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Migrações e Teologia	

Esta	37ª	edição	de	Ciberteologia:	Revista	de	Teologia	&	Cultura	é	fruto	de	uma	parceria	bem-
sucedida	entre	Paulinas	Editora	e	o	Centro	Studi	Emigrazione	de	Roma,	dirigido	até	o	início	de	
2011	pelo	Padre	Lorenzo	Prencipe,	e	que	faz	parte	da	Federação	Internacional	de	Centros	de	
Estudos	para	as	Migrações	“G.	B.	Scalabrini”.	Trata-se	de	um	conjunto	de	artigos	concebidos	
em	torno	dos	desenvolvimentos	recentes	da	relação	entre	Migrações	e	Teologia.	

Organizado	 pelo	 professor	 Giovanni	 Graziano	 Tassello,	 da	 seção	 de	 Basileia	 do	 Centro	 de	
Estudos	 (CSERPE),	 este	 dossiê,	 publicado	 originalmente	 em	 italiano,	 [1]	 traz	 ao	 público	
brasileiro	 a	 contribuição	 de	 estudiosos	 das	 várias	 ciências	 teológicas	 para	 que	 se	 faça	 uma	
análise	 da	 situação	 e	 do	 progresso	 da	 reflexão	 neste	 tema	 tão	 atual.	 Diante	 das	
transformações	em	curso,	as	quais	levam	ao	estabelecimento	de	uma	sociedade	cada	vez	mais	
pluricultural	 e	 plurirreligiosa,	 torna-se	 ainda	 mais	 premente	 que	 as	 ciências	 teológicas	
desenvolvam	caminhos	interpretativos	adequados.	

A	 fim	 de	 entender	 inteiramente	 o	 papel	 que	 as	 migrações	 representam	 na	 sociedade	 e	 na	
Igreja,	 o	 artigo	 inicial	 traz	 um	exame	aprofundado	de	 Lorenzo	Prencipe	 sobre	 as	 numerosas	
pesquisas	conduzidas	por	sociólogos	e	antropólogos	sobre	o	nexo	“migrações-religião”.	Esses	
pesquisadores	 ressaltaram	 as	 mudanças	 que	 os	 imigrantes,	 portadores	 de	 estilos	 de	 vida,	
estruturas	organizativas	e	expressões	religiosas	novas,	determinam	nas	comunidades	religiosas	
tradicionais	e	os	desafios	que	permitem	a	passagem	de	uma	estrutura	monocultural	para	uma	
multicultural.	O	autor	sustenta	que	

[…]	 Nesta	 nossa	 era	 pós-secular,	 […]	 admite-se	 que	 à	 pluralidade	 das	 religiões	 deva	 ser	
estabelecido	um	espaço	no	debate	público,	que	as	políticas	de	integração	não	devem	ignorar	
as	religiões	dos	 imigrantes,	que	tudo	 isso	deve	acontecer	com	respeito	mútuo	da	autonomia	
entre	Estado	e	religião.	

A	 gestão	 da	 diversidade	 requer	 um	 Estado	 laico	 que	 assegure	 igual	 respeito	 para	 cada	 fé	
religiosa.	 Em	 vez	 de	 uma	neutralidade	 indiferente	 do	 Estado,	 que	 ignora	 a	 religião	 e	 espera	
que	com	o	desaparecimento	da	diversidade	religiosa	desapareçam	também	as	dificuldades	de	
integração	dos	imigrantes,	é	oportuno	repensar	a	laicidade	não	como	dimensão	esvaziada	do	
religioso,	mas	como	espaço	vital	em	que	os	crentes	e	os	não	crentes,	respeitando	as	próprias	
convicções	e	motivações,	possam	discutir	e	buscar	juntos,	sem	prevaricações	e	discriminações,	
os	 aspectos	 fundamentais	 da	 coesão	 social	 e	 da	 convivência,	 a	 busca	 e	 a	 defesa	 do	 bem	
comum	



As	mudanças	no	interior	das	Igrejas	 individuais	 locais	obrigam	os	teólogos	a	perguntarem-se,	
na	ótica	das	respectivas	ciências	teológicas,	a	respeito	das	implicações	dessa	“outra”	presença	
para	captar	em	toda	a	sua	potencialidade	tal	“sinal	dos	tempos”.	

Em	seu	artigo,	Anna	Fumagalli	esclarece	como	a	Bíblia,	diante	do	fenômeno	migratório,	revela-
se	uma	fonte	rica	de	inspiração.	A	experiência	do	migrar,	de	ser	estrangeiro,	do	isolamento	e	
do	acolhimento,	do	medo	e	da	estima	devido	à	diversidade	 são	 temas	 conhecidos	da	Bíblia.	
Portanto,	 interrogar	a	Bíblia	a	respeito	da	experiência	de	migrar	significa	ficar	exposto	a	uma	
superabundância	 de	 material,	 histórias,	 personagens,	 leis,	 motivações	 e	 desafios.	 Embora	
sendo	relativamente	recente	o	 interesse	específico	dos	biblistas	por	essas	temáticas,	existe	à	
disposição	uma	farta	 literatura,	mesmo	se	o	quadro	não	é	nada	homogêneo.	Anna	Fumagalli	
examina	os	principais	 filões	de	estudo,	entre	os	quais	 se	destacam,	no	Novo	Testamento,	os	
temas	de	Jesus	estrangeiro,	do	Povo	de	Deus	em	condição	de	estrangeiro	e	do	Povo	de	Deus	
confrontado	com	os	estrangeiros.	

Para	Gioachinno	Campese,	

[…]	 a	 reflexão	 teológica	 sobre	 as	 migrações	 e	 os	 imigrantes,	 isto	 é,	 aqueles	 que	 são	 os	
estrangeiros	 e	 os	 anfitriões	 por	 antonomásia,	 não	 é	 mais	 “estrangeira	 nem	 hóspede”	 no	
imenso	 e	 variado	 campo	 da	 teologia	 cristã,	 mas	 particularmente	 nesta	 primeira	 década	 do	
século	XXI	conseguiu,	como	o	demonstra	o	número	crescente	de	ensaios	escritos	e	congressos	
organizados	 sobre	 o	 argumento,	 atrair	 vigorosamente	 a	 atenção	 e	 o	 interesse	 de	 alguns	
teólogos	e	dos	crentes.	

Essa	 era	 de	migrações	 envolveu,	 sobretudo,	 os	 teólogos	 hispânicos	 ou	 aqueles	 com	estreito	
contato	com	o	mundo	hispânico.	Campese	pensa	que	isso	seja	devido	

[…]	 à	 importância	 fundamental	 que	 a	 história	 e	 a	 experiência	 humana,	 consideradas	 nos	
diversos	 contextos	 geográficos	 e	 culturais,	 têm	 adquirido	 na	 teologia	 contemporânea,	
especialmente	a	partir	do	século	XX,	como	fontes	essenciais	da	reflexão	sobre	a	fé	cristã	junto	
com	as	Escrituras	e	a	Tradição,	que	desde	sempre	foram	consideradas	os	locais	teológicos	por	
excelência.	A	redescoberta	do	valor	teológico	da	história	e	a	experiência	humana	no	contexto	
ocorrem	ao	mesmo	tempo,	principalmente	nos	países	do	chamado	Terceiro	Mundo	afligidos	
por	 uma	 situação	 de	 enorme	 privação	 social,	 política	 e	 econômica,	 com	 um	 novo	modo	 de	
conceber	 o	 objetivo	 da	 teologia:	 esta	 última	 não	 pode	 mais	 ser	 considerada	 como	 uma	
disciplina	unicamente	especulativa	que	dá	razão	à	fé	no	mistério	do	Deus	cristão,	mas	assume	
uma	dimensão	eminentemente	 “práxica”.	 Em	outras	palavras,	o	 fim	da	 teologia	 cristã	não	é	
mais	 simplesmente	 compreender,	 mas	 compreender	 para	 transformar	 a	 realidade	 de	
opressão,	 violência	 e	 pecado	 em	 que	 vivemos.	 […]	 “A	 teologia	 não	 só	 pensa	 em	Deus,	mas	
empenha-se	 também	para	seguir	o	caminho	de	Deus	e	age	sobre	a	Palavra	de	Deus.	 Integra	
conceitualização,	empenho	e	práxis”.	

Não	 existem	 ainda	 muitos	 teólogos	 que	 discorram	 sobre	 os	 movimentos	 migratórios	 em	
termos	morais.	Graziano	Battistella	precede	sua	análise	crítica	dos	ensaios	de	teologia	moral	
referentes	 ao	 mundo	 das	 migrações	 com	 um	 exame	 profundo	 dos	 estudos	 no	 campo	 da	
filosofia	moral.	A	 literatura	científica	disponível	 indica	como	a	maioria	dos	apartes	a	respeito	
da	ética	das	migrações	vê	os	filósofos	como	protagonistas	em	vez	dos	teólogos.	



A	reflexão	ética	sobre	as	migrações	assistiu	a	um	florescimento	bastante	recente.	Não	faltam	
contribuições	anteriores,	mas	é	principalmente	a	partir	da	década	de	1970	que	o	tema	torna-
se	cada	vez	mais	estudado,	em	particular	pelos	cultores	da	 filosofia	moral.	Não	é	 irrelevante	
que	isso	coincida	com	o	início	da	globalização	da	migração.	

Battistella	afirma	que	se	está	

[…]	ainda	nos	encontramos	no	 início	de	uma	articulação	compreensiva	do	tema.	Não	se	está	
nos	 primórdios	 com	 respeito	 aos	 grandes	 temas	 de	 fundo,	 mas	 para	 sua	 recompreensão	
quando	 a	 questão	 examinada	 é	 a	 migração.	 As	 migrações,	 pois,	 tornam-se	 também	
oportunidade	para	um	aprofundamento	das	categorias	da	teologia	moral,	enquanto	a	voz	da	
ética	 permanece	 débil	 nos	 ouvidos	 dos	 responsáveis	 pelas	 políticas	 migratórias,	
fundamentalmente	 baseadas	 em	 interesses	 de	 muitos,	 mas	 muito	 menos	 naquele	 dos	
imigrantes.	

Gaetano	 Parolin	 propõe,	 por	 sua	 vez,	 que	 a	 construção	 de	 uma	 comunidade	 religiosa	
multicultural	 não	 é	 um	 fenômeno	 novo;	 constitui	 um	 tema	 bastante	 debatido	 também	 na	
Igreja	primitiva.	 Ele	oferece	uma	abordagem	 inovadora	no	 campo	de	ação	da	missiologia.	O	
próprio	 título	 –	 “Qual	 missão	 com	 os	 migrantes?”	 –	 faz	 entrever	 uma	 vontade	 de	 fazer	 a	
travessia	daquela	que	sempre	foi	chamada	de	“a	ação	pastoral	dos	migrantes”	para	uma	forma	
nova	de	entendê-la	e	praticá-la.	

Sem	querer	entrar	no	mérito	da	natureza	da	“teologia	pastoral”,	 também	Giovanni	Graziano	
Tassello	 revela	como	a	atenção	dada	ao	 fenômeno	migratório	pela	 teologia	pastoral	 católica	
permanece	 ainda	 irregular.	 Falta	 uma	 imposição	 geral	 e	 ainda	 são	 imprecisos	 os	 princípios	
fundamentais	que	permitam	identificar	motivações	e	ações	que	garantam	aos	migrantes	plena	
expressividade	na	vida	da	Igreja	e	colaborar	ativamente	na	construção	do	Reino	de	Deus.	Na	
verdade,	não	se	trata	somente	de	fornecer	concretamente	uma	ação	específica	e	especializada	
ao	crente	individual	que	se	encontra	em	movimento,	mas	de	atingir	uma	compreensão	global	
da	Igreja	como	comunidade	de	crentes	em	que	ninguém	pode	ser	considerado	estrangeiro.	

Esta	tentativa	de	reflexão	sistemática	e	interdisciplinar,	conduzida	por	alguns	especialistas	do	
setor,	 apresenta-nos	 uma	 visão	 internacional	 e	 não	 é	 específica	 da	 realidade	 brasileira	 ou	
latino-americana.	Mas	 pode	 suscitar	 um	 convite	 e	 uma	 provocação	 aos	 (às)	 teólogos(as)	 de	
outras	regiões	para	que	também	discutam	com	mais	regularidade	o	fenômeno	migratório,	que	
se	 tornou	 um	 fenômeno	 estrutural	 da	 sociedade,	 e	 para	 que	 cheguem	 a	 uma	 maior	
sistematização	metodológica.	

Enfim,	resta-nos	agradecer	ao	diretor	da	revista	Studi	Emigrazione,	Lorenzo	Prencipe,	por	ter-
nos	oferecido	a	oportunidade	de	divulgar	os	resultados	de	tal	pesquisa	inicial	em	nossa	revista	
eletrônica.	Como	afirmou	o	organizador	da	coletânea	original,	elas	constituem	uma	primeira	
tentativa	de	sistematização	teológica	no	contexto	migratório	e	uma	solicitação	para	ulteriores	
aprofundamentos.	

[1]	Cf.:	Studi	Emigrazione,	rivista	trimestrale,	CENTRO	STUDI	EMIGRAZIONE	–	ROMA,	ano	XLVII,	
aprile-giugno	2010,	n.	178.	

AUTOR,	Afonso	Maria	Ligório	Soares		
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A religião dos migrantes: entre os 
retrocessos segregacionistas e as 

possibilidades de nova coesão social* 
Lorenzo Prencipe1 

 

 

Introdução 
“Não é mais o ateísmo, mas o pluralismo religioso 

o horizonte do pensamento e da ação das Igrejas 

cristãs no século XXI.” 

(C. Geffré) 

Nas atuais sociedades Pós-Modernas e seculares, a religião, considerada como 

folclórica e marginal com relação aos principais campos de ação vitais, todavia ainda 

não desapareceu. A despeito da ideologia de secularização, que, convencida da 

presumida irracionalidade do comportamento religioso, previa para ela um progressivo 

redimensionamento como critério de comportamentos, na realidade cresceu a busca por 

variadas formas de religiosidade nas sociedades ocidentais.2 E se, entretanto, perdemos 

aquela influência totalizante própria das sociedades tradicionais, a fé e a organização 

religiosa continuam a ajudar muitas pessoas a enfrentar as principais experiências que 

salpicam a vida humana do nascimento à morte.3 

Quanto ao que diz respeito à relação entre religiosos e migrações, não obstante a 

relevância das crenças e práticas religiosas dos migrantes, os estudiosos, principalmente 

no passado, negligenciaram ou minimizaram o papel das primeiras nos processos 

                                                 
* As citações bibliográficas completas estão inseridas na bibliografia no final do ensaio. Nas notas 

de rodapé estão indicadas somente as referências à bibliografia completa. O texto é uma versão 
reduzida de Prencipe, Lorenzo (2009). 

1 E-mail: renzoprencipe@cser.it. Centro de Estudos de Emigração – Roma (CSER). 
2 Ver Garelli, Franco; Guizzardi, Gustavo; Pace, Enzo (a cura di) (2003); Lucà Trombetta, Pino 

(2004); Hatzopoulos, Pavlos; Petito, Fabio (a cura di) (2006). 
3 International Organization for Migration (2006). 

mailto:renzoprencipe@cser.it
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migratórios e naqueles de integração.4 Hoje, ao contrário, nas hodiernas sociedades 

multiétnicas e plurais, também como consequência da crescente presença dos imigrados, 

evidencia-se uma relevante diversificação do cenário religioso com mudanças culturais 

que se revestem da mesma dimensão religiosa. Na verdade, os migrantes trazem com 

eles também as tradições religiosas originais, e os resquícios dessa hereditariedade são 

visíveis não somente na construção de templos, mesquitas, pagodes, mas também, e 

principalmente, na necessária redefinição das relações entre pessoas diferentes em 

cultura e religião, tendo em vista uma convivência pacífica e não um retrocesso 

segregacionista e fundamentalista em enclaves ou bairros étnicos.5 

Com a multiplicação dos grupos étnicos portadores de outras fés religiosas, a 

pergunta que hoje preocupa a opinião pública e os analistas sociais é a seguinte: as 

religiões dos imigrantes são fatores de integração e de pacificação ou fatores de conflito 

e de obstáculo para a integração social? Ora, que a religião seja fator de integração ou 

de desintegração depende de como ela seja utilizada e vivenciada.6 

Para ser uma coisa ou outra é necessário que as religiões redefinam suas 

identidades e suas relações num sentido desagregador ou num sentido de integração 

social, adotando as consequentes modalidades para conviver e coabitar pacificamente. 

Se a integração não exige necessariamente a perda da tradição religiosa original 

dos imigrantes, esta, porém, não é conservada só encerrando-a no interior de um rígido 

âmbito étnico, às vezes fundamentalista. De fato, o retrocesso segregacionista, de um 

lado, alimenta os preconceitos e os medos das populações autóctones e, de outro, 

desacelera os processos de integração e de interação com a sociedade em geral e com os 

outros grupos étnicos e religiosos em particular.7 Ao contrário, as comunidades de 

imigrantes que se situam no interior de dinâmicas relacionais abertas com os outros 

sujeitos da sociedade podem tornar-se uma preciosa fonte para a sociedade inteira, que, 

por sua vez, não poderá prescindir de um conhecimento correto e relações com as 

religiões dos imigrantes para favorecer a coesão social pacífica. 

Da mesma forma, uma abordagem das migrações exclusivamente de caráter 

econômico esquece e/ou subestima os contextos culturais em que ocorrem as escolhas 
                                                 

4 Hagan, Jacqueline; Ebaugh, Helen Rose (2003); Lucà Trombetta, Pino (2009). 
5 Poli, Marco (2000); Trentini, Giuseppe (2001); Dieni, Edoardo; Ferrari, Alessandro; Pacillo, 

Vincenzo (a cura di) (2005); Prencipe, Lorenzo (2006); De Vita, Roberto; Berti, Fabio; Nasi, 
Lorenzo (a cura di) (2007); Scognamiglio, Edoardo (2009). 

6 GRIS – Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa (2009). 
7 Allievi, Stefano (2002); Barbagli, Marzio; Branca, Paolo; Martini, Carlo Maria; Rizzi, Armiddo 

(2002); De Rosa, Giuseppe (2004); Schmidt-Leukel, Perry; Ridgeon, Lloyd (2007). 
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migratórias, subestima os recursos espirituais oferecidos pelas religiões no momento da 

decisão de emigrar e a capacidade de resistência dos migrantes quanto às adversidades 

do projeto migratório, não capta a importância das organizações religiosas que fornecem 

aos migrantes recursos materiais e sociais, de um lado, para salvaguardar e/ou 

reconstruir a identidade cultural e, de outro, para favorecer a integração no país de 

acolhimento. No entanto, muitos imigrantes tornaram-se cidadãos na nova sociedade 

exatamente graças ao apoio recebido do pertencimento religioso.8 

Como sustenta Durkheim, se a religião é aquilo que fundamenta ancorando-o a 

uma realidade sobrenatural, o sentido de ligação social e, portanto, a identidade pessoal 

e coletiva, as religiões e migrações são realidades correlatas entre si, tanto que os 

símbolos, crenças e práticas religiosas acompanham desde sempre os deslocamentos de 

pessoas.9 Às vezes, após a chegada e o assentamento em outro contexto, tais convicções 

se enfraquecem. Noutras vezes são o principal conforto e estímulo para encarar o 

processo de integração na nova sociedade. Com efeito, para manter e/ou renovar a fé 

religiosa depois de sua chegada, muitos migrantes, quando não conseguem encontrar 

uma igreja pertencente à sua tradição religiosa, preferivelmente no próprio idioma, 

recriam uma no local de assentamento de forma a encorajar a considerar a religião como 

uma ponte que liga o velho ao novo mundo.10 

Os imigrantes, como os autóctones, possuem necessidades espirituais que são 

mais significativas quando vividas em contextos linguísticos e culturais familiares e 

convivais. Além disso, têm necessidades econômicas e sociais – como a busca de casa e 

emprego, a escolarização das crianças, a aprendizagem do idioma, a criação de uma 

nova vida social – e encontram nas igrejas, sinagogas, templos e mesquitas uma longa 

tradição de serviços comunitários principalmente para os mais necessitados.11 Então, a 

combinação do conforto espiritual com a assistência material facilita a sua participação 

nas atividades da igrejas nos países que os acolhem. A combinação, então, de conforto 

espiritual e assistência material facilita a sua participação nas atividades das igrejas nos 

países de acolhimento. 

                                                 
8 Hernandez, Edwin I; Peña, Milagros; Davis, Kenneth G. (2006); Honda-Gneu-Sotelo, Pierrette 

(2007); Ambrosini, Maurizio (2007); Martinez, Julio L. (2007); Foley, Michael W; Hoge, Dean 
R. (2007). 

9 Tomasi, Silvano M. (ed.) (1975a); idem (1975b); idem; Stibili, Edward (1978); Tassello, 
Graziano (1984); Rosoli, Gianfausto (1991); Marti, Federico (2009). 

10 Kennedy, Paul; Roudometof, Victor (2002); Badillo, David A. (2006); Kumar, Pratap P. (2006); 
Levitt, Peggy (2007). 

11 Ebaugh, Helen Rose; Chafetz, Janet Saltzman (2000). 



 

 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 8 

Se, entre outras coisas, a religião se caracteriza por uma ligação especial de 

identidade no grupo, os migrantes são o exemplo evidente de minoria étnica vista como 

distinta cultural e religiosamente da maioria étnica em meio à qual escolheram viver.12 

O que espera, então, os migrantes que se instalam num ambiente cultural e religioso 

diverso? Adaptação, assimilação, aculturação, integração, marginalização? Que papel 

tem a religião para limitar e/ou fortalecer a identidade dos grupos sociais que se 

encontram em ambientes culturais e religiosos diferentes? Essas são algumas das 

questões que servem de pano de fundo para o presente artigo. 

Nova relevância da religião na emigração 
O tema do pertencimento religioso dos migrantes hoje volta à atenção daqueles 

que refletem sobre as problemáticas inerentes à convivência na sociedade, sobretudo 

depois do atentado terrorista às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001 e também 

devido a conotações fundamentalistas e socialmente explosivas de alguns grupos 

religiosos.13 

Tal retorno de fervor religioso está conectado também à crescente complexidade 

da sociedade contemporânea em consequência das hodiernas correntes migratórias que 

levam consigo tradições religiosas muitas vezes culturalmente distantes da judaico-

cristã, majoritária nas sociedades ocidentais.14 Nos 27 países membros da União 

Europeia, dos cerca de 31 milhões de estrangeiros (em 01/01/2008),15 que representam 

6,2% da população total, 45% (cerca de 14 milhões de pessoas) pertencem a diversas 

confissões cristãs, enquanto o número de muçulmanos residentes é estimado em 13 

milhões.16 Portanto, estes últimos constituem o segundo maior grupo religioso. Trata-se, 

porém, de uma realidade diversificada de etnias, idiomas, tradições culturais e 

convicções políticas provenientes principalmente da Turquia, do norte da África, do 

Oriente Médio, do Paquistão, de Bangladesh e da ex Iugoslávia. Um notável número de 

                                                 
12 Abramson, Harold J. (1979). 
13 Tribalat, Michèle; Kattenbach, Jeanne-Héléne (2002); Weil, Patrick (2004); Renaut, Alain; 

Touraine, Alain; Cesari, Jocelyne (2005); Lucassen, Leo (2005); Rivera, Annamaria (2005); 
Ferrari, Silvio (a cura di) (2006). 

14 Rosoli, Gianfausto (a cura di) (1978); Cohen, Robin (ed.) (1995); Richard, Guy (dirigé par) 
(1996); Hoerder, Dirk (2002); Corti, Paola (2003); Haddad, Yvonne Yazbeck; Smith, Jane; 
Esposito, John L. (2003); Jenkins, Philip (2009). 

15 CDMG – Conseil de l’ Europe (2008); International Organization for Migration (2008); Caritas-
Migrantes (2009), p. 25-32). 

16 Fonte: 
<http://pewforum.org/newassets/images/reports/Muslimpopulation/Muslimpopulation.pdf>. 
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muçulmanos possui cidadania da União e muitos uma longa presença histórica nos 

países em que vivem. 

Os processos de estabilização dos imigrantes provocam mudanças importantes nas 

sociedades marcadas pelo fenômeno migratório, especialmente naquelas de acolhimento 

em que prevalece a concentração urbana das populações estrangeiras (“bairros étnicos”) 

e a difícil coabitação em espaços restritos. Assim, a percepção da imigração pela 

opinião pública se transforma principalmente nos ambientes populares nos quais é mais 

marcante o confronto com os imigrantes (acomodação, escola, trabalho, meios de 

transporte), e isto num período em que estas mesmas classes sociais sofrem as 

consequências principais das crises econômica e social. Aumentam as ocasiões de 

conflito inerentes na reunião e coabitação de pessoas de tradições religiosas e culturais 

diferentes, principalmente com os muçulmanos. De fato, alguns comportamentos dos 

imigrantes, às vezes pertinentes às suas religiões, provocam desaprovação e debate em 

muitas sociedades liberais, tornando mais problemática a integração dos imigrantes na 

sociedade de acolhimento.17 

Num passado ainda recente, a dimensão religiosa, não obstante representasse um 

fator recorrente na vida dos migrantes e contribuísse para criar espaços e novas formas 

de socialização, foi frequentemente negligenciada pelos estudiosos do setor. Às vezes, 

tal desinteresse/ignorância não passa de uma forma mascarada de assimilacionismo que 

considera a diversidade como transitória e superável (especialmente aquela religiosa do 

migrante) no inevitável processo de aquisição dos valores da sociedade de acolhimento. 

Sob tal ótica alguns estudiosos, interpretando parcialmente a história migratória de um 

determinado grupo, concluíram que o abandono da prática religiosa dos migrantes era 

um claro sintoma da irrelevância da religião na vida deles. 

Para provar tal axioma, é frequentemente citado o caso dos migrantes italianos na 

França, os quais, depois de passada a fronteira, abandonavam em grande número 

qualquer prática religiosa tradicional. Na realidade, se não se considerar o conjunto dos 

elementos que motivam tal abandono – as condições miseráveis de vida e de trabalho 

(além da ignorância do idioma local); a transferência de pequenos vilarejos agrícolas e 

montanheses de origem para as grandes metrópoles sem tradicionais pontos de 

referência para os imigrantes; o fato de que com a emigração desaparece quase que 
                                                 

17 Por exemplo, as práticas de mutilação sexual feminina, a poligamia, os casamentos arranjados, 
os métodos de abate animal dos muçulmanos e dos judeus. Ver Parekh, Bhikhu (1996). Para 
uma abordagem mais geral sobre o Islã transplantado para a Europa, ver Pace, Enzo (2004); 
Allievi, Stefano (2005); idem (a cura di) (2009). 
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completamente o controle social vivido na comunidade de origem que o “empurra” para 

uma prática religiosa; a influência da indiferença religiosa que os italianos encontram no 

novo país de acolhimento –, dificilmente se chegará a compreender que a prática 

religiosa não é o único fator determinante no processo de integração, mas deve ser 

acompanhado de outros elementos importantes, como, por exemplo, a integração 

socioprofissional e a estabilização da situação jurídica.18 

Outro exemplo de imigrantes italianos não muito religiosos é identificado no 

chamado “problema italiano”, como foi definido pelos bispos católicos norte-

americanos no início do século XX. Os prelados sustentavam que os ítalo-americanos 

da época mostravam pouco interesse pelas práticas religiosas e só entravam na igreja 

para o batismo, o casamento e os funerais.19 E isso porque os camponeses imigrantes do 

sul da Itália, que levavam com eles uma forte tradição anticlerical, uma concepção da 

Igreja como opressora, além da intenção de ganharem o maior dinheiro possível na 

América antes de retornarem à pátria, não eram muito interessados em participar das 

atividades das igrejas. Além disso, já que a questão da religiosidade dos imigrantes 

depende da própria definição de religiosidade, no contexto norte-americano a prática 

religiosa normalmente pressupunha a participação regular nas atividades religiosas, 

enquanto nas áreas rurais da Europa, Ásia e América Latina religião e crença popular se 

entremeavam, sobretudo na vida quotidiana, em que os rituais para se desejar sorte, 

curar doenças e evitar perigos eram frequentemente misturados com as crenças 

religiosas formais e reconhecidas. Nessa ótica, foi até fácil demais definir o Catolicismo 

dos primeiros italianos nos Estados Unidos como religião popular, fusão de elementos 

cristãos e pré-cristãos, animismo, politeísmo e feitiçaria nos sacramentos da Igreja.20 E a 

tradição religiosa italiana de festas, com a imagem do santo levada em procissão, foi 

muitas vezes considerada pela Igreja Católica institucional como um rito pagão, algo 

que hoje é frequentemente censurado nas tradições religiosas dos imigrantes filipinos e 

mexicanos. 

As primeiras migrações italianas, ao contrário, evidenciaram a diversidade da 

religiosidade das massas camponesas, principalmente as meridionais comparadas com 

aquelas das regiões setentrionais. A comparação entre a religiosidade popular, 

concentrada no culto devocional aos santos e à Virgem, procissões, festas religiosas das 
                                                 

18 Favero, Luigi; Tassello, Graziano (1979); Dassetto, Felice; Bastenier, Albert (1979a); Taravella, 
Louis (1995). 

19 Vecoli, Rudolph (1964); Cinel, Dino (1982). 
20 Vecoli, Rudolph (1969); idem (1977). 
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populações meridionais, e a religiosidade das massas camponesas venezianas e 

lombardas, impregnada da catequese tridentina, esteve no centro da experiência dos 

migrantes e dos missionários italianos nos Estados Unidos, os quais tiveram de 

satisfazer as diversidades etnoculturais, linguísticas e históricas dos imigrantes italianos: 

de um lado, os venezianos, lombardos e lígures não queriam sacerdotes que não fossem 

de sua região; de outro, os sicilianos e calabreses não queriam sacerdotes que não 

conhecessem seu dialeto, seus usos e costumes. Uns e outros queriam locais separados 

de culto. 

Antes mesmo de dar-se conta de sua diversidade “externa” com relação às 

diversas confissões protestantes, os imigrantes italianos nos Estados Unidos tomam 

consciência de quão profunda é a diversidade interna na tradução prática de sua religião 

católica. É compreensível, então, que as dificuldades internas no grupo nacional se 

agigantassem no externo e nas relações com o clero irlandês local. De fato, aquela 

primeira geração de italianos encontrou uma Igreja preponderantemente irlandesa, 

conservadora, preocupada com a coleta de dinheiro, muitas vezes hostil para com os 

pobres italianos. Contudo, foram a segunda e terceira geração que, deixando as cidades 

pela periferia, assumiram e compartilharam a visão e organização da Igreja Católica 

americana, incluindo a frequência semanal no serviço religioso.21 E esse processo é 

confirmado também pela segunda geração hispânica em Nova York, cuja religiosidade 

cresce com a maior integração na sociedade americana, tanto que os novos imigrantes 

tornam-se mais religiosos após a chegada aos EUA, porque seu compromisso, 

observância e participação religiosa são maiores na América depois da imigração do que 

eram nos países de origem.22 

Ademais, os imigrantes tornam-se norte-americanos tornando-se primeiro 

americanos étnicos. A evolução dos laços com as origens nacionais é mais uma 

expansão simbólica das identidades locais e regionais e reflete também a vida comum 

nos bairros e nas cidades em que os imigrantes vivem, trabalham, frequentam a igreja e 

desenvolvem relacionamentos pessoais,23 Essas novas afinidades e identidades étnicas 

não são alternativas de uma identidade americana mais ampla, mas representam a 

maneira típica com que os norte-americanos veem a si próprios. A identidade 

americana, como a sociedade e a cultura americana, não é uma memória monolítica, 

                                                 
21 Russo, Nicholas John (1968). 
22 Herberg, Will (1960). 
23 Gabaccia, Donna R. (1988). 
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mas um mosaico de origens regionais e nacionais, de classes sociais, de pertencimentos 

religiosos, tradições e ligações. Por isso tornar-se americano não requer uma 

assimilação completa. Os novos imigrantes devem certamente adquirir um novo idioma, 

desenvolver novos laços, aprender novas referências político-culturais, mas não são 

obrigados a mudar de religião. 

Evolução da relação religião e migrações 
O cuidado com o papel do pertencimento religioso dos migrantes nos processos de 

integração foi mais presente durante a grande migração de massa da Europa para as 

Américas, enquanto quase foi esquecido na segunda metade do século XX. O recente 

renovado interesse reapresenta diversos desafios, entre os quais a integração das novas 

correntes migratórias nas sociedades de acolhimento e as questões levantadas pela 

crescente diversidade religiosa nos países afetados pelas migrações. 

Da Europa para a América: o papel “positivo” da 
religião 

A migração de massa da Europa para as Américas e, depois de 1945, para a 

Austrália, afetou, do ponto de vista da religião, principalmente os migrantes 

provenientes dos países com maioria cristã que se dirigiram aos países também de 

maioria cristã. O resultado deveria ter sido um processo de integração não 

“demasiadamente” problemático. Na verdade, não faltaram conflitos e o pertencimento 

religioso foi às vezes percebido como problemático para a integração na sociedade de 

acolhimento. 

Em 1830, durante a grande migração irlandesa, difundiu-se entre a maioria anglo-

saxônica e protestante a ideia de que os recém-chegados, devido às suas convicções 

religiosas, não conseguiriam integrar-se na civilização democrática norte-americana.24 

O preconceito racial que atingia os irlandeses, considerados os “negros da Europa”, 

também tinha conotações religiosas e a convicção da impossibilidade de uma integração 

pacífica baseava-se na percepção das diferenças confessionais. Custou aos irlandeses 

anos de sofrimento e esforços para “tornarem-se brancos”, para convencer os autóctones 

que podiam ser bons americanos embora permanecessem católicos e para poderem ser 

                                                 
24 Zolberg, Aristide R.; Litt Woon, Long (1999). 
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aceitos como membros de pleno direito da sociedade americana.25 Tais esforços tiveram 

como consequência uma relação conflitual dos irlandeses com os novos imigrantes 

católicos provenientes do sul da Europa por temerem que a chegada destes últimos 

pudesse macular e recolocar em discussão seu esforço para se fazerem aceitar pelos 

autóctones. 

Não obstante os conflitos, a religião de qualquer maneira teve um papel crucial 

tanto na manutenção e na reconstrução da identidade cultural quanto na integração na 

nova sociedade. De fato, a migração permitiu uma gradual purificação da religião de 

seus componentes étnicos, principalmente na identificação das novas gerações com a 

sociedade local. 

Na América do Sul, a posição dominante do Catolicismo tornou geralmente pouco 

problemático o processo de integração da maioria católica imigrada da Europa, não só 

pela substancial semelhança das manifestações religiosas, como também pela frequente 

integração das comunidades imigrantes em colônias étnicas separadas, que reproduziam 

o mesmo contexto regional do país de origem. A identidade cultural e a unidade do 

grupo foram mantidas através da organização social, que, como no ponto de partida, 

tinha a igreja entre as estruturas de referência. E quando os imigrantes de diferentes 

horizontes culturais e religiosos chegaram à América do Sul, como os japoneses na 

primeira metade do século XX, sentiram uma forte pressão que os levava a adotar a 

religião local dominante como forma de obter integração.26 

Na América do Norte, a divisão dos cristãos em diversas denominações, com o 

Protestantismo dominante e o assentamento dos imigrantes em contextos 

predominantemente urbanos, tornou mais difícil o processo de integração. A religião 

deu aos imigrantes um ambiente adequado para a manutenção da identidade pessoal; 

forneceu os instrumentos culturais e simbólicos para a produção de uma identidade 

étnica; fez a travessia da comunidade imigrada para a sociedade de acolhimento. Na 

reconstrução da identidade, as associações – muitas de inspiração religiosa e 

patrocinadas pelas instituições religiosas, como a sociedade beneficente católica dos 

Cavaleiros de Colombo e os Filhos da Itália para os italianos, a B’nai B’rith** para a 

comunidade judaica – tiveram um papel decisivo e, embora muitas vezes reproduzindo 

mais a fragmentação local do que o pertencimento nacional, foram capazes de superar o 
                                                 

25 Ignatiev, Noel (1995). 
26 Alvim, Zuleika M. F. (1986); De Boni, Luis A. (1987); AA.VV. (1990); Grosselli, Renzo M. 

(1991); Auza, Néstor Tomás; Favero, Luigi (comps.) (1991). 
**  “Os Filhos da Aliança” é a mais antiga organização judaica em todo o mundo (N.T.). 
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regionalismo e ajudaram a construir a identificação étnica através de iniciativas 

culturais e sociais. As recorrentes festas religiosas foram o principal evento para a 

agregação da comunidade e nunca se limitaram apenas aos membros de mesma origem 

local. Iniciativas sociais de ajuda mútua foram organizadas pelas paróquias, sinagogas 

ou templos para o benefício de toda a comunidade. 

Essa contribuição da religião para os imigrantes foi definida como a oferta dos 

três “erres”: refúgio, respeitabilidade e recursos.27 Com relação à necessidade de refúgio 

depois do trauma da separação, muitos migrantes sem família, idioma e comunidade de 

origem foram estimulados a buscar um sentido e uma estabilidade na nova terra de 

acolhimento. A participação e os ritos religiosos podem, assim, preencher o vazio e criar 

uma sensação de pertencimento e de comunidade para os recém-chegados. Em segundo 

lugar, as igrejas podem oferecer respeitabilidade e oportunidade para a mobilidade 

social dos migrantes. De fato, mesmo que muitos imigrantes (e seus filhos) possam 

formalmente ter acesso ao sistema educacional e de trabalho nos países de acolhimento, 

na verdade eles encontram obstáculos e discriminações. Criando uma série de 

organizações paralelas, os imigrantes puderam ter acesso a formas de promoção social, 

de liderança e de serviços comunitários. As igrejas são, enfim, essenciais na vida dos 

imigrantes porque proporcionam recursos e serviços para satisfazer suas necessidades 

primárias, tais  como acomodação, oportunidade de trabalho e aprendizagem linguística. 

A formulação dos três “erres”, apesar de sua excessiva instrumentalidade,28 

exprime bem a importância da religião na experiência migratória norte-americana, em 

que igreja, templos, sinagogas e mesquitas cuidaram das necessidades espirituais e 

materiais dos imigrantes e ajudaram sucessivas gerações de imigrantes e seus filhos a 

integrarem-se totalmente. 

Na Austrália, o processo de integração dos imigrantes e a gradual presença de 

diversidade religiosa seguiram de certa forma os esquemas norte-americanos. Dentro da 

extensa organização religiosa protestante que, como na América do Norte, se 

estabeleceu primeiro, os imigrantes irlandeses católicos começaram a sua integração. As 

ondas sucessivas de imigrantes católicos, como os italianos, tiveram de superar as 

dificuldades iniciais, chegando, todavia, a unir e a fortificar a comunidade de fé.29 

                                                 
27 Hirschman, Charles (2004); idem (2007). 
28 Tal formulação poderia, de fato, levar a julgar que, tão logo satisfeitas as necessidades 

primárias, os imigrantes poderiam tranquilamente prescindir da religião. 
29 Paganoni, Anthony (2003); idem (2008). 
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A fim de captar toda a riqueza da contribuição das religiões para a integração, é 

preciso também ressaltar o fato de que os lideres religiosos logo entenderam os aspectos 

problemáticos da migração – do ponto de vista econômico, social e espiritual – e 

criaram estruturas organizativas para acompanhar o imigrante em todas as fases do 

processo migratório: desde a decisão de emigrar à preparação da viagem, a viagem em 

si, a chegada, até a igreja étnica no local de instalação e o auxílio para manter os laços 

com a comunidade do país de origem. 

Mesmo atualmente, muitos imigrantes ilegais provenientes do México e da 

América Central, católicos ou protestantes, praticantes ou não, confiam nas imagens 

sagradas e no clero local para enfrentarem o incerto e cansativo percurso migratório 

para os Estados Unidos. Os recursos espirituais e a religião contribuem, assim, de uma 

forma especial, no processo migratório: rezando e confiando na ajuda divina (imagens 

sagradas da Virgem e dos santos) para decidir emigrar, para superar a necessidade de ter 

de deixar parte da família no próprio país, para conseguir atravessar incólume a 

fronteira, para encontrar um trabalho e poder instalar-se nos Estados Unidos. Antes de 

partir, os imigrantes voltam-se para o clero local a fim de receberem uma bênção 

especial para si mesmos e para os parentes que permanecem no lugar, receber o 

“devocionário” no qual encontram as preces a serem feitas na emigração e objetos 

religiosos (medalhinhas ou pequenas cruzes) a serem levados com eles. O clero e os 

pastores a quem os imigrantes procuram antes da partida oferecem informações sobre os 

perigos que deverão enfrentar ao cruzarem a fronteira, às vezes indicam atalhos mais 

seguros a seguir e informam endereços de refúgios e de assistência legal aos quais os 

migrantes podem recorrer.30 Além disso, os líderes religiosos têm acompanhado os 

imigrantes na experiência migratória ajudando-os a encontrar conforto no meio de um 

ambiente estranho e às vezes hostil.31 

Atualmente, com o declínio da imigração na Europa e o crescimento da população 

não europeia, estabelece-se nos Estados Unidos um diversificado pluralismo religioso: 

os budistas provenientes dos países asiáticos são em mais de três milhões; as pessoas de 

origem indiana, em grande parte hinduístas, são quase dois milhões; a população de 

religião muçulmana é estimada em seis milhões, composta na maioria das vezes por 

trabalhadores qualificados com suas famílias, com níveis de instrução, de colocação 

profissional e de renda mais altos do que a média norte-americana. Em tal contexto 
                                                 

30 Hagan, Jacqueline (2008). 
31 Schussler Fiorenza, Elisabeth (1996a); Aquino, Maria Pilar (2003). 
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multirreligioso a história se repete, envolvendo também as religiões não cristãs, tanto 

que os imigrantes asiáticos contemporâneos utilizam suas associações religiosas para 

prover serviços sociais aos recém-chegados, para manter relações de amizade com os 

membros da mesma etnia e para transmitir as suas tradições culturais aos filhos. As 

religiões, assim, continuam a ser uma ponte que reforça contatos e laços transnacionais 

entre o local de proveniência e aquele de assentamento dos imigrantes.32 

Na Europa: o papel “negativo” da religião 
Se nos Estados Unidos os estudos sobre a religião dos imigrantes colocam em 

evidência seu papel positivo no processo de adaptação, na Europa a atual problemática 

da religião dos imigrantes é identificada quase que exclusivamente com a presença 

“difícil” do Islã, principalmente em termos de integração. Esquece-se demasiado fácil 

que na França no início do século XX os próprios imigrantes italianos eram 

considerados os últimos dos estrangeiros, (quase geneticamente) inassimiláveis no plano 

cultural e religioso, os mais pobres, os mais desambientados e não integrados, de tal 

forma que ameaçavam a segurança e a saúde públicas. Como relatam os jornais da 

época, suas casas eram julgadas imundas, seus gritos (seu modo de falar) 

insuportáveis... para não mencionar seu mau cheiro.33 

A diferença de avaliação do papel mais ou menos importante representado pela 

religião como fator de inclusão dos imigrantes na nova sociedade e das segundas 

gerações deve-se ao fato de que as tradições religiosas dos imigrantes na Europa e nos 

Estados Unidos são diversas: mais cristãos nos últimos, mais muçulmanos na 

primeira.34 A maioria dos muçulmanos na Europa pertence a grupos de imigrantes mais 

problemáticos em termos de pobreza, desemprego e analfabetismo, enquanto nos 

Estados Unidos a maioria dos muçulmanos não sofre de tais carências 

socioeconômicas.35 As populações europeias são muito mais céticas com respeito às 

religiões porque mais secularizadas quanto à religiosidade de base norte-americana.36 O 

                                                 
32 Yang, Fenggang (2002). 
33 Ver “L’Ètoile de l’Est”, 24 jul. 1905, citado por Milza, Pierre (1993), p. 122., onde se transcreve 

a seguinte descrição: “Se passardes, em torno do meio-dia, por Mont-Saint-Martin ou por 
Villerupt perto de uma das numerosas tabernas italianas, vosso olfato é posto a duras provas por 
uma insuportável fedentina de cozinha. Algumas velhas, com a pele encarquilhada e os cabelos 
ralos, cozinham estranhas frituras... E os animais mortos não são enterrados, mas encontram seu 
túmulo nos estômagos dos italianos, que lambem os bigodes comendo esses molhos do inferno”. 

34 Buruma, Ian (2006). 
35 Kosmin, Barry A.; Keysar, Ariela (2006). 
36 Ficher, Claude; Hout, Michael (2006). 
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arraigamento histórico das relações entre Estados e grupos religiosos no Velho 

Continente custa mais a aceitar e incorporar as novas religiões, ao contrário do que 

acontece nos Estados Unidos.37 

Depois da Segunda Guerra Mundial a Europa tornou-se meta de numerosos 

imigrantes. No começo, a maioria vinha das áreas meridionais do mesmo continente e a 

natureza do projeto migratório previa uma instalação temporária. A assistência religiosa 

foi considerada principalmente como uma tarefa das igrejas nos países de origem. Tal 

ótica levou, pois, à criação de estruturas religiosas de certo modo paralelas àquelas das 

igrejas locais. A religião foi por isso principalmente uma agência para a preservação da 

fé e da identidade e muito menos um instrumento para a integração na igreja e na 

sociedade local. O fim do sistema dos “trabalhadores hóspedes” e a progressiva 

diversificação dos pertencimentos religiosos dos imigrantes transformaram a abordagem 

da questão religiosa. 

Em segundo lugar, os países europeus não tiveram e não têm a mesma maneira de 

encarar as relações entre Estado e religião. Ao lado dos países em que existe uma 

religião oficial, existem outros onde uma religião tem mais privilégios do que outras e, 

ainda, outros Estados em que a secularidade é garantida pela Constituição. O mesmo 

processo de integração, tratado de maneira diversa, relegou a religião a um papel 

marginal. Se o processo de integração foi encorajado seja ignorando as diferenças 

culturais no espaço público e exigindo a assimilação total dos valores republicanos – 

como na França –, seja privilegiando uma integração conseguida no mercado de 

trabalho, – como na Alemanha –, seja visando a superação da discriminação racial – 

como na Grã-Bretanha –, a religião foi confinada no âmbito privado e considerada como 

não determinante no processo de integração.38 A esperança inconfessada era que a 

crescente secularização das sociedades europeias tivesse envolvido logo ou mais tarde 

também os imigrantes e que a religião tivesse, portanto, perdido seu impacto 

problemático sobre a integração, tornando-se apenas o caso de uma minoria. 

A mudança provocada pela instalação dos imigrantes e pela expansão das 

comunidades imigradas através da reunificação familiar fez a religião passar da esfera 

privada à pública. O aumento numérico e a relevância de comunidades islâmicas 

puseram em evidência a realidade de um grupo que, embora contando com numerosos 

membros favoráveis à secularização, não aceitaria jamais uma integração que ignorasse 
                                                 

37 Foner, Nancy; Alba, Richard (2008). 
38 Koenig, Matthias (2005). 
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a religião. Nesse meio tempo as religiões adquiriram um papel mais direto, e às vezes 

combativo, na integração dos imigrantes.39 

De fato, se também se esperava, depois das quedas do muro de Berlim e da União 

Soviética, em nível eclesiástico, que a nova situação geopolítica produzisse uma 

prenunciada osmose entre as “duas almas da Europa”, aquela romano-germânica e a 

eslavo-oriental, não se pode, todavia, esquecer que o continente também possui uma 

alma mediterrânea e “islâmica”.40 

Ainda hoje é impensável uma Europa sem a componente islâmica, uma 

comunidade, aquela muçulmana, em contínua evolução, a qual, atualmente, obtém 

visibilidade midiática somente por ocasião de episódios de terrorismo ou de 

criminalidade e é quase sempre considerada como intrinsecamente violenta. 

Assim, torna-se cada vez mais difícil aceitar que a raiz do Islamismo radical não 

seja inerente ao Islã ou ao seu sistema cultural. O Islamismo radical sobressai porque o 

Islã deixou de ser territorial e desvelou a interrogação global sobre a identidade 

muçulmana não mais suportada fora das tradicionais sociedades pelo ambiente externo. 

O Islã radical e o jihadismo nascem da referida busca de identidade porque podem 

responder à pergunta principalmente das segundas gerações: quem sou eu? O que 

significa ser muçulmano? De fato, se a primeira geração dos imigrantes levou para as 

novas terras de acolhimento as práticas tradicionais, aquela dos filhos, ao contrário, é 

muitas vezes depreciadora da religiosidade dos pais, mas ainda não foi integrada na 

cultura da sociedade circunstante. Assim, encontra-se entre duas culturas com as quais 

não se identifica e reage à forte convocação da ideologia universalista jihadista. São, 

pois, as gerações que cresceram nesta “terra meio-termo identitária” aquelas mais 

fascinadas e promotoras das novas formas de identidade política. Insatisfeitas quanto a 

seu pertencimento, estão buscando uma nova identidade social e a encontram na religião 

entendida como adesão a um grupo religioso que define a identidade de uma pessoa e é 

um claro elemento de adesão ou de exclusão.41 

Tal realidade é uma das razões pelas quais muitos europeus duvidam da 

compatibilidade entre o Islã e o Ocidente e da capacidade dos muçulmanos de aceitarem 

os valores ocidentais. Nessa ótica, na França, mas também na Itália, exige-se 

vigorosamente uma lei que proíba às mulheres muçulmanas usarem a burca. De fato, os 
                                                 

39 Kastoryano, Riva (2003); Levitt, Peggy (2003). 
40 Ver on-line a mostra Mil e uma invenções, descubra a herança muçulmana em nosso mundo, 

organizada pelo Museu da Ciência de Manchester, disponível em: <www.1001inventions.com>. 
41 Roy, Olivier (2004); Fukuyama, Francis (2006). 
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defensores da identidade nacional ameaçada pela crescente islamização da sociedade 

sustentam que 

[...] além da questão do véu total, está ocorrendo uma espécie de islamização do espaço 

público, totalmente contrária ao princípio da laicidade e da separação entre Igreja e 

Estado. Mais do que isso, há uma expansão do comunitarismo em certos setores da 

sociedade [...]: em algumas escolas as meninas não participam das aulas de educação 

física; nos hospitais os homens não aceitam que médicos possam tratar suas mulheres 

[...].42 

Talvez já tenha sido esquecido que, em dezembro de 2003, a Comissão Stasi43 – 

convocada por [Jacques] Chirac, presidente da República Francesa, para esclarecer a 

aplicação do princípio de laicidade que foi posto em discussão devido à presença, 

considerada “provocatória”, de algumas jovens com o foulard/véu islâmico na escola 

pública –, na conclusão de seu relatório, apresenta diversas propostas para reafirmar a 

secularidade como valor fundamental do pacto republicano, porque possibilita a união 

nacional numa sociedade crescentemente marcada pelo pluralismo. E, entre as 

propostas, o aspecto que suscitou as reações mais críticas na França e no exterior foi 

aquele de promulgar uma lei que proibisse nas escolas (de ensino secundário e médio) 

os vestuários e símbolos demasiadamente visíveis de filiação política ou religiosa 

(grandes cruzes cristãs, o véu islâmico, o quipá judaico, o turbante sikh). 

Ainda que a maioria dos franceses tenha-se declarado favorável à lei a fim de 

passar uma mensagem vigorosa identitária aos muçulmanos, considerados potenciais 

subversivos da ordem constituída, a nova lei sobre a laicidade decidiu combater a 

exteriorização dos símbolos, deixando, porém, inalterado o problema fundamental, ou 

seja, aquele do novo vínculo a ser criado entre a secularidade do Estado e a filiação 

filosófico-religiosa numa sociedade pluralista. Nessa perspectiva, situa-se a convicção 

de que a ordem temporal do Estado não pode identificar-se com uma particular ordem 

ética ou religiosa. O Estado deverá, na verdade, ser o guardião da liberdade religiosa 

para permitir que a pessoa adote, abandone ou mude a religião sem que essa escolha 

venha a lesar seus direitos civis e políticos de cidadão. Tudo isso, naturalmente, deverá 

resultar mais de mediação e diálogo no tempo que de uma ou várias leis que combatam 

os símbolos religiosos externos considerados como atentatórios à ordem pública. 

                                                 
42 Ver Geisser, Vincent (2010), p. 5. 
43 Ver: <http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000725/0000.pdf>. 
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A condição sociopolítica dos imigrantes 
Não é suficiente considerar que estamos diante de indivíduos que atravessam uma 

fase de desestruturação sociocultural de personalidade devido ao transplante numa nova 

sociedade para compreender as práticas culturais e religiosas dos imigrantes. Este 

elemento sozinho não permite colher outros fatores que influem nas práticas culturais e 

religiosas dos imigrantes. O universo cognitivo, simbólico e prático que constitui os 

seus comportamentos religiosos não pode, de fato, prescindir da situação social, 

econômica e jurídica na qual as correntes migratórias se inserem. É próprio da condição 

social especial que eles vivem, seja na partida, seja na chegada, que os imigrantes 

procurem responder remoldando e remodelando também suas práticas religiosas. 

Na realidade, os processos de integração de uma “religião transplantada” (própria 

das situações migratórias) são processos que se tornam mais difíceis pelas situações de 

desigualdade entre os sujeitos, devido à posição jurídica, socioeconômica e política da 

minoria dos imigrantes com relação à população autóctone e às instituições locais. A 

história emigratória italiana, por exemplo, fala-nos da capacidade ou incapacidade 

inclusiva da religião quando se trata de integrar populações pobres e analfabetas em 

estruturas organizativas eclesiais socialmente mais elevadas. Porque é mais difícil 

integrar aquilo que é culturalmente diverso quando também é desigual social ou 

juridicamente, a Igreja Católica norte-americana teve muita dificuldade para efetuar a 

inclusão nas próprias comunidades de fiéis imigrantes mais ignorantes, mais 

marginalizados no plano social devido a seu status socioeconômico, características de 

habitação em seus bairros degradados e falta de comunicação linguística e social. 

As paróquias territoriais criadas nos Estados Unidos antes da imigração italiana, 

caracterizadas por uma organização administrativa rigorosa e numerosas estruturas 

educacionais, assistenciais e sociais (albergues, escolas, hospitais, orfanatos), que eram 

sustentadas pela participação financeira regular dos fiéis, após a imigração italiana 

viram em apenas algumas décadas sua população misturar-se rapidamente e, às vezes, 

esvaziar-se do componente autóctone, sendo preenchida por novos fiéis analfabetos e 

pobres com uma percepção diferente da igreja e com outras formas de práticas 

religiosas desligadas de qualquer tipo de sustentação econômica. Tiveram de reagir a 

esses desafios, entre outros, também os primeiros missionários escalabrinianos,44 não 

                                                 
44 Monsenhor Giovanni Battista Scalabrini, bispo de Piacenza, fundou em 28 de novembro de 

1887 a Congregação dos Missionários de São Carlos (Scalabriniani) para acompanhar e ajudar 
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habituados, de um lado, à organização administrativo-financeira do sistema paroquial 

local e, de outro lado, obrigados a considerar pastoralmente as condições de pobreza e 

de ignorância dos próprios conterrâneos.45 

A fim de permitir o desenvolvimento dos processos integrativos dos italianos, 

diferentes e desiguais, surgiram, principalmente na América do Norte, as paróquias 

nacionais, chamadas também de “étnicas”. A literatura produzida nos Estados Unidos 

sobre tais paróquias evidenciou principalmente os aspectos etnoculturais e nacionalistas 

de proteção dos emigrantes contra o proselitismo protestante, a ação maçônica e 

anticlerical de grupos socialistas e anarquistas que proliferavam nas comunidades 

italianas. Todavia se subestimou o aspecto de serviço para as classes sociais mais pobres 

que caracterizou essas estruturas. Resultou, então, uma percepção culturalista, 

protecionista e conservadora sem relevar suficientemente as implicações sociais. 

As migrações atuais apresentam, entre outras características, a de serem 

organizadas como se fossem transitórias, embora tudo indique que elas respondam a 

uma necessidade estrutural e permanente das sociedades de acolhimento. O fato de os 

imigrantes serem relegados a situações socioeconômicas subalternas consideradas 

temporárias; de os imigrantes enfrentarem comportamentos xenófobos nas sociedades 

de acolhimento; de os imigrantes, cada vez mais em situação irregular, se tornarem 

quase que automaticamente potenciais subversores da ordem social constituída. 

                                                                                                                                               
social e espiritualmente os emigrados italianos. Os primeiros religiosos escalabrinianos 
chegaram a Nova York em julho de 1888. 

45 No inverno de 1893-1894, o padre Vicentini, superior provincial escalabriniano nos Estados 
Unidos, tenta se opor à decisão da Cúria de Nova York de vender em leilão a igreja de Baxter 
Street, em Nova York, construída também com a modesta contribuição dos pobres emigrantes 
italianos do bairro, escrevendo a Monsenhor Corrigan, arcebispo de Nova York de 1885 a 1902: 
“Os escalabrinianos não serão capazes de sustentar igrejas grandes, mas poderão muito bem 
manter uma sala-capela. Quanto à urgência de trabalhar na ministração dos Santíssimos 
Sacramentos, na assistência aos doentes, na adaptação à pobreza e ignorância do povo, tenho 
consciência de não estar em segundo lugar em relação a ninguém nestes territórios e talvez se 
tenha pecado mais por excesso do que por falta... Vez por outra me foi apontado que nós 
[escalabrinianos] estragamos o trabalho já feito (sit venia verbo) porque cobramos taxas muito 
baixas pelas cerimônias religiosas e funerais. Sim, é verdade, mas o que isso quer dizer? 
Significa que a gente pobre leva mais facilmente seus mortos para a igreja, muitas vezes mais se 
anuncia que se farão exéquias para os pobres e também se celebrarão missas grátis, como eu fiz 
diversas vezes. Significa dizer que nos sentimos subordinados aos pobres. Jamais mercadejamos 
o ministério sagrado... A essa altura até que começo a entender: os homens nos abandonaram, 
estamos nas mãos de Deus, mas é bom que se saiba (e eu não tenho nenhuma dúvida quanto a 
isso) que o sangue do pobre cimenta a Igreja do Preciosíssimo Sangue em Baxter Street, 
exatamente como os dólares investidos pelo construtor e outros dólares pagos pela Tesouraria 
Episcopal” (ver as cartas de 04/11/1893 e de 04/01/1894), no Arquivo Geral Escalabriniano de 
Roma). 
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A associação de tais fatores permite compreender que o grupo de imigrantes está 

de fato e de direito excluído de qualquer participação no futuro da sociedade que os usa 

como simples força de trabalho, da qual se livram nos momentos de maior crise 

econômica. Ora, num contexto migratório dominado pela ideia de provisório, 

contrariamente a tudo que é dito nos discursos oficiais, os imigrantes não são induzidos 

a adaptar-se a seu novo contexto de vida além de um limiar indispensável para a 

atividade de produção e aos contatos inevitáveis que terão com certos setores periféricos 

da população local. Suas atitudes e suas práticas (mesmo as culturais e religiosas) serão, 

pois, condicionadas pela adaptação limitada e controlada que é exigida dos imigrantes. 

A doutrina da imigração transitória e precária contribui, por isso, para confirmar os 

comportamentos de retrocesso dos imigrantes. Ela os mantém na fronteira da integração 

social e, às vezes, na marginalidade. 

Nesse contexto, as práticas pastorais das Igrejas e as práticas religiosas dos 

imigrantes são registradas e adquirem significado. Vivendo a sua situação presente na 

modalidade de transitoriedade, a associabilidade atinente às normas socioculturais do 

país de chegada estará em correspondência também com o comportamento religioso. Ao 

se pensar, então, no papel que a religião pode ter nos processos integrativos das 

imigrações recentes – por exemplo, dos imigrantes muçulmanos –, é preciso lembrar 

que esse tema não deve ser encarado de forma abstrata, como se fosse um encontro 

entre “culturas”, mas no plano histórico de um encontro entre pessoas de cultura 

fragmentária católica com pessoas de cultura fragmentária muçulmana; pessoas que se 

encontram em determinadas condições sociais – econômicas, jurídicas e políticas –, 

condições muitas vezes assimétricas de desigualdade e discriminação que tornam difícil, 

polêmico ou agressivo o encontro. Às vezes, a “não integrabilidade” atribuída a 

determinadas culturas ou religiões é fruto de uma nossa capitulação diante de fáceis 

estereótipos ou prejulgamentos. A construção de identidades culturais críticas com 

relação a tais estereótipos e prejulgamentos constitui o verdadeiro desafio educacional, 

que requer a paciência e a perseverança por longo tempo para chegar a perceber os 

valores, mesmo religiosos, dos imigrantes como catalisadores de uma integração 

positiva e participativa.46 

Criação de identidades mestiças 
                                                 

46 Marechal, Brigitte (2002). 
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Se o sistema simbólico e prático que forma o comportamento religioso dos 

imigrantes deve ser visto com relação ao ambiente em que vivem, à classe social à qual 

pertencem, ao papel que eles têm tanto no país de partida quanto no de chegada, à 

natureza dos projetos migratórios, a religião é aquilo que fundamenta o sentido do liame 

social e da própria identidade pessoal e coletiva. É um elemento de sustentação na 

construção da identidade e um fator dinâmico em contextos de multiculturalismo. É 

uma variável determinante nos comportamentos que os imigrantes apresentam nas 

sociedades de acolhimento, de modo particular naqueles processos relativos às 

identidades coletivas e à integração e/ou conflituosidade social.47 

Assim, de um lado a religião pode ser definida como “sacralização da 

identidade”48 porque o conceito de identidade exige a “manutenção dos confins 

étnicos”, que é também um dos elementos característicos da religião, entendida como 

bastião da preservação étnica. De outro lado, a religião dos imigrantes não é jamais a 

“única” restauração no presente de algo do passado. A fim de sobreviver no novo 

contexto, a religião deve saber adaptar-se e reinventar. E este processo de adaptação 

ajuda o imigrante a elaborar novas identidades intermediárias que lhe permitam 

integrar-se na sociedade de acolhimento sem trair a sua história.49 A imigração, então, 

não debilita o sentimento religioso, ao contrário, acentua a necessidade de sentido 

último e estimula a pensar os conteúdos que definem a identidade nesse sentido, a 

reelaboração da religião em sua dimensão pessoal e coletiva representa um verdadeiro 

laboratório de mudanças e adaptações. 

Em oposição a todos que consideram a religião como um obstáculo “irracional” 

para a emancipação pessoal, ela estrutura a percepção do mundo e fornece as 

motivações que impelem a agir nele.50 A religião dos imigrantes, para desenvolver seu 

papel de recurso, transforma-se, renuncia às incrustações culturais acumuladas por 

séculos de prática nos países de origem, redimensiona ou substitui o idioma local do 

culto, revê as doutrinas e os ritos, reinterpreta os conteúdos tradicionais e as crenças, 

adaptando-os aos símbolos e valores das sociedades de acolhimento. 

Dessa forma, a imigração torna-se o início de um percurso de negociação de 

identidades que se desenvolve através da renúncia a componentes que conduzem ao 

isolamento e à aquisição de conteúdos intermediários capazes de realizar uma síntese 
                                                 

47 Dassetto, Felice; Bastenier, Albert (1979b). 
48 Mol, Hans (1976); idem (1979). 
49 Warner, Stephen (2000); Ebaugh, Helen Rose; Yang, Fenggang (2001). 
50 Finke, Roger; Stark, Rodney (2000). 
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entre culturas e tradições diferentes. A religião muitas vezes está no centro dessas 

recomposições, sendo capaz, mais do que outros elementos culturais, de fazer convergir 

etnias diferentes em torno de suas crenças e seus ritos, construindo realidades sintéticas 

aptas a competir com a cultura preponderante, evitando o risco do isolamento ou da 

assimilação. 

Nessa gradual renegociação identitária assumem particular relevo os locais de 

prece, o idioma utilizado nas cerimônias e ritos religiosos. Em primeiro lugar, a 

paróquia, a mesquita, a sinagoga, o templo são alguns lugares privilegiados de 

associação dos imigrantes, cuja dimensão voluntarista manifesta-se também no 

recrutamento de novos membros, desenvolvendo – ao lado de atividades propriamente 

religiosas – iniciativas diversificadas para atrair novas adesões (cursos de idiomas, 

festas, momentos de lucidez) e para reconverter os imigrantes “mornos”. As associações 

religiosas dos imigrantes representam um lugar com alto poder evocativo, 

independentemente do nível de crença ou ortodoxia de quem as frequenta. Além disso, a 

escolha de pertencimento e de participação religiosa muitas vezes exige que se 

percorram longas distâncias, com dispêndio de tempo e dinheiro, compensados pela 

“qualidade” da experiência, possibilidade de usufruir um espaço cultural, de um lar 

longe de casa, em que os códigos familiares são reavaliados.51 

Em segundo lugar, o idioma também é um atributo cultural que a maior parte das 

minorias étnicas não abandona voluntariamente, tanto que o maior ou menor grau em 

que um grupo étnico mantém modelos distintos linguísticos é considerado como um 

importante indicador de aculturação e assimilação.52 Os imigrantes geralmente desejam 

deixar de herança para os filhos o idioma de origem, considerado como parte integrante 

de sua identidade. O idioma a ser usado, também nas práticas religiosas, torna-se, assim, 

uma contínua busca de mediação entre a exigência dos pais em quererem manter o 

caráter cultural e religioso originário e a exigência dos filhos de quererem participar 

ativamente da sociedade de acolhimento. Encontramos, dessa forma, um modelo em três 

estágios, caracterizado por uma igreja étnica monolíngue que evolui, no segundo 

estágio, para um ministro bilíngue que conduz as cerimônias no idioma étnico e naquele 

do país de acolhimento, adaptando-se às necessidades das gerações sucessivas. O 

                                                 
51 Warner, Stephen (1997). 
52 McKee, Jesse O. (2000). 
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terceiro estágio é uma igreja monolíngue (aquela do país de acolhimento), muitas vezes 

multiétnica.53 

Esse percurso linguístico é vital para a sobrevivência da religião imigrante, para 

despertar o interesse das novas gerações, para alargar os confins étnicos com a criação 

de identidades sintéticas e para pode envolver os autóctones na experiência religiosa. A 

mudança de idioma (adoção do idioma da sociedade de acolhimento) não é somente um 

expediente para uma melhor tradução das tradições, mas também implica uma 

interiorização de conteúdos culturais e de sensibilidade que se integram com aqueles 

tradicionais, contribuindo para a construção de novas identidades intermediárias úteis 

no processo de integração. 

Enfim, o rito religioso gera certa solidariedade antecipada que não requer de quem 

toma parte que partilhe necessariamente das mesmas crenças e que conduza o mesmo 

estilo de vida dos outros. Os participantes dos ritos veem-se agindo juntos durante o 

ritual sem nenhum confronto direto com os conteúdos de seu pensamento. Graças a essa 

suspensão de confronto, o ritual faz parecer familiar quem de outro modo não o seria, e 

em virtude dessa familiaridade proporciona, exprime e protege as relações e as 

identidades coletivas. Alimentos, cantos, movimentos, palavras compartilhadas nas 

cerimônias produzem emoções solidárias e de pertencimento que, se de um lado 

confirmam a solidariedade existente, de outro a estendem a todos os que se associam. 

Cada um pode apreciar coisas diversas num mesmo ritual: os conteúdos de fé expressos, 

a sensação de pertencimento, a beleza do canto, o calor humano do ambiente... E essa 

ambiguidade do ritual está na base da produção de solidariedade sem consenso. 

Exatamente porque o ritual é um fator de união e de confirmação da identidade, as 

inevitáveis mudanças que sofra na adaptação ao contexto de acolhimento possuem um 

papel importante no processo de integração. Devido a tais transformações, a religião dos 

imigrantes, embora mantendo os conteúdos originários, incorpora sensibilidade e 

modalidade expressivas que a tornam menos diferente na forma comparada à religião 

praticada no país de acolhimento, e isto cria condições para a troca e o diálogo. Quanto 

mais uma religião imigrada acolha elementos provenientes de tradições diversas, mais é 

levada a repensar os próprios fundamentos teológico-espirituais e organizativos para 

que as novas ações encetadas na emigração pareçam legítimas e compartilhadas. 

                                                 
53 Mullins, Mark (1987). 
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Assim, a integração dos imigrantes não passa nem através da assimilação pela 

sociedade predominante com perda de valores tradicionais, nem através da conservação 

de uma pureza étnica ancestral, mas é mediada pela criação de identidades mestiças em 

contínua transformação, sobretudo na passagem de uma geração a outra. Na construção 

de tais identidades, a religião repensada e vivida nos países de imigração é um 

laboratório privilegiado para imigrantes e autóctones. 

Concluindo, qual é hoje em dia o papel da religião para a integração na sociedade 

cada vez mais plural do ponto de vista cultural e religioso? Nesta nossa era pós-secular, 

caracterizada pela recusa da noção de modernização ligada ao fim das crenças 

religiosas, admite-se que à pluralidade das religiões deva ser estabelecido um espaço no 

debate público, que as políticas de integração não devem ignorar as religiões dos 

imigrantes, que tudo isso deve acontecer com respeito mútuo da autonomia entre Estado 

e religião. 

A gestão da diversidade requer um Estado laico que assegure igual respeito para 

cada fé religiosa. Em vez de uma neutralidade indiferente do Estado, que ignora a 

religião e espera que com o desaparecimento da diversidade religiosa desapareçam 

também as dificuldades de integração dos imigrantes, é oportuno repensar a laicidade 

não como dimensão esvaziada do religioso, mas como espaço vital em que os crentes e 

os não crentes, respeitando as próprias convicções e motivações, possam discutir e 

buscar juntos, sem prevaricações e discriminações, os aspectos fundamentais da coesão 

social e da convivência, a busca e a defesa do bem comum.54 
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Introdução 
Se nas décadas recentes a pesquisa bíblica em vários lugares e diversos níveis 

focalizou o tema do estrangeiro e outros inerentes à eventualidade de migrar, não foi só 

devido à inquietude que a atualidade e a consistência do fenômeno parecem suscitar cada 

vez mais, mas também porque a Bíblia revelou-se uma fonte de inspiração extremamente 

rica nesse campo. 

Com efeito, são muitas as perguntas que o fenômeno em seus atuais contornos 

levantou e continua a levantar. Elas interpelam os textos bíblicos em diversos níveis. 

Referimo-nos a muitos pesquisadores no âmbito acadêmico: a todos os que mais se deixam 

questionar sobre o mal-estar nas sociedades atuais; pensamos nos responsáveis pela 

pastoral migratória e também pela pastoral bíblica em muitas dioceses: em sua busca de 

motivações capazes de despertar nos crentes o sentido do acolhimento e a estima pelo 

estrangeiro; pensamos nos numerosos crentes empenhados diretamente ao lado dos 

migrantes e refugiados: seu apaixonado confronto com o texto bíblico à procura de forças e 

iluminação; pensamos nos muitos homens e mulheres envolvidos pessoalmente na 

experiência do migrar: quantos entre eles compartilharam as próprias ânsias e esperanças 

num grupo de prece ou num grupo bíblico achado pelo seu caminho. 

                                                 
1 E-mail: solothurn@scala-mss.net. Scalabrini International Migration Institute (SIMI). 

mailto:solothurn@scala-mss.net


 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 34 

Portanto, se de um lado foi a atualidade do fenômeno que deu impulso aos estudos 

bíblicos, de outro é preciso reconhecer que a Bíblia de repente se revelou uma fonte de 

inspiração extremamente rica. Não é necessário ser um perito para perceber que 

experiências como a de migrar, de ser estrangeiro, do isolamento e do acolhimento, do 

medo e da estima pela diversidade... sejam familiares à Bíblia da primeira à última página. 

Hoje em dia, embora o interesse específico por esses temas seja relativamente recente, 

temos à disposição numerosas publicações que testemunham tal riqueza.* 

Então, como quem se aventura a explorar um vasto e fascinante território, vamos 

tentar antes de tudo circunscrever o âmbito da pesquisa. O fim de nossa exploração será em 

2007, ano em que se encerra a resenha bibliográfica Migrações e Ciências Teológicas, que 

o CSERPE, da Basileia, publicou recentemente2 e que foi quando se iniciou esta pesquisa. 

Tomou-se como ponto de partida a Semana Bíblica sobre O estrangeiro na Bíblia realizada 

em 1994, em Roma,3 etapa significativa de um percurso que já na década de 1980 suscitava 

interesse.4 Assim, teremos presente um período de quase quinze anos, embora, ao assinalar 

as publicações, nos concentremos especialmente nas mais recentes.5 

Se olharmos para os últimos quinze anos, de fato podemos dizer que o nexo entre 

Bíblia e migrações foi examinado em diversos níveis, suscitando interesse não apenas nos 

espaços mais diretamente ligados à realidade migratória. Antes de reportar-nos a qualquer 

observação de método (“Ler a Bíblia no contexto. Uma nota de método”), e de entrar no 

cerne da questão (“A vivacidade do testemunho bíblico”), tentaremos percorrer com o olhar 

a resenha bibliográfica publicada pelo CSERPE (“Uma vista d‟olhos na resenha 

bibliográfica „Migrações e ciências teológicas‟”) para poder ter uma ideia geral do 

empenho nos últimos quinze anos no campo da teologia bíblica relativa à nossa temática. 

                                                 
* As citações bibliográficas completas estão inseridas na bibliografia no final do ensaio. Nas notas de 

rodapé estão indicadas somente as referências à bibliografia completa. 
2 Tassello, Giovanni Graziano; Deponti, Luisa; Proserpio, Felicina (a cura di) (2009). Resenha 

bibliográfica disponível em: <www.cserpe.org/Rassegna%20bibliografica2.pdf>. 
3 Ver Cardellini, Innocenzio (a cura di) (1996). 
4 Já o demonstrava a resenha bibliográfica publicada no n. 128 de Studi Emigrazione (a cura di 

Graziano Tassello e Christiane Lubos), que teve continuidade no n. 143 e agora reunida na recente 
publicação do CSERPE. 

5 Estamos cientes de que nossa exploração, tendo como ponto de referência a resenha bibliográfica 
Migrações e ciências teológicas e limitando-se aos últimos quinze anos, não poderá ser exaustiva. 
Esperamos que venha seguida de outras contribuições integrativas. 

http://www.cserpe.org/Rassegna%20bibliografica2.pdf
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Com o objetivo de incentivar a reflexão, ou sugerir trilhas de aprofundamento, ou 

simplesmente despertar a curiosidade do leitor, abriremos ao longo do percurso dois tipos 

de janela: uma (alinhada à esquerda) sobre a resenha bibliográfica, para destacar algumas 

publicações; outra (alinhada à direita) sobre alguma publicação importante, da qual 

reproduziremos trechos. 

Uma vista d‟olhos na resenha bibliográfica 
“Migrações e ciências teológicas” 

Já mencionamos a Semana Bíblica realizada em 1994, em Roma. Pode-se considerá-

la uma etapa importante já pelo fato da preocupação pastoral que levou o Pontifico 

Conselho da Pastoral para os Migrantes e os Itinerantes a comissionar o tema e a 

envergadura das contribuições apresentadas.6 

Com relação a reuniões, examinando a resenha encontramos contribuições bíblicas de 

diversa consistência, mesmo nos encontros dedicados mais em geral à temática teológico-

pastoral. Não sendo tais colaborações facilmente identificadas, vale a pena apontar ao 

menos algumas. 

Pela amplidão do horizonte e a ligação expressiva com a realidade migratória no continente 

americano, são particularmente significativos, por exemplo, o encontro sobre Migração e 

teologia realizado em Tijuana (México) em 2002 (cujos atos foram publicados aos cuidados 

de Gioacchino Campese e Pietro Ciallella) e o seguinte, na Universidade de Notre Dame 

(Estados Unidos), em 2004 (cujos atos foram publicados aos cuidados de Gioacchino 

Campese e Daniel Groody). Os trabalhos especificamente bíblicos são, no primeiro, aquele 

de Dianne Bergant, Rute: a migrante que salvou o povo, e, no segundo, o de Donald Senior, 

Caros exilados estrangeiros. Perspectivas do Novo Testamento sobre as migrações; diversos 

temas bíblicos foram tratados também no interior de algumas colaborações. Além disso, 

devido à atualidade da temática e à ênfase na internacionalização da iniciativa, assinalamos 

também a publicação dos atos da III Semana de Estudos organizada em 2000 pela Faculdade 

Católica de Teologia da Universidade de Münster: Aldeia global Babel. Globalização como 

                                                 
6 A resenha bibliográfica menciona individualmente todas as contribuições. Eis os autores: Augusto 

Barbi, Gianni Barbiero, Gabriele Boccaccini, Elena Bosetti, Lucio Cilia, Gianni Deiana, Massimo 
Grilli, Ermenegildo Manicardi, Mauro Moggi, Marco Nobile, Antonio Pitta, Gian Luigi Prato, 
Armando Rolla, Claudio Saporetti, Joseph Sievers, Ambrogio Spreafico. 
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desafio teológico. Dos cinco informativos publicados, dois são especialmente bíblicos: 

particularmente interessante para nós é aquele sobre o relato da torre de Babel, de Jürgen 

Ebach, “Wir sind ein Volk”. Die Erzählung vom “Turmbau zu Babel”. Eine biblische 

Geschichte im aktuellen Kontext (“Somos um povo”. O relato da “torre de Babel”. Uma 

história bíblica no contexto atual). 

Mais facilmente identificáveis são os artigos publicados em revistas especializadas. 

Entre aquelas especificamente bíblicas que tenham sido resenhadas sistematicamente, 

algumas mostraram nestes anos uma particular atenção para com o tema: assim, por 

exemplo, The Catholic Biblical Quaterly [Bíblia Católica Trimestral], Estudios Bíblicos 

[Estudos Bíblicos], Journal of Biblical Literature [Revista de Literatura Bíblica].7 

Entre as revistas que dedicaram exemplares monográficos ao tema deve ser lembrada 

Parola, Spirito e Vita [Palavra, Espírito e Vida], que, já às vésperas da Semana Bíblica de 

1994, saiu com dois exemplares monográficos: L’altro, il diverso, lo straniero [O outro, o 

diferente, o estrangeiro] e Chiesa straniera e pellegrina [Igreja estrangeira e peregrina].8 

Em 2007, também The Bible Today [A Bíblia Hoje] publicou um exemplar monográfico 

com o título The Bible and immigration [Bíblia e imigração].9 

Poder-se-ia acrescentar os dois exemplares monográficos de Bibel heute, uma revista 

sobretudo voltada para os agentes pastorais e professores de religião, principalmente atenta às 

exigências de atualização do texto bíblico, tendo-se dedicado ao tema em 2005, 

concomitantemente à preparação da Jornada Mundial dos Jovens, realizada em Colônia: 

Gastfreundschaft (Hospitalidade) e Weg-Erfarhungen (Experiências de caminho). 

Contribuições bíblicas de certa importância apareceram também em revistas não 

propriamente bíblicas. 

Assim, Theologische Quartalschrift, em 2006 com o trabalho de Michael Theobald sobre 

hospitalidade; Kerygma und Dogma, em 2005, com o de Andreas Obermann sobre o conceito 

de pátria segundo a Primeira Epístola de Pedro; Asia Journal of Theology [Revista Asiática 

de Teologia], em 2002, com o ensaio de Arun Kumar Wesley sobre racismo e etnocentrismo; 

                                                 
7 Para estes artigos, mais facilmente identificáveis, consultar a resenha ou outros instrumentos 

bibliográficos disponíveis no campo dos estudos bíblicos. 
8 São os nn. 27 e 28: a resenha menciona ensaios individuais em ambos. 
9 Pelo fato da brevidade, as contribuições não são mencionadas individualmente na resenha. 
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Études Théologiques et Religieuses [Estudos Teológicos e Religiosos], em 2003, com a 

contribuição de Samuel Bénétreau sobre o repouso do peregrino segundo a Epístola aos 

Hebreus, ou, em 2007, com aquela de Elena Di Pede sobre a convivência humana; Euntes 

Docete, em 2004, com o estudo de Ambrogio Spreafico sobre o estrangeiro no Antigo 

Testamento; La Rivista Del Clero Italiano [Revista do Clero Italiano], em 2002, com aquele 

– em duas partes – de Pietro Bovati sobre a diversidade em Israel e a sua legislação sobre os 

estrangeiros; Evangelische Theologie, em 2001 e 2002, com as contribuições de Frank 

Crüsemann, respectivamente sobre Abraão e sobre o motivo do êxodo, e, em 2005, com 

aquele de Sebastian Grätz sobre o Livro de Rute como modelo de integração dos estrangeiros 

na Judeia do pós-exílio; Louvain Studies, em 2005, com o ensaio de Adelbert Denaux sobre 

cristologia narrativa no Evangelho de Lucas; Freiburger Zeitschrift für Philosophie und 

Theologie, em 2003, com a contribuição de Hermann-Josef Venetz sobre Lc 17,11-19, e, em 

2005, com aquela de Markus Zehnder sobre Dt 23,2-9; Communio, em 2004, com o ensaio de 

Thomas Söding sobre a casa de Deus para os homens; Missiology [Missiologia], em 2003, com a 

contribuição de Christine D. Pohl sobre hospitalidade; Spiritus [Espírito], em 2001, com a 

contribuição de Sandro Gallazzi e aquela de André Wénin sobre legislação e prática em 

relação aos imigrantes no Antigo Testamento; e, ainda, Rassegna di Teologia [Resenha de 

Teologia], Servitium e Concilium em suas diversas edições. 

Lembramos que no passado dificilmente as revistas especializadas no campo 

migratório publicavam ensaios bíblicos. Nestes anos, todavia, revistas como Studi 

Emigrazione [Estudos sobre Emigração] e Remhu reservaram espaço também para a ótica 

propriamente bíblica. Também notamos aprofundamentos bíblicos em revistas de caráter 

puramente migratório-pastoral, como People on the move10 [Povo de mudança] ou Servizio 

migranti [Serviço para imigrantes]. 

Em Studi Emigrazione apareceram ensaios de Gabriele Bentoglio sobre Rute, em 1999, e 

sobre o profeta Jeremias e a epístola aos exilados em 2001, assim como, nos mesmos anos, 

aqueles de Innocenzo Cardellini sobre o conceito de estrangeiro no Antigo Testamento. 

Remhu publicou, em 2007, a contribuição de Urs Köppel com algumas reflexões para uma 

teologia bíblica das migrações e o estudo de Donatella Scaiola sobre mulheres migrantes e 

estrangeiras no Antigo Testamento. Depois do ensaio de Enzo Bianchi sobre a acolhida do 

estrangeiro na Bíblia, que apareceu em People on the move em 1996, deve ser destacado, em 

                                                 
10 Devido à sua brevidade, a resenha não menciona a contribuição de Maggioni, Bruno (2005). 
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2005, o artigo sintético de Albert Vanhoye sobre os fundamentos bíblicos presentes na 

instrução Erga migrantes. Mais adiante faremos referência a duas contribuições de qualidade, 

respectivamente de Augusto Barbi e Bruno Maggioni, publicadas em Servizio migranti. 

Além disso, entre as publicações especificamente bíblicas e sem nenhuma pretensão 

de completude, a resenha bibliográfica menciona também vários livros, entre os quais 

diversas monografias, obras coletivas e algumas teses de doutoramento. Pode-se notar, 

entre outras coisas, que nestes anos o tema se insinuou também em coletâneas de certo 

peso, como Die Neue Echter Bibel e Lectio Divina. 

No primeiro caso, trata-se do terceiro volume de um novo projeto da coletânea Die Neue 

Echter Bibel, dirigida por Christoph Dohmen e Thomas Söding. O projeto prevê treze 

volumes temáticos, cada um confiado a uma dupla de autores, especialistas, respectivamente, 

do Antigo e do Novo Testamento. Em 2000, saiu o terceiro volume, em que trabalharam 

Josef Schreiner e Rainer Kampling, e que trata das figuras do próximo, do estrangeiro e do 

inimigo.11 Também uma coletânea de prestigio como Lectio divina, das Éditions Du Cerf 

(Paris), acolheu, em 2007, uma obra coletiva que coloca no centro das atenções o tema do 

estrangeiro. Aos cuidados de Jean Riaud,12 ela é fruto do trabalho do grupo de pesquisa La 

Bible et ses lectures [A Bíblia e suas leituras], que existe desde 1999 na Universidade 

Católica do Ocidente e é associada ao Centro Lenain-de-Tillemont, Paris-Sorbonne. A 

originalidade dessa obra está na particular atenção dada às leituras que se desenvolveram a 

partir da Bíblia. De fato, depois das primeiras duas partes dedicadas ao Antigo e ao Novo 

Testamento, a terceira e quarta parte ampliam a pesquisa, respectivamente, para diversos 

filões da literatura judaica e algumas obras da posteridade cultural bíblica. Connaitre la Bible 

[Conhecer a Bíblia] é uma boa coletânea de divulgação, publicada pela Lumen Vitae, em 

Bruxelas: em 2000, apresentou Dieu, son peuple et l’étranger [Deus, seu povo e o 

estrangeiro], de Guy Vanhoomissen; em 2004, a tradução francesa de uma obra conhecida de 

Carlos Mesters sobre Ruth. L’amour engendre la justice [Rute. O amor gera a justiça]. 

Apontamos a presença do tema bíblico também em recentes coletâneas 

especificamente migratórias, como Quaderni SIMI [Cadernos SIMI] e Migrações. 

                                                 
11 Em 2001, foi publicada a tradução italiana: Schreiner, Josef; Kampling, Rainer (2001). 
12 Ver Riaud, Jean (sous la directions de) (2007). Até agora, a resenha não menciona contribuições 

individuais. 
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Em especial, em 2006, com a publicação de “Mio padre era um arameo errante...” Temi di 

teologia biblica sulla mobilità umana [“Meu pai era um arameu errante...” Temas de 

teologia bíblica sobre a mobilidade humana], de Gabriele Bentoglio, a coletânea Quaderni 

SIMI colocou à disposição um instrumento precioso. Nele, a pertinência bíblica, que se 

exprime tanto na apresentação sintética de temáticas importantes (a terra, 

hospitalidade/acolhimento) quanto no aprofundamento de algumas passagens escolhidas do 

Antigo e do Novo Testamento, é posta a serviço do objetivo declarado na introdução, isto é, 

aquele de estimular a reflexão em nível teológico e pastoral. Também na coletânea 

Migrações, publicada em Brasília pelo CSEM, aparecem dois livrinhos de caráter bíblico: o 

primeiro, Migrações à luz da Palavra, foi dirigido, em 1995, por Rosita Milesi; o segundo, 

Povo em itinerância, foi escrito por William César de Andrade em 2007.13 

Colaborações bíblicas importantes, além disso, foram publicadas a partir de ocasiões 

variadas, como, por exemplo, conferências separadas ou série de conferências. Às vezes se 

apresentam nas vestes humildes de livrinhos com poucas páginas, que podem, porém, 

esconder pontos de partida ricos para ulteriores aprofundamentos. 

É o caso, por exemplo, do texto de meditação I cristiani stranieri e pellegrini [Os cristãos 

estrangeiros e peregrinos], de Lucio Manicardi, publicado pelo Mosteiro de Bose em 1997, 

ou das três conferências realizadas por Gianfranco Ravasi, em 2003, no Centro Cultural São 

Fedele de Milão, do qual falaremos mais adiante.14 

A presença de revistas (por exemplo, Asia Journal of Theology) e autores (para os 

estudos bíblicos, por exemplo, Patrick J. Arowele e Teresa Okure) que representam o 

continente asiático e africano são um sinal importante no conjunto da resenha bibliográfica, 

assim como o é o amplo espectro das revistas consultadas sistematicamente nestes anos. 

Dessa forma, a resenha apresenta-se como um estímulo ao diálogo entre os estudiosos. 

Com efeito, devemos reconhecer que mesmo no campo bíblico as barreiras 

linguísticas e culturais condicionam a pesquisa até hoje. Há, por exemplo, bons estudos em 

                                                 
13 Acrescente-se que o n. 8 da mesma coletânea, Refugiados. Realidade e perspectivas, publicado em 

2003, organizado por Rosita Milesi, contém a contribuição bíblica “O refúgio na Bíblia”, de 
Fernando Veja, p. 71-84. 

14 Infelizmente, o título da publicação – O outro nas Escrituras. Paulo aos Efésios (2,19) – não 
corresponde ao conteúdo. De fato, as três conferências focam a tensão entre universalismo e 
particularismo no Antigo Testamento  
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italiano e português que nunca se veem citados nas publicações em inglês ou alemão. Nessa 

situação, os encontros internacionais são, certamente, ocasiões preciosas, mas é 

principalmente a própria mobilidade humana que cada vez mais se torna o instrumento para 

a troca de ideias, até mesmo no campo bíblico. 

As publicações bilíngues (inglês e espanhol) dos atos da já citada reunião em Tijuana, ou 

mesmo o exemplar monográfico Semeia, dedicado, em 2002, à The Bible in Asian America 

[Bíblia na América asiática], ou, ainda, Santa Biblia. The Bible through Hispanics eyes 

[Bíblia Santa. A Bíblia aos olhos hispânicos], de Justo L. González, mencionados na própria 

resenha, são sinais de um caminho promissor. 

Ler a Bíblia no contexto. Uma nota de método 
Entre as publicações assinaladas sob teologia bíblica no índice analítico da resenha 

bibliográfica é significativo encontrar duas tipologias diferentes de trabalho. No primeiro 

caso, trata-se de estudos em que o objeto é um livro da Bíblia ou uma temática bíblica, à 

qual a experiência migratória está naturalmente de alguma forma conectada: por exemplo, o 

Livro do Êxodo, o Livro de Rute, ou o relato da torre de Babel, a história de Abraão, a 

experiência do exílio, a Primeira Epístola de Pedro, o início das primeiras comunidades 

cristãs não judaicas. No segundo caso, encontramos estudos em que os motivos inerentes à 

experiência do migrar foram explicitamente tematizados e postos no centro da pesquisa: por 

exemplo, a condição de estrangeiro, a convivência na diversidade, a hospitalidade/acolhida. 

Trata-se de uma importante combinação, que se deve ter sempre presente. As duas 

tipologias, na verdade, são complementares e postas em diálogo continuamente. 

Com essa observação tocamos numa questão de caráter fundamental que nos parece 

importante focalizar brevemente antes de prosseguir. 

É claro que, quando, na origem de um estudo, existe uma pergunta particular, um 

interesse específico, em nosso caso provocado por um contexto migratório expressivo, uma 

preocupação pastoral, uma experiência vivida na própria pele, pode facilmente acontecer 

que a pesquisa seja capaz de esclarecer aspectos do texto bíblico que outros estudos, tendo 

um ponto de partida não especificamente migratório, não evidenciaram. 

Esta disparidade pode provocar certa desconfiança com relação àqueles estudos 

bíblicos que têm como ponto de partida uma pergunta particular, por exemplo, ligada – 
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como em nosso caso – a um fenômeno social, tanto por razão de um interesse histórico no 

passado quanto por uma necessidade de atualização da mensagem bíblica. Então se 

pergunta: a especificidade da pergunta de partida talvez não prejudique a objetividade da 

pesquisa? Tal é o desafio que todo contexto vital – por exemplo, uma cultura, uma época 

histórica, uma experiência – coloca na interpretação do texto bíblico.15 

A esse respeito deve ser dito que nestes anos aumentou entre os estudiosos a 

consciência de que na interpretação de um texto a neutralidade é uma ilusão.16 Na verdade, 

reconhece-se que a leitura – e aquele tipo particular de leitura que é a interpretação – é 

sempre condicionada pelo contexto em que se encontra quem lê e que tal condicionamento 

pode decididamente enriquecer a interpretação. Para que isso possa acontecer sem pressões, 

há condições que devem ser respeitadas. É importante, por exemplo, que o contexto 

essencial particular ao qual se refere não seja deixado implícito ou silente, mas que seja de 

vez em quando explicitado e criticamente refletido.17 E, sobretudo, deve-se ficar vigilante 

para que o percurso da interpretação seja acompanhado de rigor e honestidade de pesquisa 

em cada uma de suas etapas. 

Uma leitura contextual, na verdade, parece mesmo apresentar-se como um possível 

caminho para satisfazer uma forte necessidade, sentida hoje por todos aqueles que estão 

trabalhando com evangelização, de encontrar novos modos para comunicar a riqueza da 

Bíblia. De fato, a mensagem bíblica – como nota muitas vezes o biblista Bruno Maggioni – 

pode chegar nova aos homens e mulheres de hoje graças não simplesmente à tentativa de 

dizer novamente a mensagem com palavras e modalidades atualizadas, mas principalmente 

quando sabemos referir-nos à Bíblia com perguntas novas: as perguntas de hoje em dia 

sugeridas pelos contextos essenciais de nosso tempo. 

A vivacidade do testemunho bíblico 
Se com a ajuda dos estudos hoje à nossa disposição abrirmos a Bíblia e a 

interrogarmos sobre a experiência do migrar, vemo-nos diante de uma superabundante 

                                                 
15 Hoje a bibliografia sobre esses temas é abundante. Ver, por exemplo, Fumagalli, Anna (2006). 
16 Ver o documento da Pontifícia Comissão Bíblica L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa [A 

interpretação da Bíblia na Igreja], Roma, 1993, II, A, 1-2. 
17 Com referência ao contexto migratório em especial, veja-se, por exemplo, a introdução de 

Bentoglio, Gabriele (2006), p. 5-22, como também as premissas e notas metodológicas na 
contribuição de Rigoni, Flor Maria; Campese, Gioacchino (2003). 
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riqueza de materiais: histórias, personagens, leis, motivações, provocações. O quadro não é 

nada homogêneo: também neste caso, como sempre quando se trata da Bíblia, vamos ao 

encontro não de uma visão ideal nem de uma série de normas de comportamento, mas da 

história de um povo em toda a sua concretude. É dentro dessa história – não devemos 

jamais esquecer – que o projeto de Deus para a humanidade revelou-se e continua a revelar-

se a quem ainda hoje se põe em diálogo com o testemunho bíblico em toda a sua vitalidade. 

A exigência de um percurso metodológico sério 
Levar a sério o caráter histórico do testemunho bíblico tem suas consequências. Em 

primeiro lugar, significa dedicar a necessária atenção à consistência cultural de cada texto 

bíblico, ao ambiente em que teve origem, à sua posição com relação às diversas etapas da 

história, às suas releituras no tempo. A Semana Bíblica de 1994, à qual já nos referimos, 

permanece, para esse fim, um ponto de referência válido precisamente devido à sua 

particular atenção à história e à consistência cultural dos textos bíblicos. 

Na introdução da Semana Bíblica de 1994, Innocenzo Cardellini escreveu, depois de ter dado 

uma vista d‟olhos nos movimentos de pessoas no Oriente Antigo: “Dos documentos 

cuneiformes se sabe que no Oriente Médio Antigo existia uma incessante circulação não 

somente de ideias e bens, mas também, e principalmente, de pessoas. [...] É quase impossível 

conceber a existência naquelas regiões de sociedades fechadas, fixas em si mesmas, não 

influenciadas por ideias e culturas diferentes” (p. 6-7). Portanto, ressalta: “O ponto de partida 

deve ser essencialmente cultural, baseado em confrontos e relacionamentos entre as várias 

culturas para esclarecer a problemática da avaliação dos “outros” que vivem no interior e no 

exterior de Israel” (p. 8). E, mais: “As avaliações teológicas deveriam ser evidenciadas e 

incluídas na história, não destacadas desta, e colocadas no interior da rede de correlações com 

os momentos históricos proeminentes das civilizações circunstantes que, de fato, 

condicionaram e dirigiram a história naquelas regiões” (p. 8).18 

E mais: levar a sério o caráter histórico do testemunho bíblico significa renunciar à 

pretensão de uma mensagem homogênea e, ao contrário, reconhecer e valorizar as 

diferenças, até mesmo as ambiguidades e as contradições presentes na Bíblia. 

                                                 
18 Entre parênteses é assinalado o número da página no texto. 
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Não é raro que na tentativa de ressaltar a mensagem de abertura efetivamente 

presente no texto bíblico intervenham pressões. Tenta-se, então, harmonizar a qualquer 

custo as ambiguidades, alguns textos são deliberadamente postos em primeiro plano, outros 

deixados no pano de fundo e assim por diante. Levar a sério o caráter histórico do 

testemunho bíblico, ao contrário, permite-nos reconhecer na Bíblia a presença de uma 

lógica de exclusão e de uma lógica de inclusão, uma e outra em uma relação dinâmica. Le 

peuple élu et les autres: L’Ancien Testament entre exclusion et ouverture é o significativo 

título de um livrinho de sessenta páginas publicado por Thomas Romer na Suíça em 1997 e 

mencionado na resenha bibliográfica. 

A propósito, encontram-se preciosas ideias de reflexão no livrinho L’altro nella Scrittura [O 

outro nas Escrituras],19 de Gianfranco Ravasi, o qual, mesmo com a linguagem simples das 

conferências públicas, especifica alguns aspectos que podemos considerar como premissas 

fundamentais para podermos entranhar-nos em nosso tema. Por isso vamo-nos demorar em 

algumas passagens. Introduzindo uma temática complexa como a do Particularismo e 

universalismo no Antigo Testamento, escolha e universalidade da salvação, o autor nota que: 

“[...] para muitos a lógica do Antigo Testamento se dirige para uma negação do 

universalismo. De fato, para muitos, o conceito de escolha, que as páginas do Antigo 

Testamento apresentam e repisam para Israel, é exclusivo (isto é, exclui os outros) e não 

inclusivo. Esse difundido modo de pensar leva demasiadas vezes os cristãos a não aprofundar 

a reflexão no Antigo Testamento e a voltar correndo para o Novo Testamento, onde não há 

mais judeu nem grego, mas todos são uma só pessoa em Jesus Cristo, como afirma Paulo em 

Gl 3,28 e Col 3,11” (p. 6). Diametralmente oposta a essa atitude – ressalta o autor –, deve ser 

registrada a posição de quem vê na Bíblia um quadro ideal, evidenciando a abertura em 

relação ao estrangeiro tanto em nível de legislação como de prática da hospitalidade. Ambas 

as atitudes esquecem que o projeto de Deus se revela de dentro da história com as suas 

etapas, aflições, labutas. Portanto, também para a nossa temática é importante estar 

consciente de que universalismo e particularismo estão ambos presentes na história do Povo 

de Deus em um conflito que podemos considerar fértil, ligado a uma finalidade bem precisa. 

Tal finalidade é evidenciada já com Abraão. Ao longo de sua experiência, na verdade, a 

escolha vem ressaltada como uma vocação no horizonte universal: “Através de Abraão, por 

meio de Israel, Deus quer oferecer sua salvação e bênção a todos os povos da terra” (p. 18). 

                                                 
19 Ver Ravasi, Gianfranco (2004). 
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Diversas páginas da Bíblia registram a forte tentação do povo judeu de considerar-se 

privilegiado em detrimento dos demais povos. Mas “quando Israel cede a essa tentação, e a 

Bíblia o registra, Deus pacientemente intervém educando-o para entender que nunca – o 

Senhor – se esquecerá de todas as suas criaturas e que sua escolha não é um privilégio, mas 

uma missão” (p. 19). O autor prossegue demonstrando como – através dos eventos da 

história, a palavra dos profetas e a reflexão sapiencial – a Palavra de Deus abre caminho num 

terreno às vezes árduo e inicia o conhecimento de um Deus que, “pelo contrário, faz até 

mesmo descer a luz de sua bênção sobre todos aqueles que são tão diferentes de nós, que nós 

consideramos inimigos e que, talvez muitas vezes, até vimos marchar contra nós” (p. 41). 

É exatamente da primeira aliança – ressalta o autor – que começa o alento universal da 

Bíblia, aquele alento que depois o Novo Testamento faz florescer: “Os episódios de 

mesquinhez, de isolamento defensivo, de particularismo, de gosto pelo privilegio e 

nacionalismo que analisamos são precisamente a prova de que as páginas do Antigo 

Testamento reconhecem os limites humanos e, não obstante isso, indicam a ação da mão de 

Deus, que conduz e leva além de tudo isso o seu povo para horizontes mais livres e vastos” 

(p. 61). É na perspectiva do conflito fecundo de particularismo e universalismo que se coloca 

a nossa temática específica.20 

Enfim, não se pode levar a sério o caráter histórico do testemunho bíblico a não ser 

reconhecendo que na Bíblia a história chega a nós como texto, ou melhor, como um 

conjunto de textos literários muito diferentes entre si. Assim, a pesquisa deverá prestar 

atenção continuamente nos textos, cada um em sua concretude e originalidade. Tanto a 

reconstrução do ambiente histórico quanto a sistematização do pensamento bíblico-

teológico deverão suscitar sempre novo interesse pelo contato com o texto bíblico e pela 

tarefa de sua interpretação. 

Estamos cientes, na verdade, de que o processo de interpretação é um processo nunca 

concluído, o qual, enquanto de um lado pode sempre atingir a ferida da tradição da 

comunidade crente, ao mesmo tempo impulsiona para novas atualizações contínuas. Hoje 

em dia os estudos desenvolveram diversas metodologias para a interpretação do texto 

bíblico e cada vez mais se descobre a complementaridade.21 De outro lado, assistimos a 

duas tendências extremas, uma oposta à outra, mas ambas, no fim, concordam em defender 
                                                 

20 A propósito, veja-se também o já citado Vanhoomissen, Guy (2000). 
21 Em relação a esse aspecto, o já citado documento da Pontifícia Comissão Bíblica, L’interpretazione 

della Bibbia nella Chiesa, permanece um ponto válido de referência. 
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a inutilidade de qualquer abordagem científica. De um lado, difunde-se a leitura 

fundamentalista; do outro, ganha terreno a tendência oposta, que suporta uma leitura 

subjetivista exaltando a compreensão imediata do texto bíblico. Em ambos os casos as 

implicações são graves: é negada nada menos do que a dimensão histórica do testemunho 

bíblico. 

Hoje, mais do que nunca, então, é preciso estar atento para que os estudos bíblicos 

percorram sem atalhos o laborioso caminho da pesquisa valorizando a complementaridade 

dos métodos. Ao percorrê-lo, também se deverá prestar atenção para que os esforços não se 

percam numa pesquisa que arrisca tornar-se autorreferencial. Ao contrário, é premente 

encontrar o caminho para aproximar a leitura científica da leitura do crente, da eclesial, da 

popular dos textos bíblicos, apresentando aos simples leitores um primeiro conhecimento 

das diversas metodologias, pondo à sua disposição os frutos do trabalho científico: uma 

preciosa obra de mediação que se torna particularmente eficaz lá onde são tratados temas 

atuais como o nosso. 

Nesse conhecimento, pois, do caráter histórico e literário do testemunho bíblico 

desejamos, agora, tentar, com base nos estudos disponíveis, uma averiguação da temática 

migratória na Bíblia. Ao longo do percurso, estaremos particularmente atentos para 

identificar algumas pistas para ulteriores aprofundamentos. 

Jesus estrangeiro. Jesus e os estrangeiros 
Quando a pesquisa bíblica focaliza a figura de Jesus de Nazaré, há ciência de que nos 

encontramos no coração da revelação do semblante de Deus. Gabriele Bentoglio ressalta 

eloquentemente na conclusão de seu trabalho de síntese: “A teologia bíblica coloca em 

evidência que a revelação de Deus ocorre através de um ato histórico, que tem todas as 

características do estranhamento, ou seja, que Deus, para dar-se a conhecer ao homem, 

escolhe fazer-se estrangeiro [...]”.22 Bem no centro do testemunho bíblico, de fato, 

encontramos a categoria estrangeiro como uma das categorias mais adequadas para 

apresentar a pessoa de Jesus. 

As páginas evangélicas que remetem imediatamente ao motivo de Jesus ser 

estrangeiro são certamente aquelas da fuga do Egito (Mt 2,13-23), do juízo final (Mt 25,31-

                                                 
22 Ver Bentoglio, Gabriele (2006), p. 221. 
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46),23 dos dois discípulos de Emaús (Lc 24,13-35). Se, porém, considerarmos o nexo entre 

a condição de estrangeiro e questões como a proveniência, o idioma e a compreensão, o 

acolhimento e a rejeição, então perceberemos que o campo de pesquisa certamente se 

amplia. Páginas como aquela da genealogia no Evangelho de Mateus (1,1-17), ou de Jesus 

na Sinagoga de Nazaré no Evangelho de Lucas (4,16-30), motivos como aquele do mistério 

da identidade de Jesus no Evangelho de Marcos ou sobre as origens no Evangelho de João e 

– por último, mas não o último – os próprios acontecimentos de sua paixão, morte e 

ressurreição veem ao nosso encontro como objetos promissores para exploração. 

Assim ressaltam Flor Maria Rigoni e Gioacchino Campese acerca da morte de Jesus: “Existe 

outro evento fundamental na vida de Jesus e da história da salvação no qual se manifesta seu 

ser estrangeiro. Referimo-nos a dois aspectos da morte de Jesus: a) sua morte na cruz, que é a 

morte dos escravos, dos criminosos e daqueles que não são cidadãos do Império Romano. De 

alguma forma a crucifixão apresenta-nos Jesus como estrangeiro em sua própria terra, 

colonizada naquele tempo pelo poder de Roma; b) o segundo aspecto está descrito no texto 

da Epístola aos Hebreus que encontramos no início desta seção [Hb 13,12-23], um texto que 

sustenta que também no lugar de sua crucifixão Jesus é estrangeiro. Na verdade, Jesus morre 

fora da cidade, dos muros de Jerusalém, que era a cidade santa de todos os judeus”.24 

Mas em que sentido Jesus se apresenta na condição de estrangeiro? Se a categoria de 

estrangeiro foi ligada mais facilmente ao motivo de rejeição encontrado por Jesus em sua 

missão, alguns estudos levaram adiante uma hipótese diferente de trabalho que faz 

vislumbrar, ao contrário, o valor positivo com referência à identidade de Jesus, como 

também a possibilidade de um autêntico encontro com ele. 

Com relação a isso, a contribuição de Lucio Cilia, Jesus estrangeiro entre os seus no 

Evangelho de João, apresentada na Semana Bíblica de 1994, permanece um ponto de 

referência importante. Ele desenvolveu sua investigação no Evangelho de João mostrando 

que a condição de estrangeiro atribuída a Jesus não é consequência da rejeição, mas uma 

característica que lhe é própria devido à sua própria identidade e revela-se providencial 

para um autêntico encontro com ele. De fato, se Jesus se apresenta como estrangeiro é para 

desfazer os esquemas pré-constituídos e poder tornar-se verdadeiramente próximo. 

                                                 
23 Analisei esta passagem do Evangelho de Mateus em Fumagalli, Anna (2000). 
24 Ver Rigoni, Flor Maria; Campese, Gioacchino (2003), p. 190-191. 
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Somente quem não espera já conhecê-lo pode verdadeiramente encontrá-lo e descobrir nele 

o semblante do Pai. Essa intuição certamente merece ulteriores aprofundamentos, tanto no 

âmbito dos quatro Evangelhos quanto nos outros textos do Novo Testamento. 

Com relação à genealogia com a qual se inicia o Evangelho de Mateus (1,1-17), por exemplo, 

vale a pena deixar-se provocar pela conclusão de Bruno Maggioni: “Geralmente se desenha 

uma árvore genealógica para distinguir as próprias origens daquelas dos outros homens. Aqui 

é o oposto: a genealogia é relatada não para separar, mas para unir; não para contrapor, mas 

para ligar. Jesus não se separa da história humana, mas está nela plenamente. É esta a direção 

constante do inteiro evento cristológico, já inscrita como se fosse quase um código genético 

na própria genealogia de Jesus. O paradoxo é que Jesus é o único que poderia ostentar uma 

diversidade. A linha horizontal de suas origens é, de fato, atravessada por uma linha vertical 

que introduziu uma absoluta novidade. Mas Deus não raciocina como os homens. Estes se 

iludem ao afirmar a própria originalidade separando-se. Jesus, ao contrário, exprime a sua 

novidade e a sua transcendência fazendo-se próximo”.25 

Embora o motivo de Jesus in cammino, por exemplo, desperte o interesse dos estudos 

há anos, devemos reconhecer que a respeito do Jesus estrangeiro as publicações 

disponíveis ainda são poucas.26 

Além da contribuição já citada de Lucio Cilia, destacamos boas ocasiões de reflexão em dois 

parágrafos dedicados a Jesus estrangeiro, respectivamente no ensaio Ero straniero e mi 

avevo ospitato (p. 48-52), de Enzo Bianchi, e em Der Nächste – der Fremde – der Feind (p. 

83-87), de Josef Schreiner e Rainer Kampling. 

No entanto, a relação de Jesus com os estrangeiros certamente tem encontrado maior 

atenção até agora. É interessante notar como as páginas evangélicas muito conhecidas, 

como, por exemplo, o encontro de Jesus com uma mulher siro-fenícia (Mc 7,24-30; Mt 

15,21-28) ou com o centurião de Cafarnaum (Lc 7,1-10; Mt 8,5-13), a parábola do bom 

samaritano (Lc 10,29-37), como também o relato daquele único leproso – um samaritano – 

                                                 
25 Maggioni, Bruno (2006), p. 28. Esta contribuição foi tirada de id. (2004). 
26 É significativo que o Dizionario socio-pastorale sulle migrazioni tenha dado relevo ao verbete 

Jesus estrangeiro. Ver: Battistella, Graziano (a cura di). Dizionario socio-pastorale delle migrazioni. 
San Paolo, 2010. 
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que volta para agradecer (Lc 17,11-19), podem revelar novos aspectos quando a pesquisa 

focaliza uma pergunta específica, como em nosso caso. 

Entre as publicações mais recentes apontamos, por exemplo, os ensaios de Christian Grappe, 

“Jésus et la femme syrophénicienne (Mc 7,24-30). Un épisode-clé dans la passage à une 

conception nouvelle du rapport à l‟Étranger”, de Christian Grappe, e “Le Samaritain-Étranger 

(Lc 17, 18) dans l‟oevre de Luc”, de Pierre Haudebert, incluídos na segunda parte da obra aos 

cuidados de Jean Riaud, como também o trabalho de Hermann-Josef Venetz sobre o encontro 

de Jesus com o leproso estrangeiro (Lc 17,11-19). Devido ao original contexto em que foi 

apresentado (“en marge d‟un débat entre Paul Ricoeur et Jacques Derrida autour du thème de 

l‟autre”), assinalamos especialmente a contribuição de Paul Thibaud acerca da parábola do 

samaritano. 

De qualquer maneira, deve-se ter presente que os encontros de Jesus com 

estrangeiros, dos quais os Evangelhos dão-nos testemunho, são poucos. Sabemos que sua 

missão é certamente orientada para o seu povo: esta prioridade, porém, não exclui os 

outros. O anúncio de Jesus não deixa dúvidas nesse sentido: pensemos em suas palavras no 

banquete escatológico (ver Mt 8,11-12) e o seu apreço em relação às figuras do passado, 

como a viúva de Sarepta e Naamã, o sírio (ver Lc 4,25-27), a rainha do Sul e os habitantes 

de Nínive (ver Mt 12,41-42; Lc 11,31-32). A mesma abertura é-nos confirmada pela 

simplicidade e coragem com que Jesus, encontrando estrangeiros, rompe com suas próprias 

coordenadas culturais e, superando iniciais resistências, deixa-se envolver. A lembrança 

dessa abertura de Jesus será decisiva para as primeiras comunidades cristãs e seu 

comportamento com relação aos judeus. 

Sabemos que a aposta é alta: se conhecer Jesus é conhecer o Pai, então aprofundar a 

figura de Jesus em sua condição de estrangeiro, assim como seu encontro com os 

estrangeiros, tem certamente implicações para a nossa ideia de Deus. Se Jesus, na condição 

de estrangeiro, desfaz os esquemas e revela um Deus que por amor ao homem se fez 

estrangeiro, a atitude solidária de Jesus para com todos, especialmente para com quem é 

marginalizado e até mesmo para com um inimigo, demonstra expressivamente quão grande 

seja a acolhida que o homem, todo homem, pode encontrar no Pai, naquele Deus que desde 

sempre está compromissado com sua aliança. É nesse conhecimento que concentraremos 

agora a nossa atenção no Antigo Testamento. 
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O Povo de Deus na condição de estrangeiro. O Povo 
de Deus e os estrangeiros 

O Antigo Testamento proporciona um campo de pesquisa extremamente rico para 

nossa temática. Os dois filões principais, isto é, o reconhecimento da própria condição de 

estrangeiro e a relação com os estrangeiros, estão profundamente ligados entre si e 

percorrem transversalmente as Escrituras. 

A história do Povo de Deus – com as duas etapas fundamentais da saída do Egito e do 

exílio na Babilônia – como também sua geografia – com a particular posição da Terra 

Prometida, localizada numa faixa de território que desde sempre foi um corredor de 

passagem – expressam inegavelmente a centralidade do tema migratório para o testemunho 

bíblico. Tanto mais se tivermos presente que o povo da aliança reconheceu na própria saída 

do Egito o evento fundamental à luz do qual ler a história precedente – especialmente as 

experiências dos patriarcas e de suas famílias – como aquela sucessiva – com o retorno do 

exílio. 

A centralidade do tema migratório é confirmada pela abundante presença de motivos 

a ele conectados: a terra, o sair e entrar, o caminho, o viver como estrangeiro na terra, a 

hospitalidade/acolhimento, a legislação do estrangeiro, a diversidade na criação (em 

primeiro lugar aquela entre homem e mulher), a diversidade entre irmãos (Abel e Caim, 

José e seus irmãos, Esaú e Jacó), a diversidade dos povos e dos idiomas, as relações com os 

povos vizinhos, a visão da peregrinação futura de todos os povos em direção a Jerusalém, 

as ameaças da mulher estrangeira... e, principalmente, um Deus caminhando com seu povo! 

Além disso, são numerosas as figuras positivas de estrangeiros, homens e mulheres, 

aos quais o testemunho bíblico reserva particular atenção: por exemplo, os hóspedes de 

Abraão no bosque de carvalhos, a estrangeira Tamar, a viúva de Sarepta, o sírio Naamã, a 

moabita Rute, os habitantes de Nínive, o persa Ciro.27 

                                                 
27 Além da publicação de Bentoglio, Gabriele (2007), mencionada na resenha, indicamos um livrinho 

de título significativo: Fremde als Vorbilder in der Bibel [Estrangeiros como modelos na Bíblia], 
de Ralf Huning, publicado em 2009 pela Katholisches Bibelwerk de Stuttgart na série 
Bibelauslegungen mit Praxisvorschlagen [Interpretações bíblicas com sugestões de práticas]. São 
breves retratos (providos com algumas fichas para aprofundamento) que pretendem suscitar o 
interesse na leitura dos textos bíblicos em que se fala dessas figuras exemplares de estrangeiros e 
para a pesquisa de seu significado atual para nós. No fim do livro são propostas algumas ideias para 
o trabalho dos grupos bíblicos. 
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Se lermos as publicações mais recentes, vamos descobrir que existem páginas 

bíblicas às quais a pesquisa já dedicou vários estudos, outras há pouco descobertas ou ainda 

a serem descobertas. 

Entre as primeiras devemos mencionar, por exemplo, a narrativa da torre de Babel, o 

motivo da hospitalidade/acolhimento, o motivo do êxodo conectado àquele do caminho no 

deserto e da aliança, os textos legislativos do Povo de Deus, a experiência de Rute. 

Sobre a narrativa da torre de Babel, entre as publicações mais recentes mencionadas pela 

resenha bibliográfica, destacamos o ensaio que Georgette Chéreau dedica à narrativa de 

Babel e àquele de Pentecostes, “dois tempos de uma mesma graça”; duas contribuições de 

Jürgen Ebach, das quais a mais breve apareceu na miscelânea publicada em honra de Theo 

Sundermeier e que leva um título significativo: Rettung der Vielfalt (Salvação/resgate da 

multiplicidade); o estudo de Christian Rose que propõe um esmerado exame da pesquisa mais 

recente com particular consideração das hipóteses da crítica literária; a contribuição Babel e 

Jerusalém, de Alberto Mello, que reflete sobre o caráter paradigmático das duas cidades. 

Particularmente, dois ensaios de 2007, o de Theodore Hiebert, publicado em Journal of 

Biblical Literature [Revista de Literatura Bíblica], e aquele de Francis Guibal, Babel: 

malédiction ou bénédiction? [Babel: maldição ou bênção?], põem em discussão a leitura 

clássica segundo o esquema de orgulho-punição e focalizam o motivo da diversidade das 

culturas no projeto de Deus, fornecendo bons pontos de partida para ulteriores 

aprofundamentos. 

Para um quadro sintético sobre o motivo da hospitalidade/acolhimento no Antigo 

Testamento, é de grande utilidade o trabalho já citado de Gabriele Bentoglio, “Mio padre 

era um arameo errante...” [...] (p. 177-130). Deve ser indicado também que na recente 

publicação já citada de Enzo Bianchi, Ero straniero e mi avete ospitato (p. 63-85), existe um 

capítulo inteiramente dedicado à narrativa da hospitalidade de Abraão no bosque de carvalhos 

de Mamre: estranhamente o título não faz referência a esse relato, o que pode conduzir a 

erros. 

Sem dúvida, o motivo do êxodo foi amplamente examinado pelos estudos bíblicos. 

Entretanto, pensamos que uma leitura desse motivo à luz do contexto migratório pode abrir 

novos horizontes para a interpretação desta fundamental categoria presente transversalmente 

em toda a Bíblia. Entre as publicações que a resenha menciona há dois ensaios recentes sobre 

o motivo do êxodo e do repouso na Epístola aos Hebreus (respectivamente de Samuel 

Bénétreau e Matthew Thiessen), como também o primeiro trabalho do exemplar monográfico 
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Exodus, publicado em 2007 pela Bibel und Kirche: o autor, Christoph Dohmen, fornece ricas 

ideias para reflexão de maneira sintética. 

Entre as publicações mais recentes a respeito da legislação do estrangeiro na Bíblia 

assinalamos o ensaio de Marianne Bertrand “L‟Étranger dans les lois bibliques” [“O 

estrangeiro nas leis bíblicas”] na já citada obra coletiva organizada por Jean Riaud. Com 

relação ao tema, a resenha menciona, entre outros, o artigo de José Cervantes Gabarrón, 

publicado em 2003 em Estudios Bíblicos. Por seu exame cuidadoso de um texto legislativo 

em particular, são destacados também o estudo sobre os mandamentos centrais do Decálogo 

(Dt 5,12-16) em “Mio padre era um arameo errante...” [...] (p. 63-73), de Gabriele 

Bentoglio, assim como o ensaio de Markus Zehnder, que, focalizando um texto legislativo 

deixado muitas vezes à margem Dt 23,2-9), pode fornecer pontos de partida e estímulo para 

ulteriores aprofundamentos. Enfim, um folhear cuidadoso da resenha confirma o interesse 

que o Livro de Rute suscitou nestes anos. São mencionados, por exemplo, alguns comentários 

recentes, como aquele de André Lacoque e de Emanuela Ghini, aos quais se soma a já citada 

tradução francesa do livrinho de Carlos Mesters (original em português, 1985). Ao Livro de 

Rute é dedicada a já citada contribuição de Dianne Bergant Ruth: The Migrant Who Saved 

the People [Rute: a migrante que salvou o povo], apresentada no encontro de Tijuana em 

2002. Além disso, assinalamos como particularmente ricos de estímulo para a nossa temática: 

o trabalho de Rosanna Virgili, La storia de Rut la Moabita [A história de Rute, a moabita], 

apresentado por ocasião de uma série de conferências publicadas em 2006 aos cuidados de 

Ermes Ronchi; o ensaio já citado de Sebastian Grätz com o título muito significativo de 

Zuwanderung als Herausforderung. Das Rutbuch als Modell einer sozialen und religiösen 

Integration von Fremden im nachesilischen Judäa (Imigração como desafio. O Livro de Rute 

como modelo para uma integração social e religiosa dos estrangeiros na Judeia pós-exílio); 

e aquele de Alicia Ostriker, publicado em 2002, em Biblical Interpretation [Interpretação 

Bíblica]. 

Mostram-se promissoras, por exemplo, páginas como a convocação de Moisés, que 

ocorre no momento em que o protagonista encontra-se na condição de estrangeiro (ver Ex 

2,22),28 as experiências dos patriarcas ou, ainda, aquelas do Davi fugitivo, a figura do 

estrangeiro no ciclo de Elias, a experiência do exílio, a experiência de Daniel na corte do 

rei,29 as promessas dos profetas relativas aos outros povos (especialmente Isaías) e, em 

                                                 
28 Schreiter, Robert J. (2007), p. 172-173 faz, por exemplo, essa sugestão. 
29 Também em Schreiter, Robert J. (2007), p. 174. 
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geral, a experiência profética, a reflexão sapiencial sobre a árdua condição do estrangeiro 

(por exemplo, Eclo 29,28[21]-35[28]), o motivo da hospitalidade de Deus (por exemplo, Sl 

23). 

Para estimular a pesquisa sobre o ciclo de Elias, agora temos à disposição também um estudo 

de Christophe Pichon, “La figure de l‟étranger dans le cycle d‟Élie” [“A figura do estrangeiro 

no ciclo de Elias”] publicado na obra coletiva organizada por Jean Riaud. Para a experiência 

do exílio, tão central para o Povo de Deus, assinalamos os ensaios de Giovanni Odasso e de 

Damián Nannini mencionados na resenha, aos quais se poderia acrescentar o exemplar 

monográfico Exil, publicado em 2000 pela Bibel und Kirche. Com relação aos profetas, 

indicamos a contribuição “Lo straniero profeta e il profeta in terra straniera” [“O estrangeiro 

profeta e o profeta em terra estrangeira”], de Paolo Ricca, na já citada publicação aos 

cuidados de Ermes Ronchi e repleta de ideias para ulteriores aprofundamentos. Com relação 

ao motivo da hospitalidade de Deus – que entrementes serviu de título para um comentário do 

Evangelho de Lucas, aquele de Brendan Byrne –, assinalamos a contribuição recente de 

Andrew E. Arterbury sobre o Sl 23, enquanto mais em geral pode-se encontrar ideias para 

ulteriores aprofundamentos no breve artigo “Divine and Human Hospitality” [“Hospitalidade 

divina e humana”], de John Navone, no recente exemplar monográfico de The Bible Today [A 

Bíblia Hoje]. 

Com relação a um texto profético pouco conhecido, Is 19,18-25, José Luis Sicre30 

comentando os versículos 24-25, enfatiza: “Este texto, bastante desconhecido, é um dos 

pontos altos da Bíblia judaica. Seu autor escolheu os dois nomes-chave da história de 

opressão e sofrimentos de Israel: Egito, no começo, e Assíria, aquela que pôs fim ao reino do 

Norte (Israel) e submeteu a impostos o reino do Sul (Judá) por mais de um século (mais ou 

menos de 734 a 627). Todavia, o texto que estamos comentando esquece ódios passados e 

motivos de rancor. Egito e Assíria não sofrerão o flagelo de novas pragas ou castigos. Estão 

unidos a Israel pela bênção comum e por razões inesperadas. O Egito não é mais a „fornalha 

de ferro‟, mas „meu povo‟. A Assíria não é mais o „covil dos leões‟ (título que o profeta 

Naum aplica à sua capital, Nínive), mas „a obra de minhas mãos‟”. 

Como já dissemos, estamos diante da multiplicidade de um testemunho que atravessa 

etapas diversas da história de um povo. Por isso a pesquisa bíblica não pode renunciar a 

                                                 
30 Sicre, José Luis (2001), p. 122. 
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enfronhar-se no estudo da história, do substrato cultural bíblico e extrabíblico, da 

terminologia, se deseja evitar simplificações indevidas. 

Com relação à terminologia, assinalo a contribuição “L‟étranger: de la Bible hébraïque à la 

Septante”, de Paul Mottard, na obra coletiva aos cuidados de Jean Riaud. 

Com efeito, devemos reconhecer que os frutos mais maduros provêm daquela 

pesquisa que, ao privilegiar uma leitura do tipo teológico-sintético, mais sabe levar em 

conta tanto o peso histórico e cultural do testemunho bíblico quanto o seu caráter literário. 

Entre as contribuições em língua italiana mencionadas pela resenha, destacam-se neste 

sentido dois ensaios já citados: aquele de Pietro Bovati, publicado em duas partes, em 2002, 

na Rivista del Clero Italiano, e o de Ambrogio Spreafico, que apareceu em 2004 em Euntes 

Docete. O subtítulo com o qual se apresenta o último sugere um programa de trabalho 

particularmente válido: “Releitura teológica a partir de alguns textos veterotestamentários”. A 

referência aos textos bíblicos é, de fato, fundamental porque, não raramente, a releitura 

teológica os perde de vista e, dessa forma, arrisca distanciar-se da originalidade do 

testemunho bíblico. 

As primeiras comunidades cristãs na condição de 
estrangeiro. As primeiras comunidades cristãs e os 
estrangeiros 

À primeira vista, somos levados a pensar que O estrangeiro na Bíblia seja um tema 

mais familiar no Antigo Testamento que no Novo Testamento. Se, entretanto, como já 

vimos, começarmos a indagar nos textos bíblicos do Novo Testamento a relevância da 

categoria estrangeiro – juntamente com outros a ela inerentes – surpreender-nos-emos com 

sua centralidade. 

Com relação a isso, temos à disposição uma boa introdução graças ao trabalho de 

Rainer Kampling, que, na já citada obra publicada em colaboração com Josef Schreiner, 

cuidou da parte dedicada ao Novo Testamento, prestando atenção tanto no contexto 

histórico, político e cultural da Palestina de então quanto no Judaísmo intertestamentário e 

no testemunho bíblico do Novo Testamento. O capítulo sobre a situação da primeira 
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comunidade cristã tem o título significativo de “Heimisch in der Fremde” (“Em casa na 

terra estrangeira”). 

Com efeito, para os cristãos de origem judaica, confessar a própria fé em Jesus de 

Nazaré, o Crucificado ressuscitado, tinha bem cedo significado ver-se rejeitado por sua 

própria gente, tornar-se estrangeiro para o próprio povo. Uma experiência dolorosa que 

conheceu os tons fortes do conflito polêmico e da exclusão recíproca, da qual encontramos 

testemunho nos próprios Evangelhos, como na experiência de Paulo e em todo o Novo 

Testamento. 

Como para Jesus, também para o discípulo a condição de estrangeiro não se exaure na 

experiência de rejeição, mas toca mais profundamente a sua própria identidade. 

“Aqueles do caminho” (cf. At 9,2) é uma das denominações dos primeiros cristãos. 

Se a partir de Abraão o crente é o homem do caminho, se o próprio Deus, ao longo da 

história de aliança, revelou-se como o Deus que caminha com seu povo e que em Jesus se 

fez migrante assumindo a condição de homem, tanto mais os discípulos de Jesus! 

De fato, se nos eventos da Páscoa o projeto do Pai para a história encontrou sua 

realização, por consequência o cristão é aquele que caminha na história com a certeza de 

que o cumprimento já se iniciou e que a meta é uma pessoa que caminha com ele. Por isso 

sua condição na história é aquela de estrangeiro, isto é, de alguém que não consegue 

identificar-se plenamente com nenhuma situação histórica, com nenhuma cultura, com 

nenhum objetivo atingido: uma distância que se torna testemunho dentro das próprias 

situações históricas, dentro da cultura, das expectativas do homem, onde o cristão é 

chamado a colaborar para que o germe da vida nova, vencendo toda resistência, possa 

desenvolver-se e preencher a história. 

Se for esta a condição do cristão, percebemos quão importante é que a pesquisa 

bíblica sobre as primeiras comunidades cristãs focalize a nossa temática. Esta se revela 

igualmente relevante não só na referência à identidade do cristão, mas também a suas 

relações com o outro. 

O difícil desafio que o primeiro núcleo de discípulos de Jesus, todos de origem 

judaica, teve de enfrentar é na verdade próprio daquela relação com os outros, os não 

judeus. Se os primeiros discípulos tivessem respondido àquele desafio com uma atitude de 
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isolamento, o Cristianismo teria tomado um caminho bem diverso daquele que de fato 

percorreu e ter-se-ia desenvolvido dentro dos limites do Judaísmo. 

O que estava em jogo era muito importante. Jesus tinha ou não morrido e ressuscitado 

para todos? Com ele o Pai tinha ou não oferecido a salvação a todos os homens? 

Entendemos, agora, que a atitude dos primeiros cristãos em relação aos outros, os 

estrangeiros, não era simplesmente uma questão ética, uma escolha de generosidade, mas 

atingia o coração do Evangelho a ser anunciado. 

Os textos do Novo Testamento, especialmente as páginas dos Atos dos Apóstolos e as 

epístolas de Paulo, testemunham a resistência, a labuta e a coragem dos primeiros cristãos 

diante de tal desafio que os levava bem além de suas convicções religiosas e culturais. É 

importante encontrar no fim do último livro do Novo Testamento, precisamente em Ap 

21,3, uma retomada da fórmula da aliança, agora aberta a todos os povos. “Ele é o nosso 

Deus e eles são os seus povos.”31 

A respeito da labuta deste percurso, é interessante o destaque dado por Augusto Barbi ao 

encontro entre Pedro e Cornélio, narrado em At 10,1–11,18: “O relato de Lucas se esforça, 

em primeiro lugar, para retirar os preconceitos que um judeu podia ter em relação a um 

desconhecido pagão, apresentando Cornélio como um homem piedoso de singular 

religiosidade e moralidade: o primeiro passo para o acolhimento dos pagãos é, pois, aquele de 

vê-lo livre de esquemas rígidos e captar a positividade presente neles. Em seguida, um judeu 

como Pedro é ajudado pela intervenção divina e ação do Espírito para superar as leis de 

pureza alimentar e o costume de evitar os pagãos impuros, arriscando um encontro pessoal 

com o estrangeiro Cornélio em sinal de reconhecimento da igual dignidade humana: o 

encontro humano é por isso o local em que as resistências podem desmanchar-se 

definitivamente e onde caem por terra os preconceitos culturais e religiosos que afastam os 

homens, criando espaço para a compreensão que, segundo Deus, „não se deve dizer pagão ou 

imundo a nenhum homem‟ (v. 28). Libertado o olhar e feito o encontro, é possível anunciar 

                                                 
31 A nova versão da Bíblia CEI traduz bem o original grego desta fórmula, enquanto a precedente, 

assim como muitas outras versões, infelizmente, a traduzem no singular, adequando-se à fórmula do 
Sinai. 
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um Deus que não faz exceção de pessoas e que oferece a salvação a quem crê em Jesus 

„Senhor de todos‟” [...]”.32 

De muitas maneiras o testemunho bíblico do Novo Testamento assegura-nos que 

nestes passos na direção do outro o discípulo de Jesus não foi deixado sozinho. Os Atos dos 

Apóstolos iniciam-se ressaltando significativamente a necessidade de uma expectativa: 

“Enquanto estava à mesa com eles, ordenou-lhes que não se distanciassem de Jerusalém, 

mas esperassem o cumprimento da promessa do Pai” (cf. At 1,4). No evento de 

Pentecostes, é o próprio Espírito Santo, o vínculo de amor entre o Pai e o Filho, a revelar-se 

como protagonista de uma nova possibilidade de comunicação e de compreensão entre os 

povos. Tornando o Amor próximo a qualquer um, assim como Jesus revelou através de sua 

vida culminada com a Páscoa, o Espírito Santo faz com que as diferenças não sejam mais 

percebidas como motivo de discriminação ou de exclusão (cf. Gl 3,28), ao contrário: agora 

já foi colocado o fundamento de uma comunhão na qual cada diferença pode ser valorizada 

como sinal de um projeto de amor que não quer excluir ninguém: “[...] e os ouvimos falar 

em nossos idiomas das grandes obras de Deus” (cf. At 2,11). 

Então, se interrogarmos a experiência dos primeiros cristãos focalizando a temática 

migratória, abre-se um amplo horizonte para a pesquisa bíblica. O caminho está preparado, 

temos à disposição bons estudos. Vale a pena prosseguir e aprofundar. 

Particularmente entre as publicações mais recentes sobre o motivo da 

hospitalidade/acolhimento no Novo Testamento, podemos contar com o citado trabalho “Mio 

padre era un arameo errante...” [...], de Gabriele Bentoglio (p. 130-175), que já havia 

dedicado a sua pesquisa de doutoramento à presença de tal motivo nas epístolas de Paulo, 

como também no ensaio “„Vergesst die Gastfreunschaft nicht‟ (Hebr 13,2). Biblische 

Perspektiven zu einem ekklesiologisch zentralen Thema [“„Não esqueçam a hospitalidade‟ 

(Hb 13,2). Perspectivas bíblicas a propósito de um tema central para a eclesiologia], de 

Michael Theobald, que ressalta a centralidade desse motivo para a eclesiologia, e a 

contribuição Biblical issues in mission and migration [Temas bíblicos na missão e migração], 

de Christine D. Pohl, que destaca as implicações da hospitalidade para a missão da Igreja. 

Indicamos também o ensaio “Le rencontre de Pierre e Corneille dans les Actes des Apôtres”, 

                                                 
32 Encontramos aqui sintetizadas em termos simples algumas passagens do ensaio que o mesmo autor 

apresentou na Semana Bíblica de 1994, em Roma. Cf. Barbi, Augusto (2006), p. 116-117. 
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de René Kieffer, na obra organizada por Jean Riaud, bem como o longo trabalho de Andreas 

Obermann Fremd im eigenen Land. Die Heimatkonzeption frühchristlicher Gemeinden nach 

dem 1. Petrusbrief und ihre praktischen Implikationen heute [Estrangeiros no próprio país. A 

concepção de pátria das primeiras comunidades cristãs segundo a Primeira Epístola de 

Pedro e suas implicações práticas hoje]. 

O homem e a sua condição de estrangeiro. A 
experiência humana como experiência de 
ser acolhido e de acolher 

Um último aspecto deve ser ressaltado: o testemunho bíblico não se limita a 

apresentar a experiência do migrar e do viver entre estrangeiros, do acolher e de ser 

acolhido como uma experiência fundamental para o povo da aliança, assim como para as 

primeiras comunidades cristãs e, de maneira especial, para a própria pessoa de Jesus. Essa 

experiência é, para a Bíblia, o paradigma da experiência humana tout court. 

Eis como Carmine Di Sante sintetiza esta hipótese de trabalho em “Lo straniero ospitato e lo 

straniero ospitante” [“O estrangeiro hospedado e o estrangeiro hospedeiro”], que se encontra 

na já citada publicação aos cuidados de Ermes Ronchi:33 “A consciência de ser estrangeiro no 

mundo, não no sentido de distanciar-se, mas no de habitá-lo diversamente, não é uma 

afirmação secundária na Bíblia, mas constitui seu próprio cerne. Essa diversidade com a qual, 

para a Bíblia, é preciso habitar o mundo pode ser formulada com o termo hóspede, que é a 

tradução mais adequada para o estrangeiro bíblico. Para a Bíblia, é-se estrangeiro no mundo 

enquanto hóspede e hóspede no duplo sentido deste termo admirável: enquanto hospedado, o 

significado passivo e, enquanto hospedador, o significado ativo. Tal é o estatuto 

antropológico do homem bíblico [...]”. Deixando-se orientar pelo pensamento de Emmanuel 

Levinas, o autor já tinha desenvolvido esses temas em sua nota monográfica de 2002 Lo 

straniero nella Bibbia. Saggio sull’ospitalità [O estrangeiro na Bíblia. Ensaio sobre a 

hospitalidade].34 

Portanto, a categoria estrangeiro não pode ser considerada apenas uma categoria 

adequada para definir um determinado grupo de pessoas estranhas devido à cultura, 

                                                 
33 Cf. Ronchi, Ermes; Bianchi, Enzo; Di Sante, Carmine; Ricca, Paolo; Salmann, Elmar; Virgili, 

Rosanna (2006), p. 59. 
34 Cf. Di Sante, Carmine (2002). 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 58 

proveniência, religião, em relação às quais está em jogo o desafio do acolhimento. Nem 

para somente apresentar o próprio mistério da pessoa de Jesus, a condição do Povo de Deus 

ou, ainda, o modo de ser do cristão na história. O testemunho bíblico o transmite como um 

paradigma para falar da condição do homem. 

A consequência bastante concreta que resulta é que a pesquisa bíblica, ao focalizar a 

temática migratória, na verdade não se põe tão somente a serviço de uma situação particular 

que é muito atual, mas contribui para destacar o alcance universal do testemunho bíblico, 

cuja mensagem interpela cada homem. 

E a mensagem bíblica – devemos ter sempre presente – diz fundamentalmente que a 

vida deve ser vivida em relação com Deus e com o outro. Hoje, por diversos fatores, 

podemos facilmente correr o risco de cair em “uma inoportuna apologia do outro 

considerado por isso mesmo como estrangeiro”,35 chegando, assim, a nutrir a difundida 

mentalidade individualista que nos condiciona em todos os níveis, até mesmo como crentes. 

O testemunho bíblico, porém, percorre outros caminhos: aqueles que, através do 

reconhecimento da própria condição de estrangeiro e do acolhimento do estrangeiro, levam 

a transformar num povo de irmãos e irmãs, diferentes e solidários. É na perspectiva desse 

projeto esplêndido de comunhão que deve ser entendida a centralidade da categoria 

estrangeiro na Bíblia com os inumeráveis temas e motivos a ela ligados.36 

Conclusão 
Um caminho fecundo 

A estrada percorrida nestes anos mostrou-se fecunda em diversos níveis. O 

testemunho dos textos bíblicos, em primeiro lugar, revelou-se um precioso auxílio para 

poder compreender a realidade em profundidade e não permanecer na superfície das 

coisas, onde as reações imediatas e emotivas arriscam dominar nossas escolhas. “Passar do 

medo à sabedoria”: é a expressão eficaz usada por Pietro Bovati no início do seu já citado 

ensaio. Com efeito, o texto bíblico, antes de ser normas para agir, quer oferecer-nos 

                                                 
35 É a expressão usada por Angelini, Giuseppe (2005), p. 241. 
36 À luz do projeto de Deus como projeto de comunhão, é possível, por exemplo, captar a função 

positiva de textos como Eclo 11,29-34, onde se previne contra um acolhimento desvinculado do 
necessário discernimento. 
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paradigmas para a compreensão da realidade, os quais nos permitem ler em profundidade, 

isto é, à luz do projeto de Deus, tudo aquilo que acontece. Somente dessa forma – ressalta 

também Luciano Pacomio, comentando a instrução Erga migrantes – pode-se realizar 

aquela mudança de mentalidade sem a qual não é possível encarar os aspectos 

problemáticos que o fenômeno traz consigo. 

Em segundo lugar, a Bíblia demonstrou poder responder àqueles que estão em busca 

de motivações de sustentação capazes de amparar tanto a intervenção a favor de quem hoje 

sofre individualmente o peso das migrações forçadas, da injustiça e da exploração, quanto a 

ação de sensibilização em todo o campo premente na sociedade. O testemunho bíblico, de 

fato, diz, de um lado, que vale a pena investir esperança em quem está em último lugar 

porque o próprio Deus está a seu lado. De outro lado, revela que uma convivência sem 

exclusões não é somente a aspiração do homem, mas o próprio projeto de Deus. 

E o mais importante: a focalização nos temas do estrangeiro, do acolhimento, da 

itinerância revelou-se um local onde poder conhecer de modo novo o próprio semblante de 

Deus e, consequentemente, do homem. De fato, como sempre que se trata do texto bíblico, 

escolher interrogar a Bíblia a partir da realidade, lê-la e levá-la a sério significa arriscar 

encontrar-se diante de uma surpresa: a necessidade de deixar que a própria imagem de Deus 

e a do homem sejam descompostas para descobrir alguma coisa de novo sobre ele e sobre 

nós. 

Entre o já e o ainda não 
Ler a Bíblia no contexto, neste caso no contexto migratório, é um processo dialógico 

que envolve muitos em níveis diversos. As publicações que hoje temos à disposição sobre 

essas temáticas foram na maioria motivadas pelo diálogo entre os estudiosos do texto 

bíblico e daqueles a quem é confiada preocupação pastoral da Igreja diante do fenômeno 

migratório. 

Já mostramos a presença de contribuições bíblicas em revistas propriamente 

pastorais. Em particular, pode ser significativo o desenvolvimento verificado com relação à 

Bíblia em documentos do Magistério nos últimos cinquenta anos a propósito das 

migrações. No já citado Quaderni SIMI n. 4, Gabriele Bentoglio propôs-se, no fim de seu 

itinerário, examinar “as referências bíblicas às quais recorreu o Magistério para 
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fundamentar sua urgência pastoral neste âmbito específico” (p. 222). Chegando à exortação 

Erga migrantes caritas Christi, de 2004, ele observa: “O espaço reservado ao fundamento 

bíblico e a exposição de dados das Escrituras de alguma forma sistemática são elementos 

inovadores deste pronunciamento do Pontifício Conselho Pastoral para os Migrantes e os 

Itinerantes quando o comparamos com os documentos anteriores do Magistério” (p. 227). 

Estamos no início e esses primeiros frutos estimulam-nos a prosseguir no caminho 

favorecendo tal diálogo em todos os níveis. Na verdade, a interpretação da Bíblia na Igreja 

sempre requer ser acompanhada pelo diálogo entre os diversos âmbitos eclesiais: não pode 

ser realizada em compartimentos fechados, muito menos permanecer o monopólio de um 

único campo, nem do acadêmico, nem daquele pastoral-institucional.37 

Vale a pena, pois, intensificar o diálogo: não somente entre os estudiosos da Bíblia e 

os responsáveis pela pastoral, mas também entre os próprios estudiosos das diversas áreas 

linguísticas e das diversas escolas. 

Além disso, o caminho será ainda mais fértil se aumentar também o diálogo entre os 

estudiosos e simples leitores da Bíblia. De fato, de um lado – e já ressaltamos anteriormente 

– reconhecemos a premência para que os frutos da pesquisa científica sejam postos à 

disposição lá onde os crentes se aproximam do texto bíblico, aprendem a compreendê-lo, 

invocá-lo e traduzi-lo para a vida. Ao mesmo tempo, temos certeza de que, se os estudiosos 

se envolvessem numa escuta das perguntas e das intuições que a leitura da Bíblia suscita 

nos crentes que vivem na própria pele a experiência do migrar, ou que acompanham de 

perto o caminho dos migrantes, a própria pesquisa acabaria, indubitavelmente, enriquecida. 
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 “Não és mais estrangeira nem hóspede”. 
A teologia das migrações no século XXI* 

Gioacchino Campese1 

 
 
 
 
 Resumo: No início do Terceiro Milênio, os teólogos começaram a mostrar um pouco 

de sério interesse no tema das migrações, portanto pode ser dito, parafraseando Ef 

2,19, que a reflexão sobre migrações no campo teológico é “não mais hóspede nem 

estrangeira” no campo teológico. Este ensaio conduz o leitor a uma jornada 

bibliográfica que começa com o reconhecimento de alguns dos fatores que causaram 

os mais recentes desenvolvimentos desta “torrente” teológica relativamente nova que 

tem sua origem no início da década de 1970. Apresenta resumidamente as primeiras 

tentativas de uma teologia da migração no fim do século XX que foram um prelúdio 

para os numerosos congressos organizados ao redor do mundo sobre este tema na 

primeira década do século XXI, eventos que podem ser considerados um marco 

miliário neste campo porque deram uma contribuição fundamental para a 

identificação e elaboração dos métodos e principais temas de uma teologia (ou 

teologias) da migração. O artigo discute teologias locais e pan-éticas que trataram do 

fenômeno das migrações e os temas-chave que caracterizaram as teologias das 

migrações até agora. Em seguida, oferece uma breve avaliação da importância do que 

foi feito nesse campo e alguns insights da longa jornada que esta disciplina 

relativamente jovem ainda tem pela frente. 

 

                                                 
* As citações bibliográficas completas estão inseridas na bibliografia no final do ensaio. Nas notas de 

rodapé estão indicadas somente as referências à bibliografia completa. 
1 Missionário escalabrianiano. E-mail: gcampese@yahoo.com. 
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Introdução 
A alusão no título deste ensaio à famosa passagem da Epístola aos Efésios 2,19, 

referindo-se à teologia das migrações, permite-nos fotografar a situação atual do 

pensamento teológico cristão sobre este fenômeno: a reflexão teológica sobre as migrações 

e os imigrantes, isto é, aqueles que são os estrangeiros e os anfitriões por antonomásia,** 

não é mais “estrangeira nem hóspede” no imenso e variado campo da teologia cristã, mas 

particularmente nesta primeira década do século XXI conseguiu, como o demonstra o 

número crescente de ensaios escritos e congressos organizados sobre o argumento, atrair 

vigorosamente a atenção e o interesse de alguns teólogos e dos crentes. 

Na realidade, o tema das migrações nunca foi “estranho” à tradição judaico-cristã. As 

narrações bíblicas relatam com abundância de particulares as migrações dos nossos 

ancestrais na fé: Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, José e seus irmãos e a sua 

descendência tornada migrante e escrava no Egito, Moisés e o povo inteiro de Israel, e 

Rute, a mulher migrante e estrangeira que o Evangelho de Mateus enumera entre os 

antepassados de Jesus Cristo (Mt 1,5). O Deus de Israel não deixa de recordar 

repetidamente a seu povo que deve respeitar e até mesmo amar o migrante como a si 

mesmo, “pois vós também fostes estrangeiros na terra do Egito” (Lv 19,33-34). No relato 

de Mateus, o próprio Jesus, recém-nascido, deve refugiar-se com a sua família no Egito 

para fugir da perseguição homicida de Herodes (Mt 2,13-15). No mesmo Evangelho, Jesus 

identifica-se com o estrangeiro e faz de sua acolhida um dos critérios principais do 

chamado “juízo final” (Mt 25,31-46). A Primeira Epístola de Pedro recorda como as 

primeiras comunidades cristãs eram formadas também por estrangeiros e imigrantes que 

tinham recebido a boa-nova prevista pelos discípulos de Jesus e se esforçavam para vivê-la 

num ambiente urbano difícil e muitas vezes hostil.2 

Exatamente porque os movimentos das pessoas e dos povos são praticamente 

onipresentes nas Escrituras Sagradas, a reflexão exegética e a teologia bíblica têm 

demonstrado há anos um forte interesse nestes temas. Não tem sido assim com a teologia 

sistemática, que ignorou essas problemáticas ou custou a incluí-las em sua agenda, mesmo 
                                                 

** Em italiano, o termo “ospite” pode ser usado como “anfitrião” ou “hóspede” (N.T.). 
2 Com relação a isso, é importante consultar a obra do biblista que, mais do que qualquer outro, fez 

vir à tona a dimensão “migratória” deste escrito “menor” do Novo Testamento: Elliot, John J. 
(1990). 
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porque as migrações foram normalmente consideradas como um fenômeno social, tendo 

pouca ou nenhuma pertinência com a reflexão sistemática sobre a fé cristã. Por tal motivo é 

preciso, no mínimo, interrogar-se a respeito dos fatores que favoreceram na primeira 

década do século XXI um crescente envolvimento da teologia cristã com o fenômeno e a 

experiência das migrações. Entre eles, e sem querer excluir nenhum outro, citamos três que 

nos parecem essenciais: 

1) um fator que se poderia definir como social e que consiste no fato de que hoje 

vivemos no que os sociólogos definiram como sendo “a era das migrações”.3 

Naturalmente, as migrações são um fenômeno que tem acompanhado desde sempre o 

caminho da humanidade, porém jamais como hoje, no mundo caracterizado pela 

globalização, em que os movimentos dos povos se tornaram tão rápidos e invasivos 

graças aos progressos feitos no campo dos transportes, e tão evidentes devido aos 

progressos atingidos no campo das comunicações. 

 Além disso, o peso que este fenômeno adquiriu nas agendas políticas e nos debates 

públicos e midiáticos é simplesmente extraordinário, visto que muitas vezes e 

voluntariamente as migrações tornam-se as lentes, às vezes ofuscadas por interesses 

nada nobres, através das quais se leem as transformações que estão ocorrendo em 

nossas sociedades. As realidades social e política em que vivemos levam a teologia e 

a Igreja a encarar o fenômeno de nossa mobilidade humana; 

2) um fator teológico que se refere à importância fundamental que a história e a 

experiência humana, consideradas nos diversos contextos geográficos e culturais, têm 

adquirido na teologia contemporânea, especialmente a partir do século XX, como 

fontes essenciais da reflexão sobre a fé cristã junto com as Escrituras e a Tradição, 

que desde sempre foram consideradas os locais teológicos por excelência. A 

redescoberta do valor teológico da história e a experiência humana no contexto 

ocorrem ao mesmo tempo, principalmente nos países do chamado Terceiro Mundo 

afligidos por uma situação de enorme privação social, política e econômica, com um 

novo modo de conceber o objetivo da teologia: esta última não pode mais ser 

considerada como uma disciplina unicamente especulativa que dá razão à fé no 

                                                 
3 Ver Castles, Stephen; Miller, Mark J. (2009). 
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mistério do Deus cristão, mas assume uma dimensão eminentemente “práxica”. Em 

outras palavras, o fim da teologia cristã não é mais simplesmente compreender, mas 

compreender para transformar a realidade de opressão, violência e pecado em que 

vivemos. E é exatamente nesse sentido que o termo “práxis” assume uma importância 

sempre maior no pensamento teológico, mesmo que nem sempre o significado desta 

palavra tenha sido entendido ou explicado de modo claro.4 O teólogo norte-americano 

Kevin Burke resume este novo modo de entender a teologia da seguinte forma: “A 

teologia não só pensa em Deus, mas empenha-se também para seguir o caminho de 

Deus e age sobre a Palavra de Deus. Integra conceitualização, empenho e práxis”.5 A 

partir dessa visão das migrações, como um dos aspectos centrais da história e da 

experiência humana contemporânea, elas podem tornar-se um dos locais privilegiados 

ou loci theologici da reflexão teológica; 

3) um fator pastoral e prático que surge principalmente na constante exigência de 

“luzes” por parte dos agentes pastorais que trabalham nas numerosas estruturas que a 

Igreja colocou a serviço dos migrantes e também de muitos crentes. Esses cristãos 

pedem que a Igreja e a teologia esclareçam tal fenômeno tão complexo que muitas 

vezes os deixa confusos e suspensos entre o caráter imperativo da compaixão cristã e 

a necessidade de segurança, entre o esforço de conviver harmoniosamente com os 

recém-chegados e a suspeita e o medo diante dos imigrantes. Eles perguntam quais 

são os recursos teológico-espirituais que os podem apoiar numa sociedade que se está 

transformando rapidamente numa realidade multicultural e multirreligiosa também 

por causa das migrações. Se essas são as exigências que surgiram principalmente nas 

nações ocidentais que estão recebendo milhões de imigrantes, a Igreja e a teologia 

não devem nunca esquecer que os próprios imigrantes se esforçam para interpretar a 

própria experiência à luz da fé e dar uma resposta “teológica” às numerosas 

dificuldades e problemáticas que encontram em seu caminho. Como veremos adiante, 

a própria experiência de fé dos imigrantes se tornou um dos principais recursos da 

teologia das migrações. 

                                                 
4 A respeito desta reviravolta contextual e “práxica” da teologia cristã, ver Bevans, Stephen B. 

(2009); id. (2002); Canobbio, Giacomo (2002). 
5 Burke, Kevin F. (2004). 
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Se esses três fatores explicam, mesmo que não completamente, o atual interesse 

teológico nas migrações e fazem esperar que tal reflexão adquira sempre mais direitos e 

deveres no âmbito teológico para vir a ser, retomando as imagens da Epístola aos Efésios, 

“cidadã” para todos os efeitos na “cidade” da teologia cristã, o objetivo deste artigo é 

examinar do ponto de vista bibliográfico o crescente envolvimento do pensamento 

teológico com o tema das migrações para evidenciar trajetórias, temas e perspectivas. O 

ensaio é articulado em quatro partes. Na primeira se apresentará um breve itinerário 

histórico da teologia das migrações a partir da década de 1960 até aquilo que se pode 

definir como a “mudança de marcha” no início do Terceiro Milênio. A segunda etapa desta 

exploração será dedicada à observação e análise de duas correntes teológicas norte-

americanas que possuem uma clara matriz migratória. Num terceiro momento serão 

examinados alguns dos temas principais que foram tratados na reflexão teológica sobre as 

migrações. A quarta e última etapa deste itinerário bibliográfico consistirá em uma 

avaliação do caminho percorrido e oferecerá algumas indicações para um necessário, 

urgente e ulterior desenvolvimento da reflexão teológica sobre as migrações. 

Uma breve história da teologia das migrações no 
século XX6 

Sem nenhuma presunção de completude, deseja-se traçar aqui um percurso histórico-

bibliográfico que vai da década de 1960, período em que se percebe a oportunidade e a 

necessidade de uma reflexão teológica sobre as migrações, até os primeiros anos do 

Terceiro Milênio, no qual, como veremos, se organizam verdadeiros e próprios congressos 

teológicos sobre o tema das migrações. Em 1961, o Conselho Ecumênico das Igrejas 

organizou na Suíça um congresso sobre as migrações, durante o qual foi apresentado um 

texto do teólogo protestante Pieter de Jong que visava a formular as primeiras bases de uma 

teologia das migrações. Mesmo que na verdade este documento se revele, mais do que 

qualquer outro, uma reflexão sobre a mobilidade humana do ponto de vista bíblico, ele 

pode ser seguramente apontado como uma das primeiras tímidas tentativas de elaboração 

                                                 
6 Nesta tentativa de reconstrução histórica da teologia das migrações no século XX valho-me do 

material que aparece em Campese, Gioacchino (2010b). 
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de uma teologia das migrações.7 Seguem-se a esse artigo, em fins da década de 1960 e 

início da de 1970, os escritos de alguns missionários escalabrinianos, os quais, em seus 

seminários e missões, mas principalmente no Centro de Estudos sobre Migrações de Roma 

– CSER, um local de reflexão e pesquisa interdisciplinar a respeito das migrações fundado 

em 1963, começaram a propor algumas ideias para reflexão eclesial sobre sua própria 

experiência pastoral, em especial com os imigrantes italianos na Europa e, em parte, no 

continente americano. Esses textos também denotam a necessidade de uma reflexão 

teológica mais aprofundada sobre o fenômeno da mobilidade humana, reflexão que, 

entretanto, permanece mais num nível bíblico-pastoral do que teológico-sistemático, já que 

seu objetivo principal parece ser aquele de promover uma “pastoral da emigração” à luz das 

Escrituras.8 

No fim da década de 1970, registram-se as primeiras tentativas de uma teologia das 

migrações no contexto norte-americano e, particularmente, no âmbito de uma nova corrente 

teológica, a teologia hispânica, isto é, a teologia dos norte-americanos de origem latino-

americana. Em 1979, o jesuíta hispânico de origem mexicana Allan Figueroa Deck escreve 

aquela que é muito provavelmente uma das primeiras reflexões teológico-pastorais sobre a 

difícil e altamente controvertida realidade da imigração irregular nos EUA, a qual 

permanece até agora como um dos aspectos mais controversos e difíceis do fenômeno 

migratório, visto que, como sugere o próprio título do artigo, carrega consigo o estigma da 

ilegalidade ou clandestinidade.9 A teologia hispânica oferece outras ideias para reflexão 

sobre o tema da imigração durante a década de 1980, mas estas também representam breves 

e, ao menos de um ponto de vista sistemático, razoáveis tentativas vagas de articular uma 

teologia das migrações.10 

Outra importante experiência migratória na história recente dos Estados Unidos que, 

especialmente por suas implicações legislativas, civis e religiosas, provocou a teologia foi 

aquela do Sanctuary Movement [Movimento do Refúgio], um movimento civil e inter-
                                                 

7 De Jong, Pieter (1965). 
8 Ver, por exemplo, Curso teológico e pastoral para a emigração, um fascículo que reúne os textos 

datilografados de um curso oferecido pelos missionários escalabrinianos em Solothurn (Suíça), de 
24 a 31 de julho de 1966; Zanconato, Cesare; Rubin, Tarcisio (1968); Zanconato, Cesare (1972). 
Esses documentos podem ser consultados na biblioteca do Centro Studi Emigrazione di Roma 
(CSER). 

9 Figueroa Deck, Allan (1978). 
10 Veja-se, por exemplo, Lara-Braud, Jorge (1982); Lopez, Hugo L. (1982); id. (1984). 
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religioso que envolveu diversas comunidades cristãs no México, Estados Unidos e Canadá, 

que de fato tinham concedido “refúgio” a milhares de refugiados que fugiram das guerras 

civis que convulsionavam alguns países da América Central (como El Salvador e 

Guatemala), cujos regimes paramilitares eram apoiados pelo governo norte-americano, o 

qual, por causa da luta contra o comunismo e em pleno clima de Guerra Fria, não concedia 

asilo político. Sem entrar nos detalhes desse importante movimento, do qual se falou 

durante anos e que continua ainda hoje a inspirar aqueles que se dedicam à promoção dos 

direitos dos imigrantes irregulares nos EUA,11 é importante ressaltar que essa particular 

experiência também gerou elementos de reflexão teológica que, além de serem mais casuais 

do que sistemáticos, infelizmente permaneceram à margem do cenário teológico norte-

americano.12 

Um passo decisivo à frente no desenvolvimento de uma teologia das migrações se 

encontra naquele que pode ser considerado muito provavelmente o primeiro ensaio que 

tentou enfrentar sistematicamente o tema da teologia das migrações. Referimo-nos ao artigo 

do biblista e missionário escalabriniano Giacomo Danesi, publicado em 1980, no qual o 

autor tenta antes de mais nada identificar motivações, pressupostos e uma metodologia para 

uma teologia das migrações. A restrição principal a esse ensaio é que Danesi não seguiu o 

método que ele mesmo sugeriu, já que sua reflexão não parte de um estudo “científico” dos 

fenômenos migratórios, mas evita conscientemente este passo essencial da própria 

metodologia, acabando, assim, por transformar-se em uma longa meditação bíblico-

teológica sobre o conceito de estrangeiro e de fraternidade na Bíblia aplicado às migrações 

atuais.13 Ao mesmo tempo, permanecem os méritos fundamentais deste autor que são 

aqueles de ter compreendido que para um seu desenvolvimento sistemático a teologia das 

migrações precisa primeiramente elaborar uma metodologia própria e depois realmente 

                                                 
11 Na verdade, há poucos anos iniciou-se o New Sanctuary Movement, um movimento civil e inter-

religioso inspirado na exortação do Cardeal Roger Mahony, de Los Angeles, a favor da objeção de 
consciência em sua diocese caso o Congresso norte-americano aprovasse, em 2006, uma lei injusta 
com relação aos migrantes e àqueles que os assistem. Os objetivos principais desse movimento são 
defender e promover a dignidade e os direitos dos imigrantes e promover e propor uma reforma 
migratória justa e humana. Para maiores informações, consulte o site dessa organização em 
<www.newsanctuarymovement.org>. 

12 Ofereceram algumas reflexões a partir da experiência do Sanctuary Movement alguns teólogos 
muito conhecidos no continente americano e no exterior. Ver, por exemplo, Gonzalez, Justo L, 
(1985); Sobrino, Jon (1988). 

13 Danesi, Giacomo (1980). 

http://www.newsanctuarymovement.org/
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partir para a reflexão em si com uma análise atenta e científica e, portanto, em colaboração 

com as ciências humanas que estudam o fenômeno da realidade das migrações. 

Essa e outras considerações foram retomadas em vários congressos dedicados 

especificamente ao tema da teologia das migrações que foram realizados nos vários 

continentes nestes primeiros anos do século XXI com a finalidade de promover 

definitivamente um desenvolvimento desta disciplina. Entre esses eventos destacam-se os 

congressos de Tijuana (México) em 2002, organizado pelos missionários escalabrinianos na 

América do Norte e pelo Transborder Institute da Universidade de San Diego;14 o de 

Aachen (Alemanha), em 2003, organizado pelo Instituto de Missiologia Missio;15 o de 

Notre Dame (Estados Unidos), em 2004, organizado pelos missionários escalabrinianos na 

América do Norte e a Universidade de Notre Dame;16 o de São Paulo (Brasil), em 2006, 

organizado pelos centros de estudos dos missionários escalabrinianos na América Latina;17 

o de Manila (Filipinas), em 2006, organizado pela Comissão Episcopal Filipina para a 

pastoral dos imigrantes, pela Maryhill School of Theology e pelo Scalabrini Migration 

Center;18 e, enfim, os dois congressos realizados em Fairfield (Connecticut), em 2007, e 

Washington, DC, em 2008, organizados no âmbito do Theology of Migration Project 

patrocinado pelo Woodstock Theological Center da Georgetown University, pela Catholic 

Legal Immigration Network Inc. (CLINIC) e pelo Fairfield University Center for Faith and 

Public Life.19 Além de ter contribuído para enriquecer de maneira decisiva a literatura sobre 

o tema com a publicação de ensaios que interessam a várias disciplinas teológicas e 

humanistas que estudam as migrações, esses congressos também indicaram caminhos a 

seguir para continuar a fazer progredir a reflexão teológica sobre as migrações na ótica da 

interdisciplinaridade e do diálogo entre pessoas que estão envolvidas em perspectivas 

diversas neste fenômeno: agentes pastorais, sociólogos, antropólogos, teólogos, 

principalmente os próprios imigrantes. A terceira parte deste artigo, na qual serão 

                                                 
14 Para os ensaios principais apresentados durante a conferência, ver Campese, Gioacchino; Ciallella, 

Pietro (eds.) (2003). 
15 Ver Fornet-Betancourt, Raul (ed.) (2004). 
16 Ver Groody, Daniel G; Campese, Gioacchino (eds.) (2008). Alguns dos principais ensaios deste 

livro foram publicados em italiano por Campese, Gioacchino; Groody, Daniel (a cura di) (2007). 
17 Os atos deste congresso foram publicados na revista Espaços, (14), 1, 2006, do Instituto Teológico 

de São Paulo, faculdade em que se realizou o evento. 
18 Ver Baggio, Fabio; Brazal, Agnes M. (eds.) (2008). 
19 Ver Kerwin, Don; Gerschutz, Jill Marie (eds.) (2009). 
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mostrados os temas principais da reflexão teológica contemporânea sobre as migrações, vai 

tratar especialmente do abundante e rico material que tais congressos produziram. Por ora, 

porém, voltemos nossa atenção para duas correntes teológicas norte-americanas que estão 

fundamentadas na experiência migratória. 

As teologias dos imigrantes: o caso dos latinos e 
dos asiático-americanos nos Estados Unidos 

Num país como os Estados Unidos, que nasceu, foi construído e prospera graças aos 

sacrifícios, vitalidade e criatividade das numerosas gerações de migrantes provenientes de 

todo o mundo, não seria surpresa descobrir que alguns desses migrantes e seus 

descendentes tenham elaborado um pensamento teológico próprio ou, usando outros 

termos, teologias contextuais. Referimo-nos aqui a teologias que nasceram no âmbito das 

duas minorias mais numerosas, importantes e influentes nos EUA: os latinos, ou 

hispânicos, e os asiático-americanos.20 É necessário dizer desde logo que o que estamos 

usando para definir essas minorias são etiquetas “pan-éticas” que reúnem uma extrema 

variedade de culturas, histórias e idiomas. E, enquanto para a minoria latina, não obstante a 

grande diversidade, podemos contar com um idioma quase comum como o espanhol, no 

caso dos asiático-americanos isto é impossível. Para dar uma ideia das dimensões dessas 

minorias nos Estados Unidos, limitar-nos-emos a fornecer alguns dados gerais.21 Os 

hispânicos, que já em 2000 representavam a minoria mais numerosa nos Estados Unidos, 

são 46,9 milhões de pessoas (sem contar os quatro milhões residentes em Porto Rico) e 

representam 15% da população dos EUA. Trata-se de uma população muitíssimo jovem: a 

idade média é de 27,7 anos, mas é preciso também lembrar que 25% das crianças com 

menos de cinco anos nos Estados Unidos são hispânicas. Os 38,1% dos latinos nos EUA, 

isto é, cerca de 18 milhões, nasceram no exterior. Em relação à minoria asiático-americana, 

                                                 
20 Seria possível objetar, e talvez com razão, que outra corrente teológica norte-americana, aquela 

nascida no âmbito da minoria negra nos Estados Unidos, composta de 41,1 milhões de pessoas, a 
chamada Black theology, com suas ramificações (como, por exemplo, The Woman’s Theology), 
pode ser considerada, ao menos em parte, filha da dramática diáspora africana nos Estados Unidos. 

21 Os dados que fornecemos aqui sobre as minorias hispânicas e asiático-americanas e os imigrantes 
regulares e irregulares nos Estados Unidos proveem das pesquisas mais recentes do U.S. Census 
Bureau [Departamento Norte-Americano de Censo Populacional] (disponível em: 
<http://www.census.gov>) e do Pew Hispanic Center (disponível em: <http://pewhispanic.org>). 

http://www.census.gov/
http://pewhispanic.org/
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trata-se de uma população extremamente variada, que soma 14,9 milhões de pessoas, 

portanto 5% da população norte-americana, das quais 66,4% nasceram no exterior. Entre 

outras coisas, essas são também as minorias que têm o mais alto índice de crescimento nos 

Estados Unidos. 

As teologias que nasceram e se desenvolveram no contexto dessas duas minorias 

norte-americanas são quase desconhecidas e ignoradas na Itália. Talvez no âmbito daqueles 

que estão nesse campo e os que seguem a evolução da teologia no continente americano 

sejam conhecidos os teólogos muito famosos nos EUA, como o mexicano-americano 

Virgilio Elizondo ou o vietnamita-americano Peter Phan, mas suas obras não foram 

traduzidas para o italiano, com algumas raras exceções.22 Obras de grande fôlego sobre a 

teologia contemporânea ainda não incluíram essas teologias,23 mas também recentes 

atualizações da teologia no continente norte-americano as ignoraram completamente, como 

o demonstra o dossiê da revista de divulgação teológica Credere Oggi [Crer Hoje] de 

março/abril de 2008, dedicada à teologia na América do Norte. 

Naturalmente, esse ensaio não deve nem pode fornecer uma visão resumida dessas 

teologias,24 mas deve certamente examinar como essas correntes de pensamento teológico 

têm tratado o fenômeno das migrações. Com relação à teologia hispânica, pode-se notar, ao 

menos até os primeiros anos do século XXI, certa ambivalência com respeito ao nosso 

tema, um comportamento que é exemplificado pelos escritos de um de seus expoentes 

máximos, o teólogo cubano-americano Orlando Espín. Em 2000, esse teólogo escreveu dois 

ensaios: um sobre a importância e urgência de uma reflexão teológica sobre as migrações e 

outro estudo sobre o estado da teologia hispânica em geral. No primeiro artigo, Espín faz 

duas afirmações de fundo: antes de tudo, partindo da história dos Estados Unidos como 
                                                 

22 Ver, por exemlo, Elizondo, Virgil (2000a). 
23 Refiro-me aqui à versão atualizada de um livro em italiano (que já chegou à sexta edição) que 

oferece o mais completo panorama das correntes teológicas que caracterizaram a teologia cristã 
contemporânea, Gibellini, Rosino (2007). Isso posto, é preciso reconhecer que o teólogo Rosino 
Gibellini conhece e segue com interesse as teologias asiático-americanas e hispânicas nos Estados 
Unidos. 

24 Para um resumo da história, metodologias e conteúdos dessas teologias, ver Fernández, Eduardo C. 
(2000); De La Torre, Miguel A; Aponte, Edwin David (2001); Tan, Jonathan Y. (2008). Para que se 
tenha uma ideia da vasta produção bibliográfica dos hispânicos no campo da teologia e dos estudos 
sobre religião, ver a Latino/a Bibliography of Theology & Religious Studies [Bibliografia Latina de 
Teologia e Estudos Religiosos] preparada pela Academy of Catholic Hispanic Theologians of the 
United States (ACHTUS)[Academia de Teólogos Católicos Hispânicos dos Estados Unidos] em 
<www.achtus.org>. Essa bibliografia contém mais de 2500 títulos até 2007. 

http://www.achtus.org/


 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 73 

nação de migrantes, e do fato de que agora metade dos católicos norte-americanos é de 

latinos, e que uma boa parte destes é de migrantes (sem falar, naturalmente, dos milhões de 

migrantes asiáticos, africanos e europeus que são católicos), ele sustenta que hoje em dia 

não se pode produzir teologia honestamente nos Estados Unidos sem levar em consideração 

as traumáticas experiências da migração de milhões de fiéis católicos. Segundo, Espín 

afirma, com razão, que as migrações não são somente uma questão de teologia pastoral e 

moral, mas devem também transformar-se para a teologia dogmática, a qual até agora 

ignorou esse tema.25 No outro ensaio, publicado no mesmo ano, Espín parece de alguma 

forma negar as afirmações feitas no artigo anterior, sustentando na verdade que a teologia 

latina até agora se expressou principalmente a partir da experiência das migrações, sem 

reconhecer que a maior parte dos hispânicos são cidadãos norte-americanos, e ele conclui 

que insistir na experiência migratória como ponto de partida da teologia quer dizer voltar ao 

passado e não olhar para o futuro.26 Como explicar essa ambivalência diante da experiência 

migratória dos latinos nos EUA? Aqui se esbarra em questões complexas que fazem parte 

dos diversos percursos de “integração” dos vários grupos étnicos de latinos e da experiência 

de discriminação social e racial sofrida por esta minoria nos EUA. Todavia, o que se pode 

certamente dizer é que não é totalmente verdade que os teólogos hispânicos tenham 

elaborado a sua teologia somente a partir de suas experiências migratórias. Não faltam, 

certamente, reflexões teológicas profundas sobre a experiência do exílio e da diáspora de 

tantos latinos, e sobre a condição de “estraneidade” numa terra à qual se sentem pertencer 

para todos os efeitos, mas que ao mesmo tempo os rejeita; de existir “in-between”, ou seja, 

no meio de duas culturas, aquela de origem étnica e a de residência nos Estados Unidos, 

mesmo depois de ter vivido nesse país por diversas gerações.27 Tudo isso, porém, não quer 

dizer que a teologia hispânica tenha desenvolvido uma teologia sistemática das migrações, 

o que o próprio Espín parece afirmar e desmentir ao mesmo tempo nos dois artigos já 

citados. Com efeito, examinando a literatura teológica hispânica, percebe-se que existe uma 

forte reticência para usar o termo “imigrado” ou “migrante” para identificar os latinos, e 

                                                 
25 Espín, Orlando O. (2000a). Ver também id. (2006). 
26 Id. (2000b). 
27 Estes outros temas da teologia latina podem ser encontrados em numerosas coleções de ensaios 

dedicados a esse pensamento. Ver, por exemplo, Isasi-Díaz, Ada Maria; Segovia, Fernando F. (eds) 
(1996); Fernandez, Eleazar S.; Segovia, Fernando F. (eds.) (2001). Este último livro inclui os 
escritos de teólogos hispânicos, afro-americanos e asiático-americanos. 
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isso é bastante compreensível para uma minoria que sofreu discriminação e marginalização 

na sociedade norte-americana. O já citado teólogo hispânico Figueroa Deck observa que, no 

contexto de uma sociedade norte-americana, que na maioria das vezes tratou os latinos 

como “estrangeiros perpétuos”, mesmo que muitos deles sejam cidadãos há gerações, o uso 

“da analogia do imigrado” para explicar a experiência dessa minoria é inadequado.28 Diante 

dessa situação, é compreensível que o pensamento teológico dos latinos queira asseverar a 

própria identidade e o direito de pertencer aos Estados Unidos para todos os efeitos, e, 

portanto, sustente que a etiqueta de migrante deve ser evitada porque dá a impressão de que 

aqueles que a utilizam para identificar-se pensam ainda que não pertencem a esse país. Se 

tal raciocínio for válido e legítimo, mesmo porque é demonstrado pela realidade (mais da 

metade dos latinos nasceram nos Estados Unidos, portanto são cidadãos desta nação), ao 

mesmo tempo poderia não somente agravar uma divisão já existente entre os imigrantes 

hispânicos e latinos de segunda, terceira (e outras) gerações, mas provocar também um 

afastamento da teologia hispânica da experiência migratória e suas graves problemáticas, 

como, por exemplo, citando somente duas, a presença superior a oito milhões de imigrantes 

irregulares nos EUA (dos quais 76% são latinos)29 e a morte de milhares de pessoas na 

fronteira entre o México e os Estados Unidos. Como veremos, são os próprios teólogos 

hispânicos, como a teóloga protestante cubano-americana Daisy Machado, que convocam 

os seus colegas teólogos a não excluir de suas reflexões teológicas aqueles que, justamente 

por não pertencerem “legalmente” à sociedade, se transformam em invisíveis até para o 

pensamento teológico. Além disso, e talvez esta pudesse ser a crítica mais importante do 

ponto de vista de uma teologia das migrações, também se arrisca colocar em segundo plano 

aquela dimensão “peregrina” constitutiva, definida pelo missiólogo Andrew Walls como 

the pilgrim principle,30 que consiste na consciência de estar sempre caminhando para o 

Reino de Deus, de ser sempre de certa forma estrangeiro e migrante, o que faz parte do 

DNA do Cristianismo. 
                                                 

28 Figueroa Deck, Allan (2001). 
29 Recolhemos estes dados dos estudos periódicos sobre a composição da população dos imigrantes 

irregulares nos EUA que são conduzidos pelo demógrafo Jeffrey S. Passel para o Pew Hispanic 
Center. Em sua última pesquisa, datada de abril de 2009, Passel afirma que o número dos migrantes 
irregulares diminuiu sensivelmente. De fato, sua pesquisa de 2008 sustentava que existiam quase 12 
milhões de imigrantes irregulares nos EUA. Para esses dados e outros, ver em 
<http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=107>. 

30 Walls, Andrew F. (1996), p. 8-9. 
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Entretanto, parece estar havendo nos últimos anos uma mudança sensível de direção 

quanto ao que concerne à reflexão sobre as migrações na teologia latina. Demonstrando 

essa evolução, apontamos não somente a presença de alguns desses teólogos nos citados 

congressos de teologia das migrações,31 mas também o dossiê de 2006 da revista 

Perspectivas Occasional Papers da Hispanic Theological Initiative, totalmente dedicado ao 

tema das migrações, e a assembleia anual de 2009 da Academy of Catholic Hispanic 

Theologians of the United States (ACHTUS) [Academia de Teólogos Católicos Hispânicos 

dos Estados Unidos], também dedicada à reflexão teológica sobre o fenômeno das 

migrações e, mais precisamente, ao tema da reforma da legislação migratória nos Estados 

Unidos.32 

Quanto ao que diz respeito à teologia asiático-americana,33 nota-se antes de tudo uma 

diversidade “denominacional” com a teologia hispânica que reflete os pertencimentos 

religiosos da base: se a maioria dos teólogos latinos é católica, a maioria dos teólogos 

asiático-americanos é membro de várias denominações protestantes. É importante ressaltar 

esse aspecto principalmente para entender algumas diferenças temáticas entre essas duas 

correntes de pensamento teológico. De qualquer maneira, o que reúne a situação dos latinos 

e dos asiático-americanos nos Estados Unidos é, ainda uma vez, a experiência da 

marginalização, da discriminação social e racial, da diáspora, a experiência de viver “in-

between”, que, todavia, é expressa de maneira diferente e mais articulada. O teólogo 

coreano-americano Jung Young Lee reelabora essa última condição, típica de quem vive 

entre dois contextos, isto é, do imigrante asiático nos Estados Unidos, e conclui que “to be 

in-between” não se limita somente a exprimir a existência da pessoa num espaço intersticial 

entre duas culturas em que ela se sente como não pertencendo nem a uma nem a outra, mas 

indica também que, ao mesmo tempo, a pessoa sente de algum modo que pertence a ambas 

                                                 
31 Ver, por exemplo, as contribuições nesses congressos de Aquino, Maria Pilar (2003); Nava, Alex 

(2008). Houve também uma forte presença de teólogos hispânicos no Spring Institute for Lived 
Theology, um projeto da University of Virginia, realizado em abril de 2010 na University of San 
Diego. Para maiores informações sobre essa conferência, consulte o site 
<http://www.livedtheology.org/silt2010.html>. 

32 Quase certamente os atos desta assembleia estarão on-line no Journal of Hispanic/Latino Theology, 
disponível no site <www.achtus.org>. 

33 Para que se tenha uma ideia da variedade dos temas tratados na reflexão teológica asiático-
americana, consulte Lee, Jung Young; Phan, Peter C. (eds.) (1999); Matsouka, Fumitaka; 
Fernandez, Eleazar S. (eds.) (2003). 

http://www.livedtheology.org/silt2010.html
http://www.achtus.org/
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(“to be in-both”). Essa experiência de existir entre duas culturas e simultaneamente em 

ambas tem a potencialidade de proporcionar à pessoa a oportunidade de ir além (“to be 

beyond”), de criar um modo diferente de viver a existência humana num contexto 

multicultural e multirreligioso, um modo de viver que proporciona uma habilidade de 

aprender o que é bom e útil em cada cultura e descartar o que é ruim, e de comunicar-se e 

dialogar com todos, derrubando as barreiras culturais, sociais e religiosas que não nos 

deixam conviver, isto é, viver em harmonia (um conceito tipicamente asiático) com si 

mesmo, com os outros, com toda a criação e com Deus. Assim, estas três locuções “to be 

in-between, in-both and beyond” transformam-se na expressão mais plena da experiência 

do migrante porque não só identificam sua condição de marginalidade social, mas também 

indicam a possibilidade de existir e aprender no contexto de culturas diferentes e a 

esperança de construir uma nova realidade, mais humana e convivial.34 

Em termos de reflexão sobre as migrações, a grande diferença entre a teologia latina e 

a teologia asiático-americana é que os teólogos hispânicos consideram “a analogia do 

imigrado” como uma imagem inadequada para exprimir a condição própria dos latinos, 

enquanto os asiático-americanos parecem não ter medo de definir a si mesmos como 

migrantes. O próprio Jung Young Lee afirma que a sua teologia da marginalidade é 

também uma teologia das migrações;35 o teólogo vietnamita-americano Peter Phan, que 

chegou aos Estados Unidos como refugiado, dedicou diversos de seus ensaios à elaboração 

de uma teologia das migrações baseada na experiência dos vietnamitas que chegaram aos 

EUA36 como refugiados e migrantes; e também com relação aos fundamentos e conteúdos 

de uma teologia das migrações interculturais nos EUA,37 o teólogo coreano-americano 

Anselm Min pensa sua teologia étnica radicada na experiência dos coreanos nos Estados 

Unidos: é uma teologia particular que tem no Homo viator Abraão uma de suas principais 

metáforas, é aberta e atenta às necessidades de todos porque o pensamento teológico cristão 

autêntico deve superar toda forma de particularismo para promover uma atitude de 

                                                 
34 Lee, Jung Young (1995). Tal conceito foi depois adotado, entre outros, por Phan, Peter C. (2003b), 

p. 149-150. 
35 Lee, Jung Young (1995), p. 74. 
36 Phan, Peter C. (2003a), p. 228-247. 
37 Phan, Peter C. (2003b), id. (2004). 
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solidariedade em que a relação com os outros é fundamental, embora respeitando as 

peculiaridades de cada um.38 

Pode-se, então, pensar que essa diferença entre a teologia asiático-americana e a 

teologia hispânica seja devida ao fato de que a maior parte dos asiático-americanos (66%) 

são imigrantes de primeira geração e, assim, essa experiência tem um peso maior para eles 

do que para os latinos. A esse fator demográfico é preciso acrescentar também as histórias 

específicas e difíceis que caracterizaram a imigração asiática nos EUA.39 

Concluindo, evidenciamos outras duas características comuns dessas correntes 

teológicas norte-americanas: a primeira se refere à importância que ambas dão à religião 

como recurso vital das próprias teologias, a fé do povo como locus theologicus essencial. 

Embora aqui haja uma substancial convergência, especialmente entre os teólogos 

provenientes da tradição católica,40 é preciso reconhecer que os teólogos hispânicos 

articularam e aprofundaram esta temática de maneira mais detalhada.41 A segunda consiste 

no fato de que, embora essas duas teologias desenvolvam conscientemente uma reflexão 

contextual ou até mesmo étnica e pan-étnica, na realidade não querem ser identificadas 

simplesmente como “teologias étnicas” porque acreditam não exprimir um pensamento 

válido somente para o próprio povo, mas de ter algo para comunicar a toda teologia, em 

especial àquela teologia ocidental que por séculos se considerou como a “teologia 

universal”. Portanto, teologias étnicas e pan-étnicas, mas com a consciência e a vontade de 

colaborar com todas as outras correntes teológicas para construir da base uma teologia 

autenticamente católica.42 

Alguns temas principais da reflexão teológica 
sobre as migrações 

                                                 
38 Min, Anselm K. (1999). Aqui Min usa a expressão “solidariedade de outros” para qualificar sua 

teologia que será aprofundada no livro: id. (2004). 
39 Ver Tan, Jonathan Y. (2008), p. 1-56. 
40 Phan, Peter C. (2003b), p. 168. 
41 Sobre a religião popular e sua importância nestas duas correntes teológicas, ver Espín, Orlando O. 

(1997); Fernández, Eduardo C. (2007); Goizueta, Roberto S. (2004); Phan, Peter C. (2005). 
42 Phan, Peter C. (1999b) propõe esta reflexão que foi retomada por Tan, Jonathan Y. (2008), p. 83-

84. 
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Antes de identificar alguns temas que caracterizam o pensamento teológico sobre as 

migrações hoje, seria adequado esclarecer brevemente o que está sucedendo neste campo 

fora dos Estados Unidos. Destacaremos aqui alguns ensaios sabedores de que outros não 

chamaram nossa atenção: certamente é digno de nota um artigo recente em que Delroy 

Reid-Salmon, um pastor e teólogo batista de origem jamaicana, afirma que um dos pecados 

da Black theology [teologia dos negros] é indubitavelmente aquele de ter omitido a 

experiência da diáspora caribenha do discurso teológico dos cristãos negros tanto no Reino 

Unido quanto nos Estados Unidos. Esse é um sinal ulterior de que a experiência dos 

migrantes pressiona para ser incluída na reflexão teológica hodierna também no âmbito das 

teologias que se distinguiram por sua abertura às experiências humanas mais marginais, 

como a Black theology. Para Reid-Salmon a inclusão da experiência dos imigrantes negros 

ou da diáspora negra no discurso da Black theology não seria nada mais do que a expressão 

da catolicidade de fé cristã e a catolicidade do “Cristianismo negro”.43 Na Espanha, 

encontramos uma primeira tentativa de elaboração de uma “teologia do imigrado” que 

segue o método “ver-julgar-agir” de um missionário e teólogo espanhol que trabalhou na 

América Latina, nos Estados Unidos e atualmente atua no apostolado com menores 

migrantes em Madri.44 Finalmente, destacamos as mais recentes iniciativas e atividades no 

campo da teologia das migrações da organização ecumênica Churches’ Commission of 

Migrants in Europe (CCME) [Comissão das Igrejas para os Migrantes na Europa].45 

Voltando aos temas que distinguem o pensamento teológico atual sobre as migrações, 

devemos lembrar que alguns deles foram individualizados in nuce durante a primeira 

conferência teológica internacional sobre migrações em Tijuana (na fronteira dos EUA com 

o México) no início de 2002.46 Naturalmente, oferecemos esses temas sem a pretensão de 

exaurir os conteúdos da teologia das migrações elaborada nesta primeira década do século 

XXI. 

                                                 
43 Reid-Salmon, Delroy (2008). 
44 Martínez Díez, José A. (2008). 
45 Ver os dois documentos de 2008 Mapping migration mapping churches’ responses. Europe study 

[Mapeando a migração, mapeando as respostas das igrejas. Estudo europeu] e Theological 
reflections on migration. A CCME reader [Reflexões teológicas sobre migração. Leituras CCME], 
ambos disponíveis no site <http://www.ccme.be>. 

46 Ver Schreiter, Robert J. (2003); Campese, Gioacchino; Rigoni, Flor Maria (2003). 
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Teologia das migrações e metodologias 
Durante a mencionada conferência de Tijuana de 2002, o teólogo norte-americano 

Robert Schreiter, um diligente intérprete teológico das dinâmicas da globalização no mundo 

contemporâneo, tinha sugerido que há vários modos de considerar a teologia das migrações 

e sugeriu três abordagens em particular. Sem entrar nos detalhes de sua proposta,47 esse 

teólogo já indicava que não existe “a” teologia das migrações, mas várias teologias das 

migrações, e esse pluralismo depende tanto do ponto de partida dessas reflexões quanto de 

seu contexto geográfico-cultural. Nessa mesma conferência, Phan sugeria que a imigração é 

uma das fontes essenciais de uma teologia intercultural nos EUA e propunha método e 

recursos dessa teologia.48 É interessante ressaltar como praticamente todas as contribuições 

mais recentes sobre a teologia das migrações têm insistido na experiência dos migrantes 

como um dos recursos fundamentais dessa reflexão. O discurso metodológico e dos temas 

específicos foi retomado pelo teólogo panamenho Jorge Castillo, que trabalha na Holanda, 

o qual destacou o caráter intercultural do método da teologia das migrações;49 por Nancy 

Bedford, uma teóloga argentino-americana que considera como o conceito de locus 

theologicus, da forma como foi interpretado pelo teólogo-mártir Ignacio Ellacuría, pode 

sustentar uma teologia que fala de Deus a partir de numerosos loci, isto é, lugares, os 

contextos em que se move e vive o migrante. A sua proposta de conceito de via teológica, 

como variação da ideia de locus theologicus, é interessante porque evidencia a necessária 

dinamicidade de uma leitura teológica do fenômeno migratório;50 por Gioacchino Campese, 

missionário escalabriniano, o qual não só afirmou o valor teológico do fenômeno 

migratório através de um aprofundamento dos conceitos de “sinal dos tempos” e locus 

theologicus, mas também identificou na proposta metodológica dos teólogos jesuítas 

salvadorenhos Ignacio Ellacuría e Jon Sobrino51 um sistema válido e útil para interpretar 

teologicamente a realidade das migrações em sua complexidade;52 e, mais recentemente, 

pelo teólogo norte-americano Daniel Groody, que em seu novíssimo ensaio propõe quatro 

conceitos/fundamentos de uma teologia das migrações: imago Dei, que permite interpretar 
                                                 

47 Schreiter, Robert J. (2003). Ver também Lussi, Carmem (2008). 
48 Phan, Peter C. (2003b). 
49 Castillo, Jorge G. (2004); id. (2008). 
50 Bedford, Nancy E. (2005). 
51 Sobrino, Jon (1995). 
52 Campese, Gioacchino (2006); id. (2008). 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 80 

as migrações a partir da humanidade do migrante criado à imagem e semelhança de Deus; 

verbum Dei, que nos faz ver em Jesus Cristo o “Filho migrante de Deus”, aquele que 

atravessa os limites do mundo divino e do humano em sua encarnação; missio Dei, que nos 

faz entrar e participar no âmbito da missão universal de Deus para reconhecer em cada 

pessoa humana, mesmo nas mais vulneráveis, como os refugiados e os imigrantes 

irregulares, a imagem e a dignidade de filhos de Deus; e, finalmente, visio Dei, que ressalta 

a dimensão escatológica da nossa fé que ensina a sermos discípulos de Jesus aqui na terra, 

nos vários contextos em que vivemos, significando caminhar na direção do Reino de 

Deus.53 

O Deus cristão na ótica das migrações 
A teologia das migrações também começou a interpretar o mistério de Deus a partir 

da experiência da mobilidade humana.54 Alguns teólogos estudaram a Trindade nesta ótica: 

a comunhão na diversidade da Trindade como ponto de partida para uma teologia das 

migrações;55 e a Trindade numa sociedade multicultural e multirreligiosa como paradigma 

da hospitalidade de Deus ad intra e ad extra.56 A teologia bíblica também inspirou 

interessantes pensamentos sobre o Deus que se torna hóspede (Gn 18) e bate à porta da 

humanidade para pedir acolhida (Ap 3,20), o Deus que se torna migrante e peregrino, o 

Deus que caminha com o seu povo e mora numa tenda em vez de um templo (1Cr 17,5).57 

Como já vimos, Jesus Cristo foi interpretado, no âmbito da teologia das migrações e a partir 

dos textos neotestamentários, como o “Filho migrante de Deus”, aquele que em sua 

encarnação (Jo 1,14) atravessa a fronteira entre o mundo divino e o mundo humano; aquele 

que se identifica a tal ponto com a nossa humanidade que não se limita a aproximar-se do 

estrangeiro, mas transforma-se ele mesmo num estrangeiro (Jo 1,10-11; Mt 25,35), 

descendente de estrangeiros, como indica a presença das quatro mulheres estrangeiras na 

genealogia em Mateus (Mt 1,1-17); aquele que se torna profeta itinerante do Reino de 

Deus, que não tem “onde reclinar a cabeça” (Lc 9,58). Em outras palavras, Jesus vem 

apresentado como o paradigma do migrante e da pessoa que atravessa fronteiras e, portanto, 
                                                 

53 Groody, Daniel G. (2009b). 
54 Díaz, Miguel H. (2006). 
55 Baggio, Fabio (2008). 
56 Torralba, Francesc (2004), p. 51-62. 
57 Di Sante, Carmine (2006), p. 76-78; Salmann, Elmar (2006). 
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que, como Deus feito carne, pode entender plenamente a condição precária e vulnerável do 

imigrante e do refugiado.58 

O migrante como metáfora do cristão 
A teologia das migrações, ainda uma vez coadjuvante da teologia bíblica,59 

redescobriu o migrante como a metáfora do verdadeiro crente cristão, o qual, embora tendo 

uma pátria, vive nela como um forasteiro e estrangeiro, uma dimensão da vida cristã que 

será depois claramente evidenciada pela famosa Epístola a Diogneto.60 O verdadeiro cristão 

é a pessoa que reconhece em cada momento que está a caminho, que é um peregrino do 

Reino de Deus na medida em que esta é a verdadeira meta de quem crê num Deus revelado 

por Jesus Cristo. Essa dimensão peregrina, o pilgrim principle [principio do peregrino] de 

Walls, é constitutiva do Cristianismo desde suas origens, ou seja, do profeta itinerante de 

Nazaré aos seus seguidores, os quais continuam a caminhar pelo mundo para anunciar as 

boas-novas do Reino. Nessa ótica, o migrante torna-se, com a sua simples e “nua” presença, 

o testemunho vivo da peregrinação humana para Deus como resposta ao Deus que 

peregrinou para a humanidade. Portanto, “a analogia do migrante”, considerada inadequada 

pela teologia hispânica por motivos compreensíveis, é, na verdade, fundamental para uma 

teologia das migrações. Num mundo em que até nas comunidades cristãs torna-se fácil 

alienar os estrangeiros e migrantes, o biblista Carmine Di Sante lembra-nos que: “A 

alienação não consiste em ser estrangeiro, mas em esquecer-se de sê-lo, e Deus é Deus 

exatamente porque impede tal encobrimento da consciência que faz quem mora fora da 

pátria iludir-se que está na pátria, sem mais buscá-la”.61 Ao mesmo tempo, a teologia das 

migrações começa a compreender e redescobrir o valor essencial da riqueza, tenacidade e 

beleza da fé dos migrantes, uma fé que se exprime através de expressões populares que 

                                                 
58 Um dos primeiros teólogos a interpretar a figura de Jesus Cristo como migrante par excellence é 

Lee, Jonathan Y. (1995), p. 77-100. Inspirado por suas intuições, Peter Phan retoma este tema em 
Phan, Peter C. (2003a), p. 112-115; id. (2005), p. 107-111. Ver também Campese, Gioacchino; 
Rigoni, Flor Maria (2003), p. 190-191; Groody, Daniel G. (2009b), p. 648-653. 

59 Alegre, Xavier (2007); Bergant, Dianne (2003); Senior, Donald (2007). 
60 Ver Phan, Peter C. (2007). Para uma interessante reflexão escatológica sobre a realidade das 

migrações, ver Min, Anselm K. (2008). 
61 Di Sante, Carmine (2002), p. 221 (itálico do autor). Esse livro, mais do que uma análise bíblico-

exegética do tema da hospitalidade, como indicaria o título, é uma reflexão teológica e filosófica 
(influenciada principalmente pelo pensamento de Emmanuel Levinas) sobre os temas da 
hospitalidade, alteridade e estraneidade. 
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permitiram a essas pessoas sobreviver em situações difíceis e perigosas. É a fé daqueles que 

se confiam plenamente a Deus porque reconhecem a própria vulnerabilidade e incapacidade 

de existirem sem a sua graça infinita e sem condições.62 Mesmo através dessas expressões 

de fé, às vezes extraordinárias, o migrante demonstra ser a metáfora do verdadeiro cristão. 

Eclesiologia e migrações 
Outro campo da teologia que foi recentemente explorado pela reflexão teológica 

sobre as migrações é aquele da teologia da Igreja. Alguns teólogos examinaram as imagens 

de Igreja já existentes em nossa tradição que refletem a experiência migrante e podem 

esclarecê-la, e entre essas imagens retorna ao auge aquela da Igreja peregrina.63 Essa 

mesma imagem de Igreja, de uma Igreja “nômade” e peregrina que se torna refúgio para 

aqueles que não têm um teto e fogem da própria terra, foi retomada em interessantes 

reflexões eclesiológicas do teólogo nigeriano Agbonkhianmeghe Orobator a respeito da 

devastadora situação dos refugiados na África.64 O teólogo filipino Emmanuel de Guzman 

reflete em diálogo com as ciências sociais e políticas sobre um modo de ser da Igreja que 

inclua as esperanças e dificuldades dos migrantes, uma Igreja não somente como uma 

comunidade que ajuda e sustenta os migrantes, mas principalmente como comunidade com 

e dos migrantes.65 

A catolicidade 
Um dos temas preferidos das mais recentes reflexões teológicas tem sido o da 

catolicidade,66 e isso especialmente num contexto em que o nacionalismo político muitas 

vezes penetra também nas comunidades cristãs, ameaçando sufocar a dimensão universal 

do Cristianismo e, portanto, excluir aqueles que por sua diversidade e status social não são 

considerados membros da sociedade para todos os efeitos.67 Diversos teólogos estudaram o 

significado e os diversos aspectos da catolicidade na ótica das migrações, uma dimensão 
                                                 

62 Ver Campese, Gioacchino; Rigoni, Flor Maria (2003), p. 191-192; Groody, Daniel G. (2002); id. 
(2009a). Sobre a religião popular dos migrantes, ver Campese, Gioacchino (2010). 

63 Schreiter, Robert J. (2006). Ver também Espín, Orlando O. (2000a), p. 47-48; Mazzolini, Sandra 
(2010). 

64 Orobator, Agbonkhianmeghe E. (2005), p. 143-179. 
65 De Guzman, Emmanuel S. (2008). 
66 Sobre o tema da “nova” catolicidade, ver o ensaio de Schreiter, Robert J. (1997). 
67 Wilbanks, Dana W. (2004). 
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que hoje é interpretada não tradicionalmente em termos de expansão e onipresença da 

Igreja, mas principalmente como qualidade fundamental da Igreja, que está sempre 

radicalmente aberta a qualquer ser e grupo humano sem qualquer distinção. Os migrantes, 

com a sua rica diversidade e premente necessidade de inclusão, continuam a lembrar a toda 

a Igreja a fundamental importância da catolicidade, que é ao mesmo tempo um dom, uma 

missão e uma esperança, um ideal de Igreja jamais atingido completamente, pelo qual é 

preciso lutar e empenhar-se continuamente e, principalmente, toda vez que a novidade e a 

diversidade do migrante apresentem-se no umbral da comunidade cristã.68 

O tema do gênero 
A feminização é reconhecida como uma das principais tendências das migrações 

contemporâneas,69 mas por décadas esta realidade, também em nível sociológico e 

antropológico, foi estudada como um fenômeno substancialmente masculino. Enquanto 

foram dados passos importantes no campo dos estudos das migrações para suprir essa grave 

lacuna, começam a surgir na teologia das migrações interessantes reflexões sobre as 

experiências das mulheres na migração. Destacam-se nesse campo os trabalhos da teóloga 

filipina Gemma Cruz – que estudou e interpretou as migrações também da ótica 

intercultural e de gênero e escreveu ensaios sobre a condição das empregadas domésticas 

do ponto de vista teológico –70 e da já citada Daisy Machado – que, num interessante artigo 

dedicado à condição das mulheres imigrantes irregulares, critica as teologias feministas, até 

as mais progressistas, por elaborarem seu discurso dentro dos próprios limites nacionais e 

culturais, ignorando, assim, as mulheres mais vulneráveis que permanecem invisíveis, sem 

voz, sem qualquer tipo de representação e à margem de nossas sociedades.71 

Os migrantes irregulares 
Como demonstra o importante ensaio da Machado, os imigrantes irregulares, uma das 

questões mais controvertidas e espinhosas do debate público sobre as migrações, a ponto de 

existir na Itália e em outras partes do mundo todo um movimento político e social que 
                                                 

68 Ver Espín, Orlando O. (2000a), p. 55-56; Schreiter, Robert J. (2008); Campese, Gioacchino 
(2007b); id. (2008), p. 78-94. 

69 Ver Castles, Stephen; Miller, Mark J. (2009), p. 12. 
70 Cruz, Gemma Tulud (2006); id. (2007); id. (2008); id. (2010). 
71 Machado, Daisy L. (2002). 
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criminaliza esta condição, começaram a fazer parte da reflexão teológica sobre as 

migrações. Tal teologia quer colocar no núcleo aqueles que são invisíveis, não têm voz e 

são os mais vulneráveis entre os imigrantes, e dessa forma exprimir vigorosamente uma 

escolha preferencial por eles. Deve-se ressaltar que a abordagem escolhida pela teologia 

das migrações não foi aquela de elaborar um pensamento que considere os migrantes 

irregulares somente como vítimas, ao qual foi aplicada a famosa imagem de Ellacuría dos 

“povos crucificados”, mas, seguindo a inspiração desse teólogo, mostrou-se a participação 

ativa e corajosa dessas pessoas marginalizadas e perseguidas pela lei na construção de uma 

nova sociedade mais humana, justa, convivial e multicor, um passo importante no caminho 

para o Reino de Deus.72 

Teologia das migrações e diálogo inter-religioso 
As delicadas questões pertinentes à teologia das religiões e ao diálogo inter-religioso 

começaram a estimular o pensamento teológico sobre as migrações. É claro, agora, 

especialmente na Europa, que a diversidade trazida pelos migrantes não é somente cultural, 

mas também religiosa, e, num mundo ocidental com um contexto de despertar “civil” da 

identidade cristã, “os outros”, em sentido religioso, especialmente os muçulmanos, são 

muitas vezes tratados indistintamente como fundamentalistas e fanáticos, terroristas 

potenciais, tornando difícil enfrentar essas problemáticas. De qualquer maneira, a teologia 

das migrações, tanto na Europa73 quanto na Ásia,74 está ponderando seriamente a dimensão 

inter-religiosa desse debate teológico, seja para saber como as outras religiões encaram o 

fenômeno das migrações, seja para ajudar os migrantes católicos a instaurar um diálogo 

profícuo com os habitantes dos países de maioria não cristã em que residem. É interessante 

também a proposta do teólogo pentecostal chinês-americano Amos Yong, que, num estudo 

recentíssimo, coloca em diálogo a teologia da hospitalidade e a teologia das religiões e 

propõe uma reflexão sobre a práxis do diálogo inter-religioso numa moldura 

pneumatológica a partir do imperativo cristão da hospitalidade numa sociedade 

multicultural e multirreligiosa.75 

                                                 
72 Campese, Gioacchino (2004); id. (2007c); Groody, Daniel G. (2005); id. (2009). 
73 Garcia, Jaume F. (2007). 
74 Rogers, Anthony (2008); Kroeger, James H. (2008). 
75 Yong, Amos (2008). 
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A hospitalidade 
A hospitalidade em diversas formas e sob diversos pontos de vista, como se acabou 

de ver no caso do diálogo inter-religioso, impõe-se como um dos temas cruciais da teologia 

das migrações. Na última década, assistiu-se a uma redescoberta transversal, porque 

atravessa diversas disciplinas, do significado e da importância da hospitalidade no mundo 

contemporâneo através das obras de famosos intelectuais, tais como Jacques Derrida e 

Zygmunt Bauman.76 Também no âmbito cristão houve um progressivo renascimento da 

tradição da hospitalidade, que parecia ter sido relegada ao esquecimento da história, 

acompanhada de uma consideração profunda e crítica que a propõe como um aspecto 

complexo, mas essencial da nossa fé, e não como um simples elemento opcional. Tal 

redescoberta e a releitura crítica da hospitalidade na tradição cristã lançaram luz sobre as 

suas numerosas dimensões: bíblica, prática, moral, espiritual, teológica, cultural, de gênero, 

e também os limites e os riscos da hospitalidade, especialmente do ponto de vista daqueles 

cuja hospitalidade foi objeto de abuso.77 Esse estudo também buscou inspiração naqueles 

que em nossas comunidades cristãs dedicam-se em tempo integral à prática e à 

espiritualidade da hospitalidade nos centros de acolhimento e de aconselhamento, nos 

refeitórios e monastérios, descobrindo com tais “ministros do acolhimento” que no cerne da 

hospitalidade não está o dar ou o fazer, mas a relação hospitalidade não é simplesmente um 

“fazer por”, e sim é, essencialmente, um “estar com”. É exatamente a partir desse aspecto 

relacional que se descobre aquela que é uma verdade bíblica fundamental sobre a 

hospitalidade: o crente que acolhe e hospeda outra pessoa não é ninguém mais do que o 

estrangeiro que acolhe outro estrangeiro.78 

A teologia das migrações, partindo desse resgate profundo da tradição de 

hospitalidade no Cristianismo, também retomou alguns ícones bíblicos da hospitalidade e 

confirmou a hospitalidade como locus theologicus, ou seja, como um local privilegiado 

onde Deus se revela muitas vezes de forma surpreendente e possibilita com sua graça a 

                                                 
76 Ver Derrida, Jacques; Dufourmantelle, Anne (2000); Baumann, Zygmunt (2010), p. 193-224. 
77 Ver, entre os numerosos estudos sobre hospitalidade, Pohl, Christine D. (1999); Oduyoye, Mercy A. 

(2001), p. 90-109; Oden, Amy G. (2001); Bianchi, Enzo (2006); Russell, Letty M. (2009); Torralba, 
Francesc (2004). O mesmo autor escreveu um ensaio filosófico sobre hospitalidade: id. (2003). 

78 Pohl, Christine D. (2003), p. 5. 
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conversão e a transformação das pessoas e das comunidades.79 Há quem afirme que a 

teologia das migrações deve ir além da hospitalidade, apelando para aqueles que são os 

limites e os riscos desta prática e tradição.80 Esta é uma dissecação válida e legítima em 

muitos de seus pontos, mas não leva em consideração o fato de que o estudo crítico da 

hospitalidade ao qual se fez referência avaliou cuidadosamente seus pontos fracos, 

facilitando, assim, uma leitura cristã da hospitalidade real e ideal que é fundamental para 

um pensamento teológico das migrações. 

Avaliações e perspectivas 
A abundância de literatura teológica que foi apresentada neste ensaio81 demonstra que 

a teologia das migrações deu um importante passo avante na última década, um passo que 

lhe permite ser não mais “estrangeira” em seu campo. Embora não sendo mais estrangeira, 

é preciso ao mesmo tempo admitir que aqui não se está falando de um pensamento que já 

atingiu a própria maturidade: não obstante os progressos feitos, o pensamento teológico 

sobre as migrações tem a maior parte de seu caminho pela frente e não às costas. 

Em resumo, pode-se dizer que os estudos de teologia das migrações aqui 

apresentados evidenciam algumas coordenadas principais: a leitura e o conhecimento da 

realidade migratória em sua complexidade e humanidade, que implica uma 

interdisciplinaridade substancial desta reflexão; a sua contextualização e, portanto, 

pluralidade na medida em que cada estudo deve responder a fluxos migratórios dinâmicos e 

cambiantes que apresentam traços em comum com outros fluxos, mas também 

características e problemáticas particulares; seu enraizamento numa tradição cristã que 

desde as origens veterotestamentárias colocou os migrantes, os estrangeiros e os peregrinos 

no centro da própria narrativa, mesmo que muitas vezes esse dado de fato tenha sido, e 

continue sendo, ignorado. 

Dentro dessas coordenadas gerais movimenta-se esse pensamento que está crescendo, 

cujos termos, metodologia e temáticas devem ser sempre melhor esclarecidos, refinados e 

                                                 
79 Campese, Gioacchino; Rigoni, Flor Maria (2003), p. 196-200. Ver também uma reflexão sobre 

hospitalidade como locus theologicus a partir da experiência da Casa do Migrante dos missionários 
escalabrinianos: Campese, Gioacchino (2007a). 

80 Ver, por exemplo, Nanko-Fernández, Carmen M. (2006). 
81 Um dos limites evidentes deste artigo é a ausência de referência a ensaios sobre a teologia das 

migrações, por exemplo, em francês ou alemão, idiomas que o autor não conhece. 
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aprofundados.82 Um exemplo dessa necessidade de clareza, refinamento e aprofundamento 

é a aplicação de termos pertencentes à tradição teológica às migrações, dando-se por sabido 

seu significado e sem examinar a história e o conteúdo. O que significa dizer que as 

migrações são um locus theologicus se para começar não se estudou como essa expressão 

nasceu e como evoluiu no debate teológico? No que diz respeito às metodologias, é preciso 

admitir que em alguns dos ensaios de teologia das migrações ficam evidentes graves 

lacunas e, principalmente, a falta de conhecimento do fenômeno migratório. Não se pode 

estudar a teologia das migrações sem conhecer e estudar teologia, mas, da mesma forma, 

não se pode tratar de teologia das migrações sem conhecer e estudar as migrações e a 

experiência dos migrantes. Quanto ao que diz respeito aos temas aqui mostrados, todos 

necessitam de ulterior aprofundamento, alguns mais do que outros. Por exemplo: a 

necessária reflexão sobre a Trindade a partir da experiência das migrações está ainda em 

seu início e precisa de um grande impulso que implica uma série de exames deste tema na 

teologia contemporânea, principalmente a partir das várias compreensões culturais deste 

mistério.83 Há temas que concernem às transformações com que as migrações contribuem 

para operar em nossas sociedades – como, por exemplo, a questão da mestiçagem –, os 

quais não foram mencionados aqui e que mesmo desenvolvidos alhures possuem uma 

especial pertinência à teologia das migrações.84 

Também é necessário fazer com que essas reflexões de teologia sistemática não 

fiquem apenas no âmbito acadêmico, mas que suas dimensões prática e política, no sentido 

mais amplo da palavra, isto é, na busca do bem comum da e na “cidade”, sejam 

desenvolvidas e esclarecidas, de forma que esse pensamento alimentado pela tradição 

cristã, pelo conhecimento do fenômeno da mobilidade humana e pela experiência dos 

migrantes possa inspirar a “peregrinação” da comunidade cristã e dos próprios migrantes 

neste mundo em movimento. 

                                                 
82 Neste sentido, algumas das sugestões contidas no fim da crítica da coleção dos Cadernos SIMI 

podem tornar-se úteis. Ver Mazzollini, Sandra (2009). 
83 Lussi, Carmem (2008), p. 67, diz que a teologia trinitária tem “guiado” a reflexão teológica 

sistemática sobre as migrações. Os dados bibliográficos demonstram que essa afirmação deve ser 
vista como um tanto exagerada. 

84 O tema da mestiçagem foi amplamente debatido e desenvolvido como locus theologicus no âmbito 
da teologia hispânica. Ver Elizondo, Virgil (2000c); id. (2000b); id. (2009); Isasi-Díaz, Ada Maria 
(2004), p. 69-91; Medina, Nestor (2009). Ver também Audinet, Jacques (2001). 
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É essencial, pois, que tal teologia seja elaborada com memória e imaginação,85 ou 

seja, de um lado, com um profundo exame da tradição cristã e da centralidade que os 

estrangeiros ocupam nela e, de outro, com uma imaginação “católica” aberta, dialógica, 

atenta às perguntas que brotam da experiência dos migrantes, vigilante quanto às mudanças 

contínuas que ocorrem na realidade das migrações, que é dinâmica, cambiante e complexa, 

preparada para dar uma resposta de fé para as problemáticas que aparecem com o fenômeno 

que está transformando as nossas sociedades e as nossas comunidades cristãs. 
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Introdução 
A migração é um fato social complexo que, portanto, necessita da análise de várias 

disciplinas científicas. Já que desde o momento da decisão de migrar o aspecto econômico 

está sempre presente, mesmo que nem sempre seja o fator determinante, a parte do leão nas 

contribuições dos estudiosos é feita pelos economistas. A seu lado, sociólogos, 

antropologistas e historiadores equilibram a abordagem economicista. O interesse pela 

correta gestão das migrações não pode, porém, esquivar-se da atenção da ética. Mesmo que 

limitadas com relação aos das outras disciplinas, as considerações da ética pretendem pôr 

em discussão o consenso generalizado que dá ampla liberdade ao Estado de determinar as 

possibilidades e as condições para a migração e o tratamento dos migrantes. Num contexto 

de pluralismo ético, naturalmente são diversos os fundamentos éticos das várias 

perspectivas, assim como as conclusões. 

A reflexão ética sobre as migrações assistiu a um florescimento bastante recente. Não 

faltam contribuições anteriores, mas é principalmente a partir da década de 1970 que o 

tema torna-se cada vez mais estudado, em particular pelos cultores da filosofia moral. Não 

é irrelevante que isso coincida com o início da globalização da migração. É na década de 

1970 que amadurece a alteração dos países de origem da migração para os Estados Unidos, 

                                                 
* As citações bibliográficas completas estão inseridas na bibliografia no final do ensaio. Nas notas de 

rodapé estão indicadas somente as referências à bibliografia completa. 
1 E-mail: gr.battistella@tiscali.it. Scalabrini Migration Center (SMC), Quezon City, Filippine. 
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mudança gerada pela reforma do conjunto de normas de 1965 e que verá com crescente 

interesse a América Latina e a Ásia como locais de partida. É na década de 1970 que a 

Europa, que não é mais a área de origem de maior relevância para a emigração em direção à 

América do Norte, conclui os programas de imigração programada, estabilizando a 

comunidade imigrada no território e continuando com a admissão de imigrantes através das 

reuniões familiares. É também na década de 1970 que se inicia a grande migração de 

trabalho para o Oriente Médio, proveniente antes de mais nada dos países árabes e depois 

mais do sul e sudeste asiático, um fenômeno que se propagará com ulteriores correntes 

migratórias para as outras regiões da Ásia. É ainda na década de 1970 que a migração 

irregular, que sempre esteve presente nas várias correntes migratórias, torna-se cada vez 

mais difundida e suscita a atenção dos governantes e dos estudiosos. Com a globalização da 

migração e, portanto, com seu aumento numérico, tipológico, com diversidade de origens 

culturais e religiosas, e com o aumento da presença de imigrantes irregulares, configuram-

se mais prementes as interrogações éticas sobre a admissão e o tratamento dos migrantes. 

A maioria das intervenções na ética das migrações viu como protagonistas os 

filósofos muito mais do que os teólogos. Por isso é necessário apresentar brevemente sua 

contribuição para a gestão das migrações. De resto, no pensamento ético, “filosofia e 

teologia se acompanham indistintamente por um longo trecho”.2 Com respeito à 

contribuição da teologia moral, tratou-se principalmente da moral aplicada, utilizando os 

fundamentos proporcionados pela doutrina social da Igreja. Sob esse aspecto, cumpriria 

antes de mais nada revisitar o caminho da teologia moral sobre os temas da moral social 

que servem de pano de fundo ao pensamento moral sobre as migrações, entre os quais a 

dignidade humana, os direitos humanos, o bem comum, a destinação universal dos bens e a 

solidariedade. Seria, porém, um trabalho ingrato. Este artigo limitar-se-á a levantar as 

ênfases e as preocupações que os teólogos morais expressaram ao considerar as migrações 

e que concernem aos direitos dos migrantes a partir do direito de migrar, e as coordenadas 

para uma convivência pacífica em sociedades caracterizadas pelo pluralismo cultural e 

religioso. Daí surge a necessidade de aprofundar os fundamentos do pensamento moral 

sobre as migrações. 

                                                 
2 Mieth, Dietmar (2008), p. 120. 
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A reflexão ética 
As perguntas éticas sobre as migrações 

A pergunta ética que surge da migração pode ser dividida em uma grande variedade 

de aspectos. Fundamentalmente, porém, são três as áreas de investigação que se impõem. A 

primeira tem a ver com o fato de que a migração por trabalho ou para integração num 

Estado do qual alguém não seja cidadão não é geralmente livre, mas sujeita a autorizações 

mais ou menos complexas, impostas principalmente pelo país de destino, mas também pelo 

país de origem. Esse fato fundamental faz irromper de pronto uma série de perguntas. Por 

que a migração não é livre? Por que o Estado tem o direito de limitar a liberdade de 

movimento? Como se concilia o direito de liberdade de movimento com as restrições à 

migração? Em que base justifica-se a diferença entre liberdade de movimento no interior do 

Estado e entre Estados? Quais são os limites do poder do Estado para determinar a entrada 

dos não cidadãos? Em que base o Estado pode escolher os imigrantes a serem aceitos? Os 

critérios de seleção usados pelo Estado satisfazem os requisitos éticos? Existe um direito de 

migrar? Esse direito pode ser limitado? Existem categorias especiais de pessoas que tenham 

o direito de ser aceitas mais do que outras? 

A segunda área de investigação diz respeito ao tratamento dos migrantes. Uma vez 

admitidos no território do Estado de destino, os migrantes, na verdade, integram-se na 

sociedade local, no mundo do trabalho, na formação. Quais condições de vida e de trabalho 

são-lhes asseguradas? São condições em que há paridade de tratamento com os cidadãos? 

Se não existe igualdade, com base em quais princípios éticos um Estado estabelece as 

diferenças de tratamento? É justo que um Estado conceda a não cidadãos os mesmos 

benefícios sociais dos cidadãos? Que ideia de pertencimento e cidadania está acima das 

escolhas que são feitas pela política de integração? É justo impossibilitar o pertencimento 

permanente dos imigrantes? Que exigências moralmente aceitáveis podem fazer os 

migrantes em situação irregular? Que valor tem a permanência prolongada no território em 

situação irregular sem estar sujeito a decretos de expulsão? Que tratamento deve ser dado 

aos filhos dos imigrantes irregulares? 

A terceira área de reflexão concerne à sociedade em que vivem os imigrantes. Em 

geral, essa sociedade tornou-se mais pluralista sob o aspecto cultural e religioso. Como 
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deve ser administrado esse pluralismo? Até que ponto pode-se pedir ao migrante que se 

integre na sociedade? Que deveres de adaptação tem a comunidade local? Qual o grau de 

pertencimento e participação que o imigrante pode exigir? Pode-se pedir a um imigrante 

que respeite as leis locais se elas contrariam seus princípios religiosos? Pode o imigrante 

exigir que a sociedade de destino adapte-se à sua cultura? E até que ponto? Pode-se 

considerar alguns imigrantes como não integráveis? E quais medidas podem ser tomadas 

quanto a isso? 

As perguntas relativas às várias áreas de investigação podem ser feitas também com 

mais detalhamento. Mas, como lembra Carens,3 no fundo remetem às perguntas mais 

gerais, como, por exemplo, até que ponto, na formulação de uma política migratória, deve-

se levar em conta os interesses do imigrante? E os do país de origem? A pergunta pode ser 

feita de forma mais radical ainda: o princípio de igualdade moral de todos exige fronteiras 

abertas? Disso resulta a necessidade de perguntarmo-nos sobre a existência do Estado, suas 

funções, sua competência, seus deveres recíprocos. 

Na literatura, os autores privilegiaram uma questão ou outra. Em geral, a maioria dos 

estudos diz respeito à ideia de admissão dos migrantes e o contraste entre direitos da pessoa 

e direitos do Estado. O pensamento ético sobre o tratamento dos migrantes foi menos 

objeto de análises profundas e mais apanágio de estudos sociológicos ou artigos de jornais, 

revistas e contos literários. Entretanto, suscita sempre mais interesse a reflexão sobre a 

gestão de uma sociedade culturalmente plural e a possibilidade de participação dos não 

cidadãos em sua administração democrática. 

O direito de migrar 
É a questão mais discutida na ética das migrações,4 e isso em contraste com a prática, 

em que, ao contrário, não há qualquer discussão, ao menos formal. O direito internacional 

reconhece que toda pessoa tem o direito de deixar o próprio país e retornar a ele, mas não 

vai além disso.5 Ao direito de emigração não corresponde um direito de imigração. Essa 

                                                 
3 Ver Carens, Joseph H. (1995). 
4 Para um exame mais pontual da literatura sobre este argumento, ver Battistella, Graziano (2008a). 
5 Ver a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), art. 13; Convenção Europeia para a 

Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais (1950); IV Protocolo (1963), art. 2; 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), art. 12; Convenção Americana de Direitos 
Humanos (1969), art. 22; Convenção Europeia do Estatuto Jurídico dos Trabalhadores Emigrantes 
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assimetria originou discussões e, no fim, o campo ficou dividido entre aqueles que 

sustentam o statu quo (em particular os expoentes do realismo e, com motivações 

diferentes, os comunitaristas), os que defendem o direito à liberdade de movimento também 

nas fronteiras (em especial os liberais igualitaristas) e os que defendem o direito à 

imigração, porém não como um direito absoluto ou universal e, sim, como um direito 

qualificado. 

A apresentação da discussão deve iniciar-se pelo esclarecimento do significado dos 

vários artigos de lei no direito internacional. A discussão mais completa do assunto foi feita 

por Hannum,6 que distingue quatro aspectos. 

O direito de deixar qualquer país: trata-se de um direito fundamental, sem o qual o 

país fica reduzido a uma prisão. O escopo de partir pode ser qualquer um. Implícito no 

direito de partir está o direito de obter os documentos necessários para a viagem, em geral o 

passaporte. O direito de deixar o país deve ser concedido sem discriminações. Quando 

existe discriminação nesse aspecto, significa que há discriminação de outros direitos, 

portanto a pessoa tem ainda mais necessidade de partir. É a problemática dos refugiados, 

que, justamente para escapar da perseguição, devem muitas vezes partir violando a 

regulamentação do direito de partir (por exemplo, sem a necessária documentação). 

Restrições: poucos direitos são considerados absolutos. Aqueles enumerados no 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 4,2) não incluem o direito de deixar 

o país. Portanto, o Estado pode derrogar o direito de deixar o país em caso de emergência. 

Além disso, o art. 12,3 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, como os 

outros instrumentos depois dele, inclui as limitações ordinárias a esse direito, as quais 

devem ser entendidas como exaustivas. Elas são: a segurança nacional; a ordem pública; a 

saúde (no caso, por exemplo, de doenças infecciosas, epidemias) e a moral pública (um 

conceito vago e mutável, mas que pode incluir o tráfico de pessoas); os direitos e as 

liberdades dos outros (por exemplo, para evitar que alguém emigre para evitar o pagamento 

de débitos ou para fugir de obrigações familiares). 

                                                                                                                                                     
(1977), art. 4; Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1981), art. 12; Convenção sobre 
os Direitos da Criança (1989), art. 10; Carta Árabe dos Direitos Humanos (1994), art. 21; 
Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e 
Membros de Suas Famílias (1990), art. 8. 

6 Hannum, Hurst (1987). 
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O direito de retornar ao país de origem: a terminologia foi mudando na sucessão dos 

vários instrumentos. Trata-se de um aspecto controvertido, principalmente quando inclui a 

repatriação de imigrantes irregulares sem documentos, cujo retorno é negado pelo país de 

origem. Enquanto o direito de deixar o país prevê uma série de limitações, aquele de 

retornar não tem nenhuma. 

A admissão em outro Estado: já foi observado que este aspecto não está contido nas 

formulações do direito internacional, portanto o direito de emigrar não inclui o direito de 

imigrar. Entretanto, a falta de um Estado para onde ir não pode levar à conclusão de que é 

necessário limitar o direito de sair. Significa que o direito de deixar o país não pode ser 

considerado um dever para um Estado particular de admitir qualquer pessoa, exceto em 

algumas circunstâncias (detalhes tratados em nível regional, baseados na reciprocidade, 

como aquele de Schengen sobre a livre circulação) ou categorias especiais de pessoas 

(como os diplomatas e os representantes das organizações internacionais), ou, ainda, as 

pessoas obrigadas a entrar em caso de força maior (por exemplo, no caso de náufragos). 

Também os imigrantes permanentes têm, geralmente, o direito de ingressar nos países de 

imigração mesmo que, já sendo residentes, seu direito de ingresso, ao se ausentarem, 

pudesse ser considerado um direito de retorno mais do que de admissão. 

No debate dos estudiosos, o campo divide-se entre aqueles que sustentam o direito de 

migrar em sentido pleno, e, assim, a liberdade de movimento pelas fronteiras, e aqueles 

que, ao contrário, sustentam o direito do Estado de determinar se, quantos e quais 

imigrantes podem ser admitidos em seu território. Embora, inicialmente, as posições 

intensifiquem as diferenças já vistas, constata-se que no fim ambos os grupos movem-se 

para uma posição intermediária. O debate será apresentado resumidamente examinando-se 

os principais argumentos utilizados pelos dois grupos. 

O primeiro e mais importante argumento a favor do direito de migrar deriva da 

premissa de que todas as pessoas possuem igual dignidade moral e que os direitos do 

indivíduo têm primazia em relação aos direitos da comunidade. O estudioso que mais do 

que qualquer outro elaborou diversos argumentos a favor do direito de migrar é Joseph 

Carens,7 um expoente do liberalismo igualitário. Trata-se de uma corrente de pensamento 

que fundamenta os princípios do liberalismo (defende a liberdade de escolha dos 

                                                 
7 Carens, Joseph H. (1987); id. (1992); id. (1996); id. (2003). 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 101 

indivíduos, a qual não pode ser limitada a não ser quando for de encontro à liberdade dos 

outros) e aqueles do igualitarismo, que surgiram com a Revolução Francesa e continuaram 

na vertente socialista, mas que também teve uma versão liberal, a qual rejeita o 

igualitarismo em sentido estrito (não admite diferenças entre os indivíduos) e sustenta, por 

outro lado, que deve ser assegurada a igualdade de oportunidades, atribuindo as diferenças 

ao diferente esforço que as pessoas fazem para realizar seu projeto de vida. Três princípios 

derivam da igual dignidade moral das pessoas: a já citada liberdade de desenvolvimento 

sem interferências, a não ser aquelas que derivam da liberdade dos outros, e a possibilidade 

de ser posto em igualdade de condições quanto a oportunidades. Ainda mais, o dever de 

limitar o quanto possível as diferenças econômicas e sociais que venham a ser criadas. 

Com base nesses princípios éticos, a tradição igualitária liberal deduz que as pessoas 

devem ter o direito à liberdade de movimento não só dentro da própria nação, mas também 

com relação a outras nações.8 Com efeito, a liberdade de movimento é essencial para a 

própria liberdade, é através da liberdade de movimento que existe a condição de igualdade 

de oportunidades. É através da liberdade de movimento que se tenta reduzir as diferenças 

sociais. 

A ênfase no fato de que a liberdade de movimento seja um pré-requisito para todos os 

outros direitos já tinha sido proposta por Nett,9 para quem o reconhecimento dos direitos 

humanos ainda não atingiu seu escopo de assegurar maior igualdade de oportunidades 

porque ainda não foi reconhecida a liberdade de movimento. Em sua opinião, trata-se de 

um direito fundamental, porque é o direito de escapar da opressão e da pobreza. Trata-se de 

um direito que vem acompanhado de responsabilidades (respeito às leis e aos costumes do 

lugar para o qual se imigra), mas que não devem ser entendidas em sentido unilateral. 

Também a sociedade para a qual se imigra tem o dever de respeitar a cultura dos 

imigrantes. 

Vários observaram que, se faltar a liberdade de movimento, retorna-se ao período 

feudal.10 De fato, mesmo no sistema moderno de cidadania, é o nascimento que determina a 

                                                 
8 Uma recente retomada dos argumentos dos liberais igualitários foi proposta por Abi-Zadeh, Arash 

(2006). 
9 Nett, Roger (1971). 
10 Carens, Joseph H. (1992); Dowty, Allan (1987). 
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condição em que alguém se encontra vivendo. Como fazia objeções às coerções do mundo 

feudal, o liberalismo agora objeta as atuais. 

Um segundo argumento assenta-se na incoerência da famosa assimetria entre o direito 

de sair e o direito de entrar e, inversamente, na incoerência dos Estados que se declaram 

liberais. A assimetria já tinha sido identificada por Dowty,11 que tinha observado como a 

saída do país põe fim às exigências de uma pessoa na própria sociedade de origem, 

enquanto o ingresso noutro país dá início a elas. Portanto, segundo Dowty, o controle das 

entradas é essencial para a soberania do país, sem esse controle um país não tem como 

determinar sua identidade.12 Os liberais, porém, observam que essa assimetria é incoerente 

quando as restrições ao ingresso noutro país sejam tais que tornem falso o direito de sair. 

Ainda mais, a incoerência é evidente quando se examina o fato de que os Estados liberais 

asseguram a liberdade de movimento dentro do Estado, mas não aquela entre os Estados. 

Cole usa a assimetria para indicar a incoerência do Estado liberal porque para aqueles que 

se encontram dentro do Estado aplicam-se os princípios e práticas liberais, enquanto para os 

que estão fora aplicam-se os princípios e práticas iliberais.13 Isso contradiz o próprio 

fundamento do liberalismo igualitário, que reconhece igual valor moral para todas as 

pessoas. Se os Estados querem ser identificados como liberais, a consequência deveria ser 

que a liberdade de movimento das pessoas nas fronteiras fosse reconhecida. Se essa 

liberdade não é reconhecida, os Estados teriam de deixar de considerar-se liberais. 

O obstáculo da soberania é enfrentado por Juss, que constrói sua argumentação 

inicialmente de modo positivo, através de uma análise histórica na qual demonstra que a 

liberdade de movimento foi por muito tempo um direito de fato, e, depois, de modo 

negativo, atacando o argumento realista que quer o controle da admissão dos não cidadãos 

como corolário da soberania do Estado.14 A soberania, de acordo com Juss, não é um fato, 

mas uma doutrina, um termo usado para indicar a independência dos Estados que estão 

sujeitos à lei internacional. A doutrina sempre reconheceu o poder implícito do Estado de 

salvaguardar a própria existência. Todavia, muitas vezes, esse conceito é usado para evitar 

a lei internacional e, então, o princípio de soberania torna-se uma ação de força bruta. Na 

                                                 
11 Dowty, Allan (1987). 
12 Ibid., p. 14. 
13 Cole, Phillip (2000). 
14 Juss, Satvinder S. (2004). 
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realidade, a soberania consiste em uma série de competências que são atribuídas ao Estado 

pela lei internacional, portanto não podem ser usadas contra a lei internacional. Também a 

interpretação da soberania como autonomia na jurisdição interna, até mesmo o poder de 

determinar quem pode participar, foi minado, na prática, pelas intervenções em outros 

Estados, em geral por superpotências, com ou sem a autorização das Nações Unidas. 

Segundo Juss, o melhor modo de asseverar o direito à liberdade de movimento é 

desenvolvê-lo na base do direito ao trabalho. 

Finalmente, existe o argumento dos utilitaristas, para os quais a melhor política 

migratória é aquela que maximiza absolutamente o ganho econômico, sem olhar quem 

ganha ou perde, sejam os cidadãos, sejam os imigrantes. Os economistas de matriz liberal 

veem na livre migração o resultado positivo de um aumento da riqueza em nível geral, já 

que a migração transfere pessoas de economias de baixa produtividade para economias com 

produtividade maior. Essa posição é contestada especialmente pelas análises que 

consideram os efeitos negativos da imigração desqualificada, que concorre com a mão de 

obra desqualificada já presente e acaba por criar o desemprego em vez do aumento da 

riqueza. A ideia, porém, permanece viva e presta-se a análises ulteriores em que o fulcro do 

debate não é a liberdade de movimento em geral, mas no interior das várias regiões.15 

Do outro lado do espectro estão os argumentos a favor do direito do Estado de limitar 

a imigração. São argumentos que surgem principalmente da corrente realista e daquela 

comunitarista. O realismo é expressão de uma corrente de pensamento em várias 

disciplinas. No sentido mais geral, indica a intenção de ver, representar ou administrar as 

coisas como elas são. Segundo Morgenthau,16 os realistas veem o mundo como ele é, com 

suas imperfeições, como o resultado de forças inerentes na natureza humana, que não 

podem ser negadas, mas devem ser utilizadas. Já que o mundo é feito de interesses opostos, 

os princípios morais não podem jamais ser realizados, apenas aproximados. Portanto, é 

fundamental um sistema de controle e equilíbrio das várias forças numa sociedade 

pluralista. Segundo Hendrickson,17o realismo político, que não é propriamente uma 

doutrina ética, baseia-se na ideia de que as pessoas são movidas pelos próprios interesses. 

As relações internacionais não podem ser guiadas por princípios que regem a moral 
                                                 

15 Pécoud, Antoine; De Guchteneire, Paul (eds.) (2007). 
16 Morgenthau, Hans J. (1985), p. 3-17. 
17 Hendrickson, David C. (1992). 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 104 

individual. Ao contrário, são dirigidas pela lei internacional, que é a expressão de tradições 

ou de tratados através dos quais as nações procuram o maior bem possível em tempo de 

paz, e o menor dano possível em tempo de guerra. Na base do princípio de soberania, que 

inclui a autodeterminação de cada povo e a não interferência dos outros nos assuntos 

internos de uma nação, o Estado tem ampla liberdade no tema da política migratória. Não 

se trata, porém, de liberdade absoluta. A discricionariedade é limitada pelo respeito à 

liberdade do outro e considerações humanitárias. Por consequência, uma vez que os 

imigrantes sejam admitidos, o Estado é responsável por assegurar um tratamento de acordo 

com o padrão internacional, e algumas categorias de migrantes gozam de tratamento 

especial (por exemplo, os diplomatas). O poder de exclusão do Estado vai sendo 

progressivamente limitado segundo a categoria de pessoas que venham a ser admitidas. Ao 

construir a política migratória, o Estado segue os próprios interesses e pode conceder um 

tratamento mais favorável a determinados grupos étnicos. Mas existem limitações de direito 

internacional, como, por exemplo, não violar o direito de non-refoulement [não devolução]. 

O comunitarismo também não é uma corrente de pensamento bem delineada porque 

reúne pensadores de várias tendências (Michael Sandel, Alasdair MacIntyre, Charles 

Taylor, para citar alguns). Nasceu principalmente para opor-se ao liberalismo e, em 

especial, ao individualismo abstrato do liberalismo, à sua pressuposta neutralidade, que 

dissimula a ditadura da maioria, e à sua referência aos direitos considerados universais, mas 

que são expressão somente da tradição liberal. O comunitarismo, entretanto, opõe uma forte 

contextualização: o indivíduo na comunidade que o precede e da qual recebe a identidade. 

Um princípio fundamental do comunitarismo é a autodeterminação. Uma vez que um 

Estado é como uma comunidade, e o primeiro bem da comunidade é o pertencimento, só o 

Estado pode decidir a quem conceder o pertencimento. O Estado fundamenta-se no direito 

de exclusão, mas mesmo este direito não é entendido de modo absoluto. É limitado pelo 

princípio da assistência recíproca, que é devida especialmente àqueles que são necessitados, 

principalmente quando existe amplo espaço para admiti-los. Por consequência, também o 

expoente mais conhecido da abordagem comunitarista da imigração, Michael Walzer,18 

pronuncia-se contra a natureza excludente da “White Australia Policy” [“Política da 

Austrália Branca”] e justamente com base no princípio de autodeterminação critica o 

                                                 
18 Walzer, Michael (1983). 
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sistema migratório temporário, que não prevê a integração e a aquisição da cidadania pelos 

imigrantes admitidos. 

Um segundo argumento da tendência comunitarista diz respeito à extensão da justiça 

distributiva, que termina com as fronteiras do Estado. Como para ter uma identidade 

própria uma comunidade deve ser determinada, assim o exercício da responsabilidade do 

Estado com respeito aos cidadãos deve ser definido. Rawls já tinha construído o arcabouço 

de sua teoria da justiça tendo em mente um Estado, não a comunidade internacional. E 

mesmo quando estendeu seu pensamento não concluiu por um direito de imigração, ao 

contrário, sustentou que um povo não poderia recorrer ao direito de imigrar como solução 

para a própria irresponsabilidade quanto a preocupar-se com a própria terra e os próprios 

recursos. Precisaria do consentimento do outro povo.19 Mas também Walzer é cético a 

respeito de uma justiça global porque seria necessário um Estado global, que, porém, seria 

habitado por pessoas desajustadas, sem compartilhamento cultural, ou significaria ter um 

Estado sem fronteiras, o que acabaria por dar lugar a muitas pequenas fortalezas. 

Um terceiro argumento sustenta que o direito do Estado de limitar a imigração é 

motivado pela necessidade de proteger a própria identidade cultural. É um argumento 

particularmente caro aos comunitaristas, para os quais o indivíduo existe enquanto inserido 

numa comunidade cultural. E de natureza similar é o argumento que defende o direito do 

Estado de limitar a imigração para evitar a invasão de outro povo. Na extrema situação de 

invasão todos acabam por encontrar-se de acordo, mesmo se os partidários do direito de 

migrar sustentem que se trata de um cenário improvável. De qualquer maneira, o 

argumento cultural foi submetido a uma crítica rigorosa por Bader.20 Além de trazer à baila 

que nem todas as defesas culturais são plausíveis (o racismo é defensável?), é preciso haver 

uma perspectiva histórica. O Estado cuja cultura é defendida revelou-se na história como o 

destruidor de uma grande variedade cultural internamente e agiu como colonizador contra 

as outras culturas. As quais, afinal, não são algo hipotético, mas o resultado de 

contribuições híbridas, e não se entende por que essa contaminação recíproca devesse 

cessar. É, pois, estranho que as culturas dominantes dos países de imigração sintam-se 

                                                 
19 Rawls, John (2001), p. 50. 
20 Bader, Veit (1995). 
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atemorizadas pela presença cultural diferente dos imigrantes, dada a grande disparidade de 

poder entre a cultura local e as culturas imigradas. 

Além dos argumentos de matriz realista e comunitária há os argumentos de natureza 

pragmática para sustentar o poder limitador do Estado. A imigração gera muitos problemas 

tanto no Estado de destino quanto no de origem, onde a brain drain [fuga de cérebros] 

priva a sociedade local de recursos preciosos e necessários. Uma vez que a imigração é o 

indício da desigualdade existente entre os povos, é discutível se a melhor solução passa 

justamente pelo deslocamento das pessoas e não através do desenvolvimento das 

economias e sociedade de origem. 

O debate levou à crítica recíproca dos argumentos que já relatamos em parte e que 

seria muito longo desenvolver detalhadamente.21 Em geral, depois do debate as posições 

foram-se aproximando. Os defensores da discricionariedade do Estado quanto a admitir os 

imigrantes reconhecem também os limites que tal discricionariedade possui, sendo 

inaceitável um isolamento total. Além do mais, é dever de todo Estado acolher os que 

pedem asilo e oferecer um tratamento equânime aos migrantes que estão no território. De 

outra parte, os defensores da liberdade de movimento nas fronteiras concordam que nem 

sempre este direito deve ser consagrado, como, por exemplo, no caso em que a imigração 

se transforme em invasão, ou quando os imigrantes não aceitem os princípios de 

democracia liberal nos quais se fundamenta o Estado. Mesmo com esse detalhamento, 

todavia, o princípio da liberdade de movimento não deveria ser lesado, mas somente 

aplicado com prudência. 

Estudos recentes especificaram ainda mais a validade dessa posição meio-termo. 

Blake22 defende um direito não universal, mas qualificado, à imigração. Visto que a 

imigração estabelece uma nova relação política e, portanto, deveres do Estado que recebe o 

migrante, este deve justificar perante o Estado em que deseja entrar por qual motivo aquele 

Estado estaria obrigado a recebê-lo. O simples desejo de transferir-se para outro país não é 

razão suficiente. Deve tratar-se de algo que o Estado de origem não proporciona e que é 

considerado como necessário para uma vida digna. Se isso for aceito, também se aceitará 

                                                 
21 Entre os autores não examinados indicamos Gibney, Mark (ed.) (1988); Whelan, Frederick (1988); 

Weiner, Myron (1996); Isbister, John (1996); Heath, Joseph (1997); Miller, David (2004); Seglow, 
Jonathan (2005). 

22 Blake, Michael (2006). 
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como consequência que o Estado possa rejeitar as razões de algum imigrante e, assim, o 

direito de imigrar não é universal, mas qualificado. Também Bauböck23 atribui ao migrante 

a responsabilidade de dever motivar a razão para ser acolhido pelo país de destino e extrai 

uma variedade de respostas normais de modo hierárquico com base no grau diferente de 

poder para ser capaz de exigir que a porta seja aberta (maior para os refugiados, menor no 

caso de simples desejo de mudar de país). Em conclusão, Bauböck é favorável não a 

fronteiras totalmente abertas, mas a limites bastante abertos. 

O tratamento dos migrantes 
As perguntas éticas que nascem da imigração não se exaurem somente na primeira 

questão importante do direito de migrar. Há perguntas éticas que brotam da presença dos 

imigrantes no país de destino. A primeira dessas perguntas tem a ver com o tratamento que 

é reservado aos imigrados. Uma vez que o tratamento diz respeito a muitos aspectos 

(acesso a trabalho, habitação, instrução, possibilidade de organizar-se, condições de vida, 

acesso ao welfare [bem-estar social], conexão entre trabalho e residência, condições de 

expulsão), as interrogações poderiam ser muitas e bastante detalhadas. O tema foi 

enfrentado mais uma vez por Joseph Carens,24 que se perguntou o que o país de 

acolhimento deve fazer de um ponto de vista ético com relação aos imigrantes que aceitou. 

A ideia de fundo é que exista um nexo muito estreito entre as condições que um país 

impõe aos imigrados para serem aceitos (políticas de admissão) e as condições impostas 

para permanecer (políticas de integração). Em outras palavras, também as políticas de 

integração são funcionais na seleção dos imigrantes. Quando um país está disposto a tratar 

favoravelmente os imigrantes que aceitou, e vice-versa, as condições desfavoráveis para 

ficar são funcionais para desencorajar o ingresso de imigrantes que não são desejáveis. Ao 

mesmo tempo, porém, as duas realidades são muito diversas de um ponto de vista ético. De 

acordo com o senso comum, é concedida certa discricionariedade ao Estado para 

determinar as condições de admissão. Mas, uma vez admitidos, não há essa disposição para 

conceder discricionariedade ao Estado quanto ao tratamento que reserva aos imigrantes. E 

isso é verdadeiro nas várias tradições, ainda que as mesmas se diferenciem em aspectos 

                                                 
23 Bauböck, Rainer (2006). 
24 Carens, Joseph H. (2005). 
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específicos com relação ao tratamento dos imigrantes. Existem áreas (por exemplo, 

trabalho) em que há convergência em considerar que seja dada paridade de tratamento entre 

imigrantes e autóctones (paridade de condições e de salário com paridade de trabalho). Mas 

muitas outras em que as diferenças são admitidas. Então, quais diferenças podem ser feitas 

entre imigrantes e autóctones? 

Um princípio fundamental parece ser que existe correlação entre o tipo de admissão, 

a duração da permanência e o tratamento concedido. Os imigrantes permanentes gozam, em 

geral, de um tratamento mais favorável do que o dos imigrantes temporários. Isso também 

não é só nesses termos porque os imigrantes altamente qualificados gozam de um 

tratamento favorável mesmo quando admitidos por um breve período. Em resumo, parece 

claro que se está diante de uma situação muito irregular e que não existam orientações 

válidas para todas as situações, exceto os princípios fundamentais. Entre esses princípios 

fundamentais está aquele de não descer abaixo do limiar do tratamento mínimo. Esse limiar 

é constituído pelo respeito à dignidade e a todos os direitos humanos das pessoas, da 

paridade de tratamento à paridade de serviços e do princípio de não discriminação. 

Sem entrar em detalhes das várias categorias de imigrantes (permanentes, 

temporários, irregulares), é útil captar os pontos fundamentais que sustentam a 

argumentação de Carens. O primeiro é: quem é sujeito às leis de um Estado deve em certa 

medida poder participar da determinação dessas leis e, portanto, a aquisição da cidadania 

deve ser possível com requisitos mínimos no processo de naturalização. O segundo 

princípio é: “the longer the stay the longer the claim”, isto é, quanto mais tempo alguém 

permanece, mais direitos tem, e isto deve ser aplicado também aos imigrantes irregulares, 

por isso a deportação dos irregulares que se encontram há tempos no território é muito 

discutível. Finalmente, há o princípio da não discriminação. Com base nessas ideias, o 

modelo de política migratória que mais satisfaz aos princípios éticos é aquele da imigração 

permanente, enquanto o modelo que revela um déficit ético mais agudo é aquele da 

imigração de trabalhadores por contrato. 

A convivência numa sociedade de pluralismo cultural 
A presença dos migrantes na sociedade levanta perguntas não somente sobre seu 

tratamento, mas também sobre sua participação na administração da sociedade. A questão 
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da participação faz surgir uma problemática que não é somente relativa ao grupo imigrado, 

mas acomete a própria sociedade. A pergunta, no fim, não é somente qual o nível de 

participação, e, pois, de reconhecimento, que os migrantes tenham numa sociedade em 

particular, mas qual tipo de convivência deseja-se instaurar e, portanto, qual tipo de 

sociedade ela deseja ser. A pergunta ética que nasce da presença dos imigrantes torna-se 

uma pergunta ética sobre a sociedade e seu tipo de autogestão. 

O dado do qual é preciso partir é a pluralidade cultural que a imigração não cria, 

porque quase todas as sociedades já são pluriculturais, mas acentua. A convivência numa 

sociedade pluricultural traz problemáticas de liberdade de expressão, de respeito da 

diversidade, de coesão nacional e, ultimamente, de gestão democrática da diversidade. O 

debate sobre este tema fez-se muito cerrado e várias propostas competem por uma solução 

que reduza as diversidades a um assimilacionismo rígido com a criação de guetos culturais 

num multiculturalismo que pode ser igualmente rígido. Vamos, então, da rejeição do 

multiculturalismo para reafirmar o pluralismo cultural25 e as muitas variedades de 

multiculturalismo,26 que deixaram insatisfeitos também os países em que tiveram melhor 

aplicação (Canadá e Austrália), até a proposta do diálogo intercultural, para o qual é 

necessária uma pedagogia.27 

É impossível tratar brevemente do debate deste tema. Vamos fazê-lo considerando os 

pontos de referência obrigatórios. Como em outras questões, o caminho mais simples, 

mesmo que aproximativo, é iniciar com a comparação entre liberais e comunitaristas para 

depois ver esta contraposição superada em outros pensadores. No projeto liberal, o 

indivíduo é o único depositário dos direitos, e do reconhecimento dos direitos individuais 

chega-se à instituição dos direitos universais. No projeto comunitarista, o indivíduo é 

considerado como ser em relação, portanto é o pertencimento à comunidade o fundamento 

dos direitos, que traz como consequência a necessidade de que venham reconhecidos os 

direitos das coletividades.28 

                                                 
25 Sartori, Giovanni (2000). 
26 Cesareo, Vincenzo (2001). 
27 Perotti, Antonio (1994). 
28 Mura, Gaspare (2008). 
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A proposta liberal de referência é o neocontratualismo de Rawls,29 que pretendeu 

superar as diferenças na sociedade remetendo a dois princípios nos quais a sociedade deve 

basear-se e que seriam os princípios que toda pessoa escolheria caso se encontrasse por 

detrás do véu da ignorância de não saber qual seja a própria situação. Trata-se do princípio 

da liberdade (igual liberdade para todos) e do princípio da diferença (as diferenças 

econômicas e sociais toleráveis são somente aquelas a favor dos mais pobres). Forçado pela 

crítica comunitarista a examinar o pluralismo cultural, Rawls concluiu que numa situação 

de pluralismo deve-se convergir naqueles valores que estão na intersecção das várias 

tradições culturais.30 Desses valores surge a razão pública, para a qual todos convergem e 

que é o ponto de referência para uma gestão justa da sociedade. 

A proposta comunitarista foi formulada por Taylor31 partindo de considerações sobre 

a questão do Quebec no Canadá. Taylor quis superar o individualismo liberal que tem em 

mente um indivíduo abstrato, e ele faz isso recompondo o desafio da diversidade a partir do 

pertencimento à comunidade e, portanto, da solidariedade pelo bem comum. Isso somente 

se realiza de maneira dialógica e intersubjetiva. É, pois, determinante o reconhecimento que 

se recebe. Mas esse reconhecimento é necessário não somente em nível individual, mas 

também da coletividade. É preciso superar o reconhecimento devido apenas ao papel para 

dar o reconhecimento de autenticidade. A identidade não é um produto autônomo, em 

isolamento, mas fruto do diálogo. O reconhecimento da identidade exige o reconhecimento 

da diferença. A identidade, porém, não consiste em diferença. Por baixo deve haver um 

entendimento de valores. Esses valores são mediados pela tradição da comunidade de 

pertencimento, que deve, pois, ser reconhecida também politicamente. Já que é ilusório 

pensar numa neutralidade de abordagem (mesmo o universalismo dos direitos é uma 

expressão cultural), o multiculturalismo deve defender as várias tradições e suas propostas 

de valor. 

Habermas chega a precisar sua posição sobre o multiculturalismo e as consequências 

para a vida em sociedade em sua filosofia do agir comunicativo, na qual coloca como 

fundamento do viver social, caracterizado pelas relações entre pessoas, a linguagem da 

comunicação, que pressupõe uma ética da comunicação, na qual os interlocutores são 
                                                 

29 Rawls, John (1971). 
30 Rawls, John (1993). 
31 Taylor, Charles (1992). 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 111 

respeitados, e da qual decorre uma teoria do acordo social que obriga o comprometimento 

dos interlocutores com a veracidade e a justiça.32 Habermas faz objeção ao liberalismo, em 

particular à teoria dos direitos fundada nas liberdades individuais, que seria cego diante das 

diferenças culturais. O liberalismo entendido corretamente pressupõe que a autonomia 

privada e a autonomia pública sejam asseguradas paralelamente. Isso significa que os 

sujeitos envolvidos (imigrantes) devem ser parte ativa na discussão pública (autonomia 

cívica) em que se determinam as condições da autonomia privada. Caso contrário, as 

diferenças seriam niveladas abstratamente, mas permaneceriam sem serem reconhecidas. 

Disso decorre que o Estado de Direito exige a democracia. A presença de imigrantes e a 

realidade multicultural decorrente põem em discussão a chamada neutralidade do direito. 

Ela não deve ser entendida no sentido de subtrair as questões éticas da discussão, porque, 

na realidade, “qualquer ordenamento jurídico é também a expressão de uma forma 

particular de vida e não somente o espelhamento do conteúdo universal dos direitos 

fundamentais”.33 Mas os fundamentos de valor são o resultado de um processo (democracia 

deliberativa) para o qual todos concorrem. Aos imigrantes que sejam admitidos deve-se 

pedir a integração política (isto é, a adesão aos princípios constitucionais que exprimem a 

base dos valores de um povo – o patriotismo constitucional) e não a integração cultural, que 

ocorrerá com dinamismos próprios. Também deve ser permitido aos imigrantes participar 

da democracia deliberativa e, portanto, com o tempo influir com os próprios aportes 

culturais sobre os valores constitucionais. Contemporaneamente, é assegurado a eles o 

reconhecimento e o respeito das diversidades, mas sem que se criem direitos coletivos, 

porque os direitos permanecem de natureza individual. 

Naturalmente, a síntese de Habermas também não passa sem críticas. Censura-se em 

especial a queda no proceduralismo, isto é, sustentar que um acordo somente sobre as 

regras seja suficiente para determinar a convivência entre os diferentes numa sociedade 

plural. Se o acordo sobre as regras é necessário e é preciso prever a participação dos 

imigrantes, resta a questão se a participação deve limitar-se a uma aceitação de valores da 

sociedade de acolhimento (constituição) ou se se pode colocar em jogo aqueles valores. 

Sobretudo, resta a pergunta sobre a base ética dos acordos da maioria que produzem as 

                                                 
32 Habermas, Jürgen (1998). 
33 Ibid., p. 82-83. 
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normas. É suficiente que as normas sejam o resultado de uma maioria corretamente 

estabelecida e corretamente operacional ou deve-se reconhecer os princípios éticos 

indisponíveis? Essa é a objeção a Habermas feita por Ratzinger em seu diálogo: 

O princípio da maioria deixa, então, sempre em aberto a questão dos fundamentos éticos das 

leis: a questão de existir ainda algo que não poderá jamais tornar-se legítimo, algo que per se 

permanece sempre uma injustiça ou, ao contrário, algo que por sua natureza é lei imutável, 

prescindindo de qualquer decisão da maioria, e que deve ser por esta respeitada.34 

O debate continua com a proposta de síntese de Kymlicka,35 que quer ver direitos 

coletivos das minorias assegurados, como Taylor, mas numa versão mais liberal, 

distinguindo entre as restrições internas (por exemplo, proibição de mudar de religião) e as 

restrições externas (por exemplo, escolas específicas) que as minorias impõem. As 

restrições internas são incompatíveis com a sociedade liberal porque violam os princípios 

de igualdade das pessoas nos direitos fundamentais, enquanto são admitidas as restrições 

externas. 

Entre os vários outros rumos que a discussão poderia tomar, gostaríamos de indicar a 

síntese fundada na ética do reconhecimento proposta por Paul Ricoeur,36 que vê presente no 

reconhecimento também a dimensão da gratidão (em francês, a palavra reconnaissance é a 

mesma para os dois significados). Ricoeur propõe ir além da abordagem contratualista do 

liberalismo, que considera a convivência, que a lei da selva (homo homini lupus) tornaria 

impossível, transformada em possível somente através do contrato social. Segundo Ricoeur, 

o contrato social chega somente a determinar as relações pacíficas na base da troca e da 

reciprocidade, mas mantém no fundo uma ideia de uma fundamental hostilidade entre as 

pessoas e os Estados. Ricoeur, ao contrário, parte da experiência de mútuo reconhecimento 

fruto da lógica da concessão, do semblante do outro que se oferece a mim como fonte de 

identidade, do qual deriva a responsabilidade ética, a ética da gratidão que se torna 

exigência do amor. Como já tinha dito Levinas, o outro – sobretudo o outro nu, isto é, 

despido de proteção como o estrangeiro, o órfão e a viúva – é para mim exigência ética, 

antes mesmo que exigência cognitiva. Exige que eu o reconheça, e no reconhecimento eu 

                                                 
34 Ratzinger, Joseph (2005), p. 68. 
35 Kymlicka, Will (1995). 
36 Ricoeur, Paul (2005). 
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sou reconhecido. Esse reconhecimento tem seu fundamento na lógica da concessão, mas 

dela derivam direitos e justiça. Vigna também insiste com relação ao reconhecimento como 

essencial para uma ética da multiculturalidade ao destacar que “a pluralidade cultural não 

hegemônica é possível somente se os muitos se respeitarem reciprocamente, ou seja, sem 

dúvida se reconhecerem reciprocamente”.37 

O exame feito das considerações éticas dos filósofos de várias tendências com relação 

às migrações ilustrou a variedade de posições dentro das três grandes áreas nas quais as 

perguntas éticas sobre migrações podem ser reunidas: o direito de migrar, o tratamento dos 

migrantes e a convivência numa sociedade plural. Na segunda parte deste artigo desejamos 

examinar o percurso que fez a teologia moral. 

A teologia moral 
A teologia moral contemporânea ocupou-se relativamente pouco com a emigração. 

No pensamento católico, a tarefa de delinear as diretrizes foi deixada para o Magistério e 

tratou-se geralmente de orientações para a pastoral dos migrantes. Naturalmente, por detrás 

das orientações pastorais há tomadas de posição de ordem moral.38 

Todavia, se se deseja considerar o pensamento dominante na Igreja com relação aos 

estrangeiros e o dever de acolhê-los, com tudo que faz parte do significado de acolhimento, 

a tradição mergulha suas raízes no Antigo Testamento, é repisada pelo Novo, em que Jesus 

identifica-se como o estrangeiro, encontra expressão no pensamento dos ancestrais e 

continua nos séculos sucessivos até nossos dias. No curso dos anos, muda a tipologia dos 

estrangeiros, mas não muda a imposição moral para com eles. 

Deixando a tarefa de percorrer esse caminho para os outros colaboradores neste 

volume, sobretudo aqueles de natureza bíblica e pastoral, a segunda parte deste artigo 

pretende ocupar-se com os escritos da teologia moral contemporânea, em especial 

observando as áreas de preocupação ética mais enfatizadas (o respeito para com os direitos 

dos migrantes e a convivência em sociedades pluriculturais) e tentando ver quais 

fundamentos foram buscados para uma ética das migrações. 

                                                 
37 Vigna, Carmelo (2008), p. 218. 
38 Todavia, a ética social esteve bastante ausente ao se ocupar da análise sobre a eficácia das 

instituições e das normativas preparadas pela Igreja para a assistência dos migrantes. Ver Krienke, 
Markus (2007). 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 114 

Antes de passarmos para as várias seções, é imprescindível destacar como já no pós-

guerra, quando a emigração italiana recomeçava em massa, sendo, porém, limitada aos 

Estados Unidos devido às leis restritivas aprovadas em 1921 e 1924, Giorgio Baggio, 

escalabriniano, delineou o posicionamento para a abordagem moral das migrações.39 

Metodologicamente, distingue três áreas de relevância ética nas migrações. 

O direito de migrar, ao qual corresponde um dever do Estado de conceder esse 

direito. Não se trata, porém, de um dever de justiça comutativa, mas de justiça social ou 

natural, que consiste no fato de que alguém deve dar porque tem, e funda-se no princípio da 

destinação universal dos bens. É um direito ao qual nem o Estado de origem nem aquele de 

destino podem opor-se quando a necessidade do migrante de uma vida verdadeiramente 

humana é absoluta. Nos outros casos, o direito de migrar pode ser limitado tanto pelo 

Estado de origem – mas somente no caso em que a emigração constitua um perigo grave e 

próximo para os outros ou para os interesses gerais do Estado – quanto pelo Estado de 

destino, que pode limitar a imigração quando esta comporte um dano ingente. Não basta 

para justificar a limitação da imigração o fato de que esta comporte uma redução do bem-

estar daquela sociedade. Quais Estados têm o dever de acolher os migrantes? 

Principalmente os Estados que o podem fazer devido às suas condições sociais e 

econômicas. Como se faz para chegar a essa decisão? Baggio sugere que se constitua um 

organismo internacional para as migrações incumbido de resolver tais questões. 

Uma segunda área de relevância ética é o tratamento a que se submetem os 

migrantes. Incluem-se aqui todos os abusos perpetrados contra os imigrantes no trabalho, 

moradia, escola, organização social. Além disso, está compreendido o direito de viver em 

família e, portanto, “parece-me sem dúvida imoral aceitar no exterior somente os 

trabalhadores livres de vínculos familiares ou impor a prática de renúncia à vida familiar”.40 

A terceira relevância diz respeito ao processo de integração na sociedade de destino, 

processo distinguido da assimilação e da naturalização pelo próprio Baggio. Os três 

aspectos são examinados para verificar que limites a ética impõe ao Estado na exclusão dos 

migrantes. Quanto ao que concerne à amalgamação, Baggio contesta a posição do 

nativismo norte-americano, contrário aos casamentos mistos. Ele admite que um Estado 

                                                 
39 Baggio, Giorgio (1961). 
40 Ibid., p. 131. 
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possa excluir indivíduos portadores de deficiência, mas não uma massa de pessoas somente 

porque de raça ou etnia diferente, como acontecia com as leis restritivas dos EUA. Com 

respeito à assimilação, Baggio é contrário ao melting-pot [cadinho] e ao assimilacionismo e 

é favorável a uma assimilação natural que não fica entregue a si mesma e deve ser 

regulamentada. Os imigrantes têm direito a instituições próprias (por exemplo, escolas) 

para que não criem um problema de fidelidade com a nação anfitriã. Baggio vê um 

problema com respeito à assistência aos migrantes quando ela é dada pelo Estado de origem 

aos migrantes do tipo permanente. É uma assistência aceitável somente no primeiro 

momento do processo assimilativo. Quanto à naturalização, ele toma distância da posição 

fascista (baseada no idealismo hegeliano) que enxerga uma traição na naturalização. 

Restam dúvidas com respeito à dupla cidadania e também sobre a ideia de poder conceder 

ao imigrante que se tenha naturalizado a possibilidade de retomar a cidadania de origem. 

Ele prefere que, como expressão de apego à terra de origem, cultive-se a herança cultural. 

Fica bastante claro que sob certos aspectos a contribuição de Baggio está 

desatualizada e ressente-se das problemáticas e do modo de pensar da época. Mas 

substancialmente proporciona uma estrutura metodológica e as orientações que fazem parte 

da tradição católica que serão debatidas nos anos seguintes. 

O respeito aos direitos dos imigrantes 
A redescoberta dos direitos humanos na Pacem in Terris como algo que faz parte da 

tradição cristã, algo que pertence à ordem da criação e cujo reconhecimento e respeito são 

exigidos para superar a desordem que reina no mundo, iniciou a fase do compromisso 

explícito da Igreja para salvaguardar os direitos humanos. Entre os direitos explicitados 

pela encíclica está também o direito de migrar, que já tinha sido expresso por Pio XII e que 

será mais tarde sempre repisado. A perspectiva universal da Igreja confere ao modo de 

entender o direito de migrar uma dimensão mais ampla do que aquela reconhecida pelo 

direito internacional. Inclui tanto o direito de deixar o próprio país quanto o de entrar em 

outro país. A Igreja, contextualmente, sempre reconhece que o Estado tem autoridade para 

regulamentar esse direito, mas uma autoridade que não é livre de vínculos em si mesma. 

Em outras palavras, também o Estado tem limites em seu poder para regulamentar a 

migração. Trata-se de um tema em que concorrem os princípios fundamentais da doutrina 
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social da Igreja: a primazia da dignidade da pessoa e, portanto, o reconhecimento de seus 

direitos, a consideração pelo bem comum da sociedade, mas ao mesmo tempo os limites 

desse bem comum, que deve ser entendido corretamente, isto é, a partir da dimensão mais 

ampla da destinação universal dos bens41 e do dever de solidariedade também em nível 

internacional. 

Com variadas nuances, os autores destacam a necessidade de superação dos critérios 

economicistas como base prevalente das políticas migratórias e exigem que, em vez disso, 

sejam baseadas no respeito dos direitos dos imigrantes. Entre as primeiras e mais 

respeitáveis intervenções nesse sentido está a de Drew Christiansen,42 que explicita o 

pensamento da Igreja sobre o direito de migrar e vai além argumentando que a precedência 

na admissão seja dada aos imigrantes mais pobres e àqueles que se encontram em 

condições econômicas de extrema privação seja dada a prioridade de admissão que é 

concedida aos refugiados. Mais ainda: ele sustenta que as políticas devem ser medidas 

quanto à sua capacidade de aplicar os direitos humanos universais. Os direitos dos 

migrantes pertencem a eles como pessoas, não segundo a conveniência dos Estados que os 

admitem, e a promoção dos direitos dos migrantes exige a limitação da autonomia dos 

Estados e dos mercados. 

Johnstone também enuncia o direito de migrar na visão da Igreja e ressalta que “como 

regra geral os direitos do indivíduo e dos familiares de locomoverem-se têm prioridade 

sobre os direitos das nações de obstarem esse livre movimento”.43 Compete ao Estado, 

portanto, motivar as razões para a restrição. Nisso fica nítida a diferença com a abordagem 

liberal, que, como já foi dito anteriormente (ver Blake e Bauböck), sustenta que o migrante 

teria de motivar as razões pelas quais deveria ser acolhido. Mas Johnstone vai além e 

apresenta os direitos na tradição cristã como resultado do encontro com a pessoa que sofre 

e que possuem seu fundamento último na identificação de Jesus com o sofredor. A 

consequência importante dessa visão é que os direitos não são instrumentos para proteger-

se dos outros, mas para entrar em relação com eles. Assim, nas restrições legítimas à 

                                                 
41 Uma aplicação interessante fora da teologia moral do apelo à destinação universal dos bens se 

encontra em Risse, Mathias (2008). 
42 Christiansen, Drew (1988). 
43 Johnstone, Brian (1994). 
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imigração não é suficiente recorrer ao princípio de admitir somente os imigrantes que estão 

incluídos nos interesses do Estado de destino. 

Galindo García insere os direitos na tradição do acolhimento,44 mas também como 

consequência do fato de que não é suficiente o pedido de acolhida, que poderia exaurir-se 

no nível voluntarista. Em vez disso, é necessário haver uma justa distribuição dos bens. Ao 

lado dos direitos, ele apresenta também os deveres do imigrante (por exemplo, colaborar 

com o bem comum e respeitar a cultura e as instituições do país de acolhimento) e os 

compromissos que resultam para a Igreja e os cristãos. 

O recurso ao reconhecimento e proteção dos direitos dos imigrantes é fundamental na 

análise ética das migrações que se sobressaem muitas vezes como sendo uma condição de 

falta de direitos, porém não isenta de ambiguidades.45 Além das ambiguidades e fraquezas 

dos direitos humanos em geral, para certas categorias de migrantes há uma proteção 

insuficiente e existem dificuldades para ter acesso aos tribunais e obter justiça, em especial 

para os imigrantes em situação irregular. O problema decorre principalmente do fato de que 

o organismo que deveria e poderia assegurar a proteção, o Estado, é o mesmo ao qual se 

reconhece autonomia para determinar a admissão e o tratamento dos imigrantes, ou seja, a 

autonomia em política migratória, a qual se baseia mais nos interesses de quem os admite 

do que numa preocupação com os direitos humanos dos migrantes, sendo, assim, muitas 

vezes, a origem da falta de respeito por esses direitos.46 A temática sobre a importância e a 

ambiguidade dos direitos humanos é objeto de ampla análise na teologia moral,47 mas não 

de suficiente reflexão quando concerne à aplicação específica aos imigrantes. 

A convivência na sociedade pluricultural 
A mensagem cristã fortemente marcada por sua tradição universalista não tem 

nenhuma dificuldade para articular a possibilidade de uma convivência pacífica entre 

pessoas de cultura diversa e para condenar as formas que obstam tal convivência: de um 

lado, o isolamento em enclaves étnicos; de outro, a xenofobia e o racismo. Naturalmente, 

                                                 
44 Galindo García, Angel (2002). 
45 Para um exame minucioso da relação entre migrações e direitos, ver Ruhs, Martin; Martin, Philip 

(2008) e a resposta de Böhning, Roger (2009). 
46 Ver Battistella, Graziano (2008a); id. (2008b); id. (2008c). 
47 Entre os teólogos que mais escreveram sobre os direitos humanos destacamos David Hollenbach, 

que recentemente considerou o tema dos refugiados: Hollenbach, David (ed.) (2008). 
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devido à mistura usual entre mensagem e vivência, a história das migrações é cheia de 

conflitos causados pela diversidade cultural no interior das comunidades cristãs. 

Com respeito ao importante tema da incorporação dos migrantes, o Magistério adotou 

há tempos a linha da integração a partir da integração na comunidade eclesial. A 

preocupação com a integração eclesial foi o tema da primeira mensagem de João Paulo II 

por ocasião da Jornada Mundial das Migrações em 1985. “O pertencimento à comunidade 

católica não é determinado pela nacionalidade nem pela origem social ou étnica, mas 

fundamentalmente pela fé em Jesus Cristo e no Batismo em nome da Santíssima Trindade”, 

dirá mais tarde na mensagem de 2003.48 A integração como via principal para a 

incorporação na sociedade está contida muitas vezes em outros documentos oficiais. O 

Erga migrantes caritas Christi a menciona como um objetivo de longo prazo e tarefa do 

agente pastoral para evitar seus opostos: a segregação em guetos e a assimilação.49 Sabe-se, 

entretanto, que o termo integração, ainda que definido de modo mais específico pela União 

Europeia,50 conservou um nível de indefinição no âmbito da pesquisa social. Todos falam 

dela, mas não entendem necessariamente a mesma coisa. 

A consideração da ética contemporânea concentrou-se mais sobre o pluralismo, 

multicultura e intercultura. O pluralismo suscitou interesse entre os moralistas não tanto 

pela questão da convivência entre autóctones e imigrantes, mas pelas importantes temáticas 

de fundo, tais como o relativismo cognoscitivo e ético.51 Se os imigrantes entraram na 

análise às vezes, foi somente como realidade eventual, mas não por um tratamento da 

especificidade da migração no exame do crescente pluralismo cultural.52 

A questão específica do multiculturalismo foi analisada por García,53 que, depois de 

ter ilustrado os vários tipos de multiculturalismo e ter indicado os pontos fortes e fracos do 

discurso multiculturalista, propõe critérios éticos para a gestão do multiculturalismo: 

                                                 
48 Disponível em: 

<http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/migration/documents/hf_jp-
ii_mes_20021202_world-migration-day-2003_it.html>. 

49 Pontifício Conselho da Pastoral para os Migrantes e os Itinerantes (2004), respectivamente nas p. 42 
e 78. 

50 Comunicado da União Europeia 2003/336, disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-UriServ.do?uri=COM: 2003:0336:FIN:IT:PDF 

51 Adeney, Bernard T. (1995). 
52 Ver, por exemplo, Korff, Wilhelm (1988). 
53 García, Vicente (2000). 
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salvaguardar o princípio da universalidade, assegurar uma fixação cultural segura da 

pessoa, superar a xenofobia, garantir a liberdade cultural, ser aberto ao pluralismo e a um 

efetivo diálogo cultural. O objetivo sugerido por García é passar do multiculturalismo para 

o diálogo intercultural. 

A interculturalidade é um conceito que teve seu desenvolvimento principalmente na 

Europa, em especial no âmbito do Conselho da Europa, e que encontrou consonância nas 

posições do mundo católico. Perotti,54 que esteve por bastante tempo na comissão de 

migrações do Conselho Europeu, desenvolveu não só a ideia do diálogo cultural como 

superação do perigo de fragmentação implícito no multiculturalismo, mas indicou as 

condições preliminares para a passagem de uma sociedade pluricultural a uma intercultural, 

sugerindo a necessidade de uma pedagogia para a formação do diálogo, por não se tratar de 

algo que ocorre por si mesmo, e também sustentou que a verdadeira batalha de nossa época 

é pelos direitos culturais.55 A importância da cultura e do diálogo cultural é um dos 

elementos caracterizadores da preparação da pastoral migratória apresentada na instrução 

Erga migrantes caritas Christi. Combinada com vários outros termos, a palavra cultura 

aparece 85 vezes no documento. Faz-se distinção entre o respeito devido a todas as culturas 

e a aceitação, não necessariamente devida, das mesmas. Recomenda-se que os responsáveis 

pela pastoral sejam peritos em comunicação intercultural e prevê-se a pastoral em paróquias 

interculturais.56 Se é fácil falar de intercultura, não o é entender como o diálogo 

intercultural possa ser efetivamente realizado. 

Os múltiplos perigos implícitos em sociedades que passam rapidamente a um 

pluralismo cultural difundido foram objeto de muitas intervenções do Magistério.57 São 

tratados temas como o nacionalismo, a tolerância, o racismo. A mensagem de João Paulo II 

para a Jornada Mundial do Migrante de 2003 insistia especificamente num compromisso 

para vencer todo racismo, xenofobia e nacionalismo exagerado. Particularmente profunda 

foi a mensagem para a Jornada Mundial da Paz de 2001, dedicada ao diálogo entre as 

culturas. 

                                                 
54 Perotti, Antonio (1988). 
55 Id. (2004). 
56 Pontifício Conselho da Pastoral para os Migrantes e os Itinerantes (2004), respectivamente p. 30, 78 

e 93. 
57 Uma resenha foi publicada pelo Centro de Pesquisas para o Estudo da Doutrina Social da Igreja, 

Universidade Católica do Sagrado Coração (2001). 
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O pensamento teológico abarcou vários aspectos levando em conta que a 

problemática é mais ampla do que a intolerância entre comunidades locais e imigrantes 

porque atinge as relações na sociedade, aguçadas por quem manipula a fé religiosa na luta 

pelo poder. A falácia da representação desses conflitos em termos de choques de 

civilização58 foi desmascarada várias vezes.59 As migrações, porém, são usadas como o 

fator que intensifica as relações, e episódios particulares condicionam todo o debate. Entre 

as várias participações, a de Van Gerwen esclarece que os pressupostos da tolerância são 

tomar distância da própria cultura e a capacidade de amar-se uns aos outros.60 Piana fala da 

tolerância como dimensão constitutiva da ética e da sua superação quando não significa pôr 

de lado a necessidade de ser tolerante.61 Leone chama a atenção para o perigo de o apelo ao 

etnocentrismo para defender-se do relativismo cultural e do assimilacionismo poder levar 

ao racismo.62 

São sempre mais frequentes as contribuições que examinam a possibilidade de uma 

ética mundial.63 Trata-se de uma corrente que acompanha o cosmopolitismo na filosofia e 

na ética e que soa como reverberação do clima mais geral de globalização que impera no 

mundo. Tende a focalizar-se nos direitos humanos como a base ética partilhável por todos. 

De fato, a universalidade dos direitos é defensável somente quando se pode falar de uma 

moralidade comum.64 Sowle Cahill toma um caminho diverso e tende para uma 

redescoberta do bem comum como base para uma ética mundial.65 Consequentemente, 

conclui que a disputa em que é mais difícil encontrar um acordo é quando o 

compartilhamento dos bens exige uma ampla inclusividade ou pode permanecer restrita 

àqueles com o mesmo status ou pertencimento social. Ele conclui que o obstáculo principal 

para uma ética mundial não consiste nas diferenças da natureza humana, mas na falta de 

vontade de distribuir os recursos da comunidade de forma equitativa e de estender a 

participação dos bens fundamentais a todos.66 Daqui partem várias veredas de reflexão 

                                                 
58 Huntington, Samuel (1998). 
59 Entre as mais recentes contribuições que se distanciam de Huntington, cf. Todorov, Tzvetan (2009). 
60 Van Gerwen, Jef (1991). 
61 Piana, Giannino (1997). 
62 Leone, Salvino (2004). 
63 Outka, Gene; Reeder, John P. (1993); Küng, Hans (1997). 
64 Porter, Jean (2001). 
65 Sowle Cahill, Lisa (2002). 
66 Ibid. , p. 341. 
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sobre o nosso tema. Fabio Baggio desenvolveu o apelo a uma ética mundial como caminho 

para a instituição de políticas migratórias aceitáveis por todos buscando os elementos 

comuns nas várias tradições éticas.67 O discurso sobre o bem comum permanece um ponto 

cardeal da moral católica e foi desenvolvido nas implicações pertinentes às migrações por 

Carlotti.68 Uma terceira via que pode ser perseguida, e que também é cada vez mais 

procurada justamente na ótica de uma ética mundial, é aquela da justiça global, defendida 

pela corrente do cosmopolitismo. A aplicação da justiça global à realidade das migrações 

não encontrou ainda muitos adeptos entre os teólogos morais.69 

Os fundamentos de uma ética das migrações 
A já deplorada pouca atenção dada pela teologia moral ao tema específico das 

migrações vem acompanhada pela insuficiente construção do discurso ético sobre esse 

tema. As tendências que se verificam na literatura são duas: de um lado, a tendência de 

aplicar às migrações a doutrina social da Igreja, privilegiando um ou outro de seus 

princípios fundamentais. Christiansen baseia a preocupação da Igreja com os direitos dos 

imigrantes em sua catolicidade, sinal e instrumento da unidade do gênero humano.70 De 

João XXIII ele extrai o princípio do bem comum global (deve-se pensar e agir como 

cidadãos do mundo) e de João Paulo II o princípio da revisão contínua das políticas em 

vista da promoção dos direitos humanos. Galindo García recorre diretamente aos princípios 

clássicos da doutrina social como a dignidade inalienável da pessoa humana, a unidade do 

gênero humano, a solidariedade, as virtudes da equidade e da justiça.71 

De outro lado, há a tendência de levar em consideração um aspecto específico da 

realidade migratória e satisfazê-lo recorrendo a um valor de fundo. E assim, diante de 

políticas restricionistas, da rejeição dos imigrantes, do crescente número de imigrantes que 

entram no território nacional até mesmo de forma irregular, responde-se com a evocação do 

acolhimento, da hospitalidade, da solidariedade. Em consequência, fala-se de uma ética 

correspondente. 

                                                 
67 Baggio, Fabio (2007). 
68 Carlotti, Paolo (2008). 
69 Para uma introdução ao tema ver Battistella, Graziano (a cura di) (2008a). Para uma discussão 

preliminar sobre a relação entre justiça e migrações, ver McKeever, Martin (2008). 
70 Christiansen, Drew (1988). 
71 Galindo García, Angel (2002). 
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Entre os protestantes Abel identifica um déficit de ética tanto nos comportamentos da 

população do país de destino quanto nos imigrantes, que se tornam capazes de tudo para 

conseguir realizar seu projeto migratório.72 Portanto, é necessária uma ética de acolhimento 

que exija que a admissão dos migrantes ocorra respeitando a lei e que o imigrante, enquanto 

residente, tenha direito a certo número de serviços assistenciais. Esse direito é 

acompanhado da obrigação do imigrante de participar da vida civil. Existe, pois, 

reciprocidade não de serviços, mas de normas das quais nascem numerosas implicações. 

Como fundamento da ética de acolhimento Abel coloca a identificação de Jesus como o 

estrangeiro. Sempre entre os protestantes, Dana Wilbanks toma a estrada da ética narrativa, 

da ética que é comunicada nas histórias da tradição cristã, em particular da Bíblia, e que 

não se traduz em orientações específicas sobre a política migratória, mas induz a acolher 

como conceitos indispensáveis a hospitalidade para o estrangeiro e a diversidade cultural da 

comunidade.73 

A hospitalidade, como o acolhimento, é um tema frequente, mas alguns autores, 

como Coccolini,74 fazem dela a base específica para atuar na sociedade do mundo 

globalizado. Tomando a ideia de Levinas, e principalmente de Derrida, Coccolini fala da 

ética da hospitalidade, da exigência de uma hospitalidade de direito,75 que está numa 

relação dialética com uma hospitalidade justa, a qual vai além do direito. 

Mieth, além do apelo à tolerância e solidariedade, sustenta a exigência de uma ética 

de defesa e atribui à Igreja a tarefa de ser a porta-voz dos homens em fuga.76 O conflito que 

surge às vezes entre a posição da Igreja e aquela da política deve mostrar que a política tem 

o dever de basear-se em princípios éticos, que são os princípios da razão moral, acessíveis a 

qualquer um e não um apanágio da Igreja. 

Lamoureux propõe uma ética da solidariedade, da qual traça o desenvolvimento 

histórico para concluir que o próprio espírito de solidariedade revela a inadequação da pura 

linguagem dos direitos para enfrentar os problemas sociais.77 Uma ética da solidariedade, 

ao contrário, leva a concluir que as políticas migratórias deveriam privilegiar o pedido dos 

                                                 
72 Abel, Olivier (1993). 
73 Wilbanks, Dana W. (1996). 
74 Coccolini, Giacomo (2008b). 
75 Id. (2008a). 
76 Mieth, Dietmar (1993). 
77 Lamoureux, Patricia A. (1999). 
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imigrantes pobres, deveriam levar a incluir razões econômicas para solicitar asilo, evitar a 

militarização das fronteiras e a negação dos serviços básicos aos imigrantes, mesmo aos 

que entram irregularmente. 

Refletindo sobre a literatura ética, também Giannino Piana conclui que falta “uma 

sólida plataforma de valores”78 sobre a qual fundamentar a ética das migrações. Utilizando 

a opinião de Levinas, ele propõe partir de uma ética da alteridade, que é a ética da 

responsabilidade com a justiça como eixo. Isso é confirmado pela categoria evangélica da 

proximidade, o mandamento de fazer-se próximo.79 Como consequência, o valor da 

hospitalidade torna-se central. Piana faz derivar dessa plataforma os direitos e os deveres 

recíprocos da sociedade anfitriã e dos imigrantes hospedados. De um lado, a sociedade 

deve garantir “oportunidades efetivas de vida boa”.80 Os imigrantes devem atingir um nível 

“mínimo de integração que consiste na adequação às normas da sociedade anfitriã”,81 

juntamente com um processo de interação que deve ser possibilitado pela sociedade de 

destino, a qual deixa espaço para a diversidade. Então, tornam-se importantes os direitos 

culturais que a ética assegura superando tanto a tentação hegemônica da cultura local 

quanto o relativismo cultural. 

Com respeito ao dever de fazer-se próximo, inferido da parábola do samaritano, 

também insistem O’Neill e Spohn.82 Trata-se, para os crentes, de um excedente de dever 

moral porque para eles a compaixão é um modo de ver as coisas, é uma sabedoria, que 

permite ir além da necessária hierarquia da prioridade moral (a precedência é dada aos 

refugiados, e entre os imigrantes aos membros da família) e que brota do conceito de bem 

comum e do princípio de subsidiariedade. 

A vista d’olhos nas várias propostas éticas, ou melhor, nas diversas ênfases para uma 

ética das migrações, faz entender como ainda nos encontramos no início de uma articulação 

compreensiva do tema. Não se está nos primórdios com respeito aos grandes temas de 

                                                 
78 Piana, Giannino (2008), p. 497. 
79 Entre as referências bíblicas mais frequentes, às quais recorrem os teólogos morais quando falam de 

migrações, estão a identificação de Jesus com o estrangeiro (Mt 25,35) e o mandamento de amar o 
estrangeiro (Lv 19,33-34). O rabino Plaut, Gunther W. (1996), p. 20, observou que nenhum 
mandamento, exceto aquele de amar a Deus acima de todas as coisas, é citado mais frequentemente 
no Antigo Testamento (mais do que trinta vezes). 

80 Piana, Giannino (2008), p. 502. 
81 Ibid., p. 503. 
82 O’Neill, William R; Spohn, William C. (1998). 
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fundo, mas para sua recompreensão quando a questão examinada é a migração. As 

migrações, pois, tornam-se também oportunidade para um aprofundamento das categorias 

da teologia moral, enquanto a voz da ética permanece débil nos ouvidos dos responsáveis 

pelas políticas migratórias, fundamentalmente baseadas em interesses de muitos, mas muito 

menos naquele dos imigrantes. 
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Qual missão com os migrantes?* 
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Introdução 
O discurso da “missão com os migrantes” é relativamente recente. Os documentos 

clássicos da Igreja sobre as migrações falam sempre de atendimento pastoral específico, 

não de missão.2 Como observam os missiólogos, o pensamento da Igreja com relação às 

migrações caracteriza-se pela “paucidade teológica”3 e pelo atraso da perspectiva 

missionária.4 É somente na encíclica missionária Redemptoris Missio, de 1990, que o Papa 

João Paulo II refere-se às migrações com uma abordagem nova. No n. 37, o pontífice cita 

três âmbitos da missio ad gentes: o âmbito territorial, os mundos e fenômenos novos, as 

áreas culturais ou areópagos modernos. Entre os mundos e fenômenos novos ele coloca 

explicitamente as migrações.5 

                                                 
* As citações bibliográficas completas estão inseridas na bibliografia no final do ensaio. Nas notas de 

rodapé estão indicadas somente as referências à bibliografia completa. 
1 E-mail: gparolin@scalabrini.org. Missionário escalabriniano. 
2 Referimo-nos à Constituição Apostólica de Pio XII Exsul familia (1952), ao motu proprio 

Pastoralis Migratorum Cura de Paulo VI (1969), à instrução da Congregação dos Bispos De 
Pastoralis Migratorum Cura (1969) e à Carta Igreja e Mobilidade Humana (1978), aos 
documentos do Concílio, em especial o decreto Christus Dominus. Pode-se encontrar o texto em 
Tassello, Graziano (a cura di) (2001). 

3 Colzani, Gianni (2005), p. 77. 
4 LUSSI, Carmem (2005), p. 27. 
5 Veja-se principalmente os números 37 e 82. 
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Mesmo o último documento sobre a pastoral dos migrantes, a instrução Erga 

migrantes caritas Christi, estimula a “transformar cada vez mais a experiência migratória 

em veículo do diálogo e anúncio da mensagem cristã”,6 até insistindo em repensar a própria 

noção de missão, lembrando que “não é somente a distância geográfica que determina o 

missionarismo, mas a estraneidade cultural e religiosa”.7 

O objetivo deste estudo é aprofundar o significado da missão da Igreja no campo 

migratório, qual missão e qual seria sua relação com a tradicional pastoral dos migrantes. 

Antes de enfrentar esta temática, porém, queremos analisar brevemente o desenvolvimento 

do conceito de missão e a relação, que nos parece profunda, entre missão e migrações. 

Nossa hipótese é que a missão com os migrantes é o próprio paradigma da missão 

tout court da Igreja. O missiólogo S. Bevans propôs a imagem de “Jesus da fronteira” ou 

“Jesus migrante” como símbolo da própria Igreja. O “Cristo da fronteira” é um “Cristo 

sempre a caminho, que nunca chega, disposto a andar onde necessitam dele, vestindo as 

roupas mais simples, levando com ele só o necessário, mas, devido a seu status de 

marginalizado, capaz de entrar em todas as culturas unindo num só todos os povos”.8 

As grandes temáticas das teologias das missões 
hoje 

O Concílio Vaticano afirmou que “a Igreja é, por sua natureza, missionária” (AG, n. 

2). Sabemos também que uma “teologia da missão”9 chegou muito tarde. Como observa D. 

Bosch, “a teologia era fundamentalmente não missionária ou amissionária”.10 

Não é nossa intenção analisar o desenvolvimento da teologia da missão em todas as 

suas acepções históricas. Resumindo, seguindo a análise de J.-A. Barreda,11 poderíamos 

dizer que a missão, até o Concílio Vaticano II, teve os seguintes significados: missão como 

“evangelização e difusão da fé”; missão como “difusão do Reino de Deus”; missão como 

                                                 
6 Enchiridion Vaticanum, Documenti della Chiesa e della Santa Sede, Bologna, 1962, 22/2426. 
7 Ibid., 22/2551. 
8 Bevans, Stephen B. (2007), p. 84. 
9 Para um aprofundamento da teologia da missão, remetemos a Bosch, David (2000); Barreda, Jesús-

Angel (2003); Anekwe Oborji, Francis (2006). 
10 Ver Bosch, David (1983), onde o autor desenvolve o tema da teologia “essentially unmissionary” 

[“essencialmente não missionária”] ou “missionless theology” [“teologia sem missão”]. 
11 Ver Barreda, Jesús-Angel (2003), p. 65-93. 
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“conversão dos pagãos”; missão como “instituição da Igreja”; missão como “serviço do 

arauto”; missão como “testemunho”; missão como “salvação das almas”; missão como 

“salvação integral”. Encontramos uma síntese análoga em Bosch: “Fazendo uma sinopse 

mais especificamente teológica do conceito de “missão”, como foi tradicionalmente 

adotado, notamos que ele foi parafraseado como (i) divulgação da fé, (ii) expansão do 

Reino de Deus, (iii) conversão dos infiéis e (iv) fundação de novas igrejas”.12 

Todavia, o próprio Bosch relaciona os fatores que colocaram profundamente em crise 

o próprio conceito de missão, uma crise que na realidade concerne a toda a Igreja e também 

ao mundo inteiro. Fala-se, pois, de transformação, de passagem de um paradigma histórico 

a outro, até o atual, que Bosch define como “Pós-Moderno” ou “ecumênico”.13 

O rol dos diversos elementos constitutivos da “nova” missão varia de autor para 

autor. A Redemptoris Missio diz que “a missão é uma realidade unitária, mas complexa, e 

pode ser explicada de várias maneiras, entre as quais algumas são particularmente 

importantes nas presentes condições da Igreja e do mundo”.14 S. Bevans apresenta a 

“missão em números”: um é a missão, a missão de Deus; dois são as dimensões do 

envolvimento da Igreja: compartilhar e continuar a missão de Deus; três são as vias para 

promover a missão: a pregação (kerygma), o serviço (diakonia) e o testemunho (martyria); 

quatro são os campos em que a Igreja explica sua missão: a missio ad gentes, a nova 

evangelização, a transformação social e cultural, a pastoral “regular”; seis são os elementos 

da missão: testemunho e anúncio; liturgia, prece e contemplação; justiça, paz e integridade 

da criação; diálogo com homens e mulheres de outras fés e ideologias; inculturação; 

reconciliação.15 

A missão é concebida, antes de mais nada, como missio Dei.16 A missão não é a 

nossa missão, mas aquela de Deus e, através da graça de Deus, nós cristãos somos 

chamados a participar dela. “É a missão que tem uma Igreja, não a Igreja que tem uma 

missão.”17 A missão tem origem na Trindade. O próprio termo “missão” refere-se 

originalmente às processões divinas, isto é, as relações imanentes da Trindade, que 

                                                 
12 Bosch, David (2000), p. 13. 
13 Ibid., p. 16-17; Barreda, Jesús-Angel (2003), p. 84-86. 
14 Enchiridion Vaticanum, op. cit., 12/631. 
15 Ver Bevans, Stephen B. (2003); Id.; Schroeder, Roger P. (2004). 
16 Ver Vicedom, Georg (1965). 
17 LaRousse, William (2008). 
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sucessivamente se estendem à história. A missão é, portanto e antes de mais nada, aquilo 

que Deus é, antes daquilo que Deus faz. E Deus é amor, é relação e comunhão de amor, é 

movimento de amor. Deus é missionário por natureza, como por natureza é relação e 

comunicação e comunhão do amor. Como escreve W. LaRousse: “A Trindade não é uma 

comunhão estática, mas uma comunhão dinâmica de amor que não pode ser verdadeira 

comunhão de amor se não for ao mesmo tempo uma comunhão que se dá e se comunica 

para a salvação do mundo”.18 

Então, a missão é o mistério de Deus derramado no mundo, é o Deus “invertido” 

(God Inside-out), é o Espírito de Deus que atua no mundo e na história.19 Diante desse 

mistério, como disse M. Amaladoss, a tarefa primária da missão é a contemplação. 

“Encontrar a missão é olhar, contemplar, discernir, escutar, aprender, responder, 

colaborar.”20 

M. I. Rupnik, a respeito, escreve: “O fundamento da missão é a comunhão perfeita e 

eterna de Deus, a comunidade de Deus Uno e Trino e a sua perfeita unidade, que tem a 

vontade de abarcar todos na própria comunhão, criando, assim, a divina-humanidade do 

amor e da livre total-unidade”.21 Wolonin, de sua parte, mostra que “a missão da Igreja 

está, pois, intimamente ligada com a própria vida de Deus entendida como comunhão e 

comunicação do amor da Santíssima Trindade, cuja comunhão e comunicação exprimem-se 

também visivelmente, „ad extra‟, para a humanidade na missão de Cristo e do Espírito 

Santo”.22 

Como escrevem S. Bevans e R. Schroeder, “o fundamento da missão, baseado no fato 

de os cristãos participarem da vida trinitária e da missão de Deus, é o mais promissor de 

todos os fundamentos que podemos discutir. É ricamente teológico, profundamente 

ecumênico e eminentemente prático”.23 A missão e a presença de Deus no mundo supõem 

                                                 
18 Ibid., p. 161. 
19 Bevans, Stephen B., God Inside out. Notes Toward a Missionary Theology of the Holy Spirit [“Deus 

do avesso. Notas para uma teologia da missão do Espírito Santo”]. Disponível em: 
<http://crc.lcmglobal.org/CRC/Bevans.html>. 

20 Amaladoss, Michael (1995), p. 291. 
21 Rupnik, Marco Ivan (1994), p. 154. 
22 Wolanin, Adam (1994), p. 44-45. 
23 Bevans, Stephen B.; Schroeder, Roger P. (2004), p. 303. 
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um duplo reconhecimento e uma dupla gratidão.24 O primeiro reconhecimento diz respeito 

à estraneidade25 da missão. A missão não é nossa, é de Deus. A missão vem de longe, é 

dom e graça, analogamente à distância que existe entre nós e Deus. Em segundo lugar, a 

missão é o que constitui a Igreja, entendida como chamada de Deus para participar da 

missão divina. A missão precede a Igreja e é a sua própria razão de ser. Existe Igreja 

porque existe missão, não vice-versa. Participar da missão é participar do movimento do 

amor de Deus pelas pessoas, porque Deus é uma fonte de amor que comanda. A Igreja é 

“missionária por natureza” (AG, n. 2).26 Existe, então, uma correlação muito forte entre o 

Deus, grande missionário, que é também o grande estrangeiro e o grande imigrante na terra, 

na pessoa de Cristo, o estrangeiro hóspede e hospedeiro, e a Igreja, Povo peregrino de 

Deus, paroikia, residência temporária, constantemente em viagem aos confins do mundo e 

ao fim dos tempos. A Igreja não se apresenta ao mundo com orgulho imperial, mas com 

humildade, como serva humilde. Proclamando a sua transitoriedade, a Igreja é peregrina em 

direção ao futuro de Deus, enviada para aperfeiçoar a obra de Cristo. 

Em terceiro lugar, se a missão é de Deus e precede a Igreja, ela não diz respeito 

principalmente à Igreja, mas ao Reino de Deus. A Igreja é sacramento do Reino, 

antecipação, sinal e instrumento. A missão é para a criação, não para a Igreja. É o sim de 

Deus ao mundo. Solidária com o mundo, é Igreja para, mas principalmente Igreja com os 

outros. A missão deve, pois, ser compreendida não como “missão da Igreja”, mas “Igreja 

da e na missão”.27 

Em quarto lugar, todo cristão, em virtude de seu batismo, é chamado de alguma 

forma para um serviço missionário. 

Em quinto lugar, a missão se realiza através da pregação, do serviço e do testemunho 

do Reino de Deus na Igreja (ad intra) a fim de que a Igreja possa ser um sinal mais claro da 

                                                 
24 Introduzimos uma categoria que emprestamos de P. Ricoeur. Trata-se de uma categoria ético-

filosófica que usamos no campo teológico para definir o reconhecimento recíproco e de gratidão 
entre Deus e o homem. Para aprofundamentos, remetemos a Ricoeur, Paul (2005); Castiglioni, 
Chiara (2008). Sobre a dimensão teológica do reconhecimento, remetemos a: Rupnik, Marko Ivan 
(1996); Id. (1998). 

25 A estraneidade também é uma categoria teológica que consideramos importante na definição da 
missão. Foi emprestada dos estudos sobre Jesus estrangeiro, como, por exemplo, em Cilia, Lucio 
(1996); Fumagalli, Anna (2010). 

26 Enchiridion Vaticanum, op. cit., 1/10902. 
27 Canobbio, Giacomo (1997), p. 141. 
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presença salvífica de Deus, e no mundo (ad extra) como instrumento da salvação de Deus 

(LG, n. 1).28 A Igreja existe para o mundo, nunca para si mesma. A missão da Igreja 

significa, também e principalmente, atravessar confins, os nacionais, culturais, de gerações, 

religiosos, e aqueles da injustiça e da descrença.29 Os cristãos devem sempre prestar 

atenção quando transpõem esses limites, devem caminhar como hóspedes e peregrinos e 

sempre com humildade e abertura.30 

O pensamento missiológico mais recente sugere que em vez de falar de missão ad 

gentes (às nações) dever-se-ia falar de missão inter gentes, isto é, entre os homens e as 

mulheres deste mundo, sobretudo compartilhando as suas vidas e aprendendo com elas.31 

Atravessar as fronteiras é sempre parte da missão. A Igreja é voltada para todos, ninguém é 

excluído, e esta é a dinâmica essencial de sua catolicidade. 

Os limites não dizem respeito necessariamente a fronteiras nacionais ou oceânicas. É, 

usando as palavras de Kirk, “muito simplesmente, mas profundamente, aquilo que a 

comunidade cristã é chamada a fazer, a começar do local onde se situa”.32 Esse aspecto da 

missão da Igreja é de enorme importância em relação à questão da migração, já que há 

tempos não há mais necessidade de falar em “ir além-mar” para encontrar povos de cultura 

e religião diferentes. Na pessoa dos migrantes o mundo inteiro veio até nós. Poder-se-ia 

dizer que as migrações são a missão que vem a nós.33 

Finalmente, a missão é concebida hoje como composta de muitos aspectos e 

elementos. A missão concerne ao testemunho e à proclamação; reconhece que a liturgia e a 

prece são atos dinâmicos e missionários; implica um empenho pela justiça, paz e 

integridade da criação; compromete-se com um diálogo inter-religioso; age para a 

inculturação do Evangelho e anuncia e atua a possibilidade da reconciliação.34 A missão 

deve ser realizada com “corajosa humildade e humilde coragem”, como diz D. Bosch, ou, 

ainda, mediante um “diálogo profético”, como dizem Bevans e Schroeder. 

                                                 
28 Enchiridion Vaticanum, op. cit., 1/284. 
29 Ver Phan, Peter C. (2003a). 
30 Ver Gittins, Anthony J. (2005). 
31 Ver Tan, Jonathan Y. (2004). 
32 Kirk, J. Andrew (1999), p. 24. 
33 Ver Battistella, Graziano (a cura di) (2005). 
34 Ver Bevans, Stephen B.; Schroeder, Roger P. (2004), p. 348-395. 
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Considerada na perspectiva do mistério global de Cristo, “a missão é, muito 

simplesmente, a participação dos cristãos na missão libertadora de Jesus, participação que 

aposta num futuro que a experiência verificável parece desmentir. É a boa notícia do amor 

de Deus, encarnado no testemunho de uma comunidade, pelo amor do mundo”.35 

A relação migrações e missão 
A segunda premissa diz respeito à relação migração e missão. Nesta seção queremos 

analisar o papel e o impacto das migrações sobre a missão da Igreja. Podemos distinguir 

duas dimensões: a influência histórica que as migrações têm exercido sobre a missão da 

Igreja e a difusão da mensagem evangélica e como as migrações ajudam-nos a definir 

melhor a própria missão da Igreja no mundo. 

A influência histórica das migrações sobre a missão da 
Igreja 

Embora pouco consideradas, as migrações têm ocupado um lugar notável na 

missão.36 Elas contribuíram de modo decisivo para transformar as religiões compostas por 

características étnico-geográficas precisas, como o Cristianismo e o Islã, em religiões 

mundiais. A. Walls sustenta que, enquanto outras religiões ficaram ligadas a um centro 

geográfico cultural preciso, o Cristianismo sempre fez de cada ponto atingido pela missão 

uma base para uma nova irradiação potencial.37 

Desde o início a difusão do Evangelho foi ligada às redes migratórias. “O 

Cristianismo é uma religião de migrantes, e os movimentos migratórios constituíram um 

elemento funcional para sua difusão.”38 A esse respeito é muito interessante a análise de P. 

Phan sobre as migrações na era patrística.39 

                                                 
35 Bosch, David (2000), p. 716. 
36 Colzani, Gianni (2005). 
37 Ver Walls, Andrew E. (1996), p. 16-25. Veja-se também: Tirimanna, Vimal (1999); Barbi, Augusto 

(1987); Berner, Ulrich (2005); Latourette, Kenneth Scott (1983); Neill, Stephen (1966); Nissen, 
Johannes (2002), p. 174-176; Stearns, Peter N. (2001). 

38 Hanciles, Jehu J. (2003), p. 149. É a tese central de Hanciles, explicada mais completamente na 
última publicação: Id. (2008). Veja-se também: Id. (2006); Id. (2004). 

39 Phan, Peter C. (2007). 
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Uma primeira migração de hebreus cristãos bem cedo se estendeu aos pagãos da 

Judeia e Samaria e até mesmo para a longínqua Fenícia, Chipre e Antioquia. Uma segunda 

migração teve lugar depois da destruição de Jerusalém e dirigiu-se para diversas partes do 

mundo: a Mesopotâmia e a província romana da Síria, a Grécia e a Ásia Menor, a área 

ocidental do Mediterrâneo, o Egito, a Ásia Oriental e a Índia.40 Os Atos falam também que 

a comunidade cristã, caracterizada pelo desenraizamento e mobilidade, teria sido conhecida 

antes de mais nada como o povo da “estrada” ou do “caminho” (cf. At 18,25-26; 19,23; 

22,4; 24,14.22). O autor da Primeira Epístola de Pedro dirige-se aos membros das 

comunidades cristãs espalhadas na Ásia Menor setentrional e central definindo-os como 

estrangeiros residentes (paroikoi) e exilados. Embora estivessem convencidos de não serem 

mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos com relação a Israel e parte da família de 

Deus, os primeiros cristãos consideravam-se peregrinos, refugiados sem casa nem nação, 

estrangeiros que hospedavam outros estrangeiros.41 

O terceiro movimento migratório importante durante a era patrística foi a migração 

das tribos germânicas (gentes), as quais não só puseram em perigo a segurança do Império 

Romano, mas também representaram um sério desafio para a Igreja que estava em rápida 

expansão. 

Com as grandes descobertas geográficas do século XV e o início das migrações 

modernas transoceânicas, desenvolveu-se também a expansão missionária dos europeus do 

coração do Cristianismo para outras partes do mundo. Se as migrações no Novo Mundo 

foram obra dos conquistadores, que impuseram o Cristianismo pela cruz e pela espada, 

dando início a um choque de civilizações cuja violência e sacrifícios em termos de perdas 

humanas dos nativos estão famigeradamente presentes numa ampla literatura, não se pode 

negar a penetração missionária realizada pelos grandes missionários. 

Todavia, é principalmente nos séculos seguintes que a emigração será protagonista no 

sentido mais positivo de difusão do Cristianismo. Referimo-nos, sobretudo, à Grande 

Emigração, que teve lugar entre 1845 e 1915 na Europa. De 1815 a 1914, o grande século 

da ação missionária ocidental, cerca de sessenta milhões de europeus emigraram para as 

Américas, Oceania e África do Sul. Não é por acaso que a maior expansão missionária de 
                                                 

40 Ibid., p. 45-49. 
41 Sobre esse aspecto, que continua a tradição do povo eleito, veja-se, em especial, Elliot, John H. 

(1990), p. 21-58; Senior, Donald (2007). 
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todos os tempos coincida com a migração mais maciça de todos os tempos, que culminou 

com a transformação que marcou época na cristandade global. 

O documento Igreja e mobilidade humana reconhece que “em muitos casos a 

mobilidade humana foi determinante, ou ao menos exerceu uma influência notável, sobre o 

nascimento e o desenvolvimento de novas Igrejas” (Chiesa e mobilità umana 9).42 

Da segunda metade do século XX até nossos dias registramos, na chamada era das 

migrações, uma espécie de virada nos cenários migratórios. As correntes migratórias não 

tomam mais a direção norte-sul, mas a linha geral sul-norte e leste-oeste. Antes de 1925, 

85% dos migrantes internacionais vinham da Europa. Desde 1960 as maiores correntes 

migratórias proveem da África, da Ásia, da América Latina. 

A relação entre as novas correntes e missão é um tema que está-se tornando objeto de 

muitos estudos e pesquisas.43 Jehu J. Hanciles defende a tese de que 

os recentes movimentos migratórios, enquanto dimensão crítica das atuais transformações 

globais, têm todas as potencialidades para influenciar os contornos geográficos e 

demográficos das maiores religiões do mundo e de representar uma solução vital para o 

proselitismo e a expansão missionária.44 

Enquanto no coração da Europa e da América as iniciativas missionárias diminuem, 

estão-se desenvolvendo os movimentos missionários do sul ao norte do mundo. Talvez 

poucas áreas do mundo manifestem esta virada mais claramente do que a África, uma área 

que está experimentando o maior desenvolvimento do Cristianismo. Mesmo que o 

crescimento seja ligado ao aumento da população, é significativo que o percentual de 

cristãos tenha passado dos 9,2% em 1900 para 45% em 2000. E é importante que a África 

seja a maior fonte e o centro das correntes migratórias. De fato, tem mais emigrantes do que 

qualquer outro continente e hospeda cerca de um terço dos refugiados do mundo. Desde 

                                                 
42 Enchiridion della Chiesa per le Migrazioni, op. cit., 1421. 
43 É neste âmbito que se desenvolveram muitas reflexões e muitas ideias para uma teologia das 

migrações. As migrações são um desafio para a missão. Citamos, entre outros, Barrena Sánchez, 
Félix (2001); Campese, Gioacchino (1997); Kahl, Werner (2002); Lefebvre, Solange; Susin, Luiz 
Carlos (a cura di) (2008); McCarrick, Theodore Edgar (2003); Rodríguez, Daniel A. (2003); 
Stromberg, Jean S. (2003); Sundermeier, Theo (1999); Tomasi, Silvano M. (1996); Wan, Enoch 
(2003); Jacobsen, Knut A.; Raj, Selva J. (a cura di); Adogame, Afe; Gerloff, Roswith; Hoch, Klaus 
(2008). 

44 Hanciles, Jehu (2003), p. 146. 
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1980 o volume de migrantes africanos para a Europa cresceu dramaticamente depois dos 

conflitos e das crises que alimentaram o fluxo de refugiados e pedidos de asilo. Na Grã-

Bretanha, o país europeu que tem tido as ligações mais antigas com o Cristianismo 

africano, a fundação de igrejas africanas imigrantes iniciou-se na década de 1960 e hoje 

conta com mais de três comunidades. As mesmas igrejas estão crescendo como mato em 

toda a Europa, com cerca de três milhões de fiéis. 

A emigração africana nos Estados Unidos da América é um fenômeno muito mais 

recente. Mas ali também o número das igrejas africanas está crescendo. Como na Europa, o 

desenvolvimento dos grupos, principalmente pentecostais e carismáticos, apoia-se em 

personagens carismáticos e bem preparados que cultivam relações com as igrejas de origem 

e outros grupos internacionais. Em sua vivacidade missionária entra também a nova 

evangelização do Ocidente. Gerrie Ter Haar escreve: 

Como os missionários europeus numa época acreditavam em sua tarefa divina de evangelizar 

o que chamavam de continente negro, os líderes das igrejas africanas na Europa hoje estão 

convencidos de que a África tem a missão de levar o Evangelho àqueles que originariamente 

o pregavam. Assim, muitos cristãos africanos que chegaram há pouco na Europa, geralmente 

à procura de trabalho, pensam que Deus tenha-lhes dado uma oportunidade única para 

difundir a Boa-Nova entre aqueles que se perderam.45 

Um modelo semelhante está-se desenvolvendo nos Estados Unidos. Os novos 

migrantes cristãos exprimem sua fé em idiomas, costumes e igrejas independentes que, 

entretanto, são estrangeiras para os norte-americanos como as outras religiões. O processo 

terá muito facilmente o resultado de uma deseuropeização do Cristianismo norte-

americano. A maior parte das igrejas africanas imigradas são unidades autônomas, muitas 

vezes fundadas por indivíduos sozinhos ou grupos que acham as alternativas norte-

americanas pouco compatíveis com seu caráter. Em todo caso, diante de uma frequência 

religiosa decididamente em declínio, essas novas igrejas de origem africana ou latino-

americana desenvolvem uma consciência missionária muito forte. 

                                                 
45 Ter Haar, Gerrie (1998), p. 92. 
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O declínio do Cristianismo na Europa e na América e o desenvolvimento paralelo nos 

países não ocidentais qualificam hoje a fé cristã como religião não ocidental.46 Jan A. 

Jongeneel enfatiza o caráter jovem, dinâmico, das comunidades cristãs imigradas e o seu 

espírito missionário, muito mais vivaz do que aquele das igrejas já existentes na Europa.47 

Miguel A. Palomino calcula a presença da população latino-americana na Europa em cerca 

de três milhões, abrangendo migrantes legais e ilegais. A maior parte vive na Espanha, mas 

comunidades significativas estão presentes também na Suíça, Itália, França, Alemanha e 

Grã-Bretanha.48 Trata-se, para o autor, de um recurso de caráter não somente social, mas 

também eclesiástico e missionário. 

Samuel Escobar analisa a situação dos migrantes latino-americanos na Espanha e nos 

Estados Unidos. Ele vê nessas migrações um triplo desafio: para a compaixão cristã, para o 

empenho formativo dentro das igrejas e para o ministério profético na sociedade.49 

A leitura missiológica das novas migrações 
Parece-nos de particular interesse a leitura missiológica que J. J. Hanciles faz dos 

novos movimentos migratórios do sul para o norte do mundo. Ele está convencido de que 

tais movimentos acabarão por redesenhar tanto o semblante da cristandade de amanhã 

quanto o sentido e as dinâmicas da futura missão.50 Encontramos o mesmo pensamento em 

P. Jenkins.51 Se o movimento missionário ocidental levava consigo a ideia da cristandade, 

do imperialismo, do domínio político e econômico, da supremacia tecnológica, as novas 

correntes migratórias do sul para o norte do mundo são caracterizadas por uma visão do 

mundo largamente espiritual, por uma pobreza econômica e pela falta de poder político. 

Outro aspecto caracterizador das novas correntes é a semelhança com os modelos 

neotestamentários de missão, com ênfase mais no poder espiritual do que na retórica 

eloquente, no uso de casas-igrejas, no apostolado laico, na liderança carismática, na 

consciência da fraqueza e marginalidade. São sempre comunidades muito vitais e 

dinâmicas, de base geralmente urbana, mas conectadas com uma rede muito extensa de 

                                                 
46 Ver Hanciles, Jehu J. (2008), p. 93-113. 
47 Ver Jongeneel, Jan A. B. (2003). 
48 Ver Palomino, Miguel A. (2004). 
49 Ver Escobar, Samuel (2003). 
50 Ver Hanciles, Jehu J. (2008), p. 377-378. 
51 Ver Jenkins, Philip (2004). 
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adeptos, seja no país hóspede, seja no de proveniência. Um exemplo clássico de 

transmigração e transnacionalismo. Não há dúvida que essas igrejas e suas iniciativas 

missionárias terão um papel importante na definição do Cristianismo global e promoverão 

uma mudança de perspectiva na missão. 

Como escreve G. Colzani, a missão conhecerá “uma condição mais semelhante 

àquela do primeiro milênio do que a dos últimos séculos”.52 O próprio mandato missionário 

deverá talvez começar a privilegiar as formas joaninas53 no lugar daquelas de Mateus54 e de 

Marcos.55 “As primeiras pressupõem um acento mais forte na dimensão cristológica da 

encarnação e nas formas de serviço e testemunho que a distinguiram daquelas 

eclesiológicas”.56 Na metade da década de 1970, John Stott começou a sustentar que a 

versão joanina é, na realidade, “a forma crucial na qual o grande mandato foi-nos 

transmitido”.57 Segundo Stott, a versão joanina contém duas implicações profundas: antes 

de mais nada, a missão cristã deve ser um serviço (sem estruturas e atitude de 

superioridade), depois deve ser encarnacional (com a consciência de ser uma com as outras 

e, por consequência, vulnerável). 

A noção da missão de Deus que chega das margens é magistralmente descrita pelo 

estudioso cubano Miguel De La Torre: 

A autorrevelação de Deus à humanidade não vem dos centros de poder do mundo, mas das 

margens da sociedade. Não é pela corte do faraó que as leis de Deus são reveladas à 

humanidade, mas por seus escravos. Nem a encarnação acontece no palácio de César ou na 

casa do grande sacerdote de Jerusalém. Ao contrário, Deus se fez carne entre os homens da 

Galileia [...] numa região onde os impuros galileus eram muito mais numerosos do que os 

judeus.58 

Walls comenta que a “„ideia territorial de-para‟, que descreve o antigo movimento 

missionário, deverá dar lugar a um conceito muito semelhante àquele dos cristãos dentro do 

Império Romano nos séculos II e III: presenças paralelas que tentam penetrar dentro e além 
                                                 

52 Colzani, Gianni (2005), p. 86. 
53 Jo 20,21, previsto por Jo 17,18. 
54 Mt 28,18-20. 
55 Mc 16,16-16. 
56 Colzani, Gianni (2005), p. 86. 
57 Stott, John (1975), p. 23. 
58 De La Torre, M. A. (2002), p. 31. 
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do círculo”.59 Essa visão apreende bem a realidade atual. Se as migrações são um 

fenômeno processual e relacional,60 as contemporâneas estão ainda mais ligadas à network, 

por meio da qual os novos migrantes são atraídos para aqueles lugares onde têm contatos, e 

a formação de contatos facilita ulteriores deslocamentos para os centros-chave da 

imigração. Diferente da emigração europeia, as novas correntes não ocidentais viajam ao 

longo das relações sociais preexistentes, apoiam-se em lideranças carismáticas, 

comunicam-se através de cantos e gestos e concebem a pessoa humana em sua relação com 

a comunidade. 

A missão dos migrantes, paradigma da nova 
missão 

As considerações precedentes autorizam-nos a afirmar o lugar da missão nas 

migrações, mas também o lugar das migrações na missão. Tal papel não se exaure na 

contribuição que as migrações deram à missão. Isso ajuda também a definir melhor o 

próprio conceito de missão tout court e, ao mesmo tempo, qual missão seria hoje adequada 

para os migrantes. 

A missão como reconhecimento e gratidão 
Já enfatizamos que a missão é, antes de tudo, uma atividade de Deus que precede a 

Igreja e os cristãos. Na fé somos feitos participantes, mensageiros e servos, como somos 

feitos participantes da vida comunitária de Deus e de seu amor. A missão de Deus é a 

presença misteriosa de Deus no mundo. Reconhecer esse mistério quer dizer relacionar-se 

em adoração e contemplação. Quer dizer buscar e achar, mais do que levar e administrar. 

Em segundo lugar, devemos reconhecer que na missão Deus se aproxima do mundo 

como estrangeiro, que traz o dom, mas não o impõe, não obriga, não constringe a nossa 

vontade. Da mesma forma, o missionário é sempre um estrangeiro que bate à porta, que 

pede humildemente para ser acolhido. A missão é sempre serviço, respeito, acolhimento e 

hospitalidade do Outro. “Participar da missão trinitária não justifica nenhum triunfalismo, 

                                                 
59 Walls, Andrew E. (1996), p. 258-259. 
60 Veja-se Cesareo, Vincenzo (1998); Zanfrini, Laura (2007). 
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mas requer uma busca humilde e uma escuta dócil do Espírito.”61 No fundo, a missão não é 

nada mais do que a gratidão pelo amor recebido e o seu compartilhamento com os irmãos e 

as irmãs. 

Quanto ao mais, como já vimos, as novas correntes migratórias são portadoras de 

uma missão nova, uma “missão débil”, caracterizada pelas fortes relações pessoais e 

comunitárias, pelo serviço humilde, bem longe dos vínculos de poder que marcaram a 

primeira evangelização. Uma missão que é principalmente presença amorosa e 

misericordiosa. 

A missão como encontro com Jesus estrangeiro na 
marginalidade 

A análise da categoria de Jesus estrangeiro tem profundas consequências para a 

própria definição de missão. A missão é serviço à margem, onde Deus está presente, onde 

Deus atua para a salvação, a justiça, a liberação. Na fronteira, na periferia, nas margens, 

Deus nos pede que participemos de sua missão. O mundo da emigração é um mundo 

marginal e marginalizado, no limite, no limiar. 

O autor que no campo da migração-missão provavelmente forneceu as ideias mais 

importantes foi A. Gittins, para quem a missão não é um migrar ou um andar geográfico, 

mas um movimento existencial, um movimento do centro para as margens. Ele escreve: 

A autêntica missão é um movimento do centro para as margens: de onde está o nosso centro 

para onde ele não está, de onde nós estamos para onde os outros estão. A missão é um 

movimento centrífugo, mas é também encontro. Quando nos movemos para as margens do 

nosso mundo conhecido, nós encontramos outras pessoas. Às vezes as margens estão à 

distância de um braço estendido ou na vizinhança. Na medida em que nós nos movemos do 

centro para as margens e encontramos irmãos e irmãs que não conhecemos em nome de 

Cristo e em nome de seu Evangelho, somos seguidores do Caminho e discípulos de Cristo.62 

A missão realiza-se nas margens da sociedade, das nações, de um território, mas 

também da cultura, da legalidade, da alegria de viver... e assim por diante. “A missão é 

                                                 
61 LaRousse, William (2008), p. 162. 
62 Ver Gittins, Anthony J. (2002), p. xi. Sobre o tema da marginalidade, veja-se também Hertig, Paul 

(1998); Lee, Jung Young (1995). 
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especificamente marginal, ignorada pelo centro. A missão é sempre um ministério, humilde 

fidelidade para com o exemplo de Cristo, serviço no estilo do Servo.”63 

As fronteiras, os confins estão muitas vezes fechados por muros e barreiras que são 

erguidos, mas também são locais criativos, locais de encontro, onde se encontram pessoas e 

culturas diferentes.64 Nessa realidade Deus nos pede para participarmos de sua missão, mas 

do jeito como ele age, isto é, como estrangeiro, como ele é estrangeiro. Ser estrangeiro quer 

dizer ser o totalmente outro, mas, ao mesmo tempo, o Cristo crucificado que se identifica 

com os cristos oprimidos, sofredores, migrantes. Trata-se de uma metodologia de trabalho 

que compreenda a atenção, a misericórdia, a gratuidade, a assistência afetuosa. Trata-se de 

pôr em evidência “o Amor pessoal como modalidade radicalmente diferente de pensar a 

comunhão”.65 

A missão como comunhão pentecostal 
A missão com os migrantes promove a comunhão que põe em relação, que faz 

encontrar as culturas, as etnias, as nacionalidades, as nações, as religiões. Esse aspecto que 

diz respeito em primeiro lugar à convivência intercultural como fruto das migrações aplica-

se a todo tipo de missão eclesial. A comunhão pentecostal é a comunhão que não sacrifica a 

individualidade, mas a coloca em relação, para que se torne uma identidade verdadeira. O 

Deus da Bíblia, como nos lembra o relato no Livro do Gênesis, “desce” para promover, 

abençoar e consagrar a “diversidade”. Uma coisa é certa na mensagem bíblica: as 

“diferenças” são desejadas por nosso Deus. O mistério do Deus Trino é mistério de unidade 

e de distinção, de comunhão e de alteridade, de relação e de amor. Dessa comunhão 

revelada e atuada em Cristo Deus quer-nos fazer participantes mediante seu Espírito. 

A comunhão pentecostal é fruto do êxodo pascal. Em nossa realidade humana, a 

“cultura” é o único modo concreto de “encarnação” da fé: nós podemos apreender algo do 

“mistério” somente através de uma concreta mediação cultural. Cada cultura, enquanto 

“desvela e revela” o semblante de Deus e sua ventura de Amor, ao mesmo tempo “vela e 

esconde” a elevação, a profundidade e a grandeza do semblante de Deus e de sua ventura 

de Amor. A verdade e o desenvolvimento da cultura dependem de sua capacidade de serem 
                                                 

63 Ibid., p. xi. 
64 Ver Rupnik, Marko Ivan (1995a), p. 144. 
65 Ibid., p. 145. 
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espaço de comunicação e de transcendência porque em função do valor fundamental que é 

o amor. 

Portanto, a cultura, para ser autenticamente vital, deve aprender a “morrer” em si 

mesma e entrar plenamente no dinamismo cristão do “serviço”: “quem quer ser o primeiro 

torna-se servo de todos”. Somente através desse processo de “morte” uma cultura ressurge 

e torna-se constitutiva e positiva por sínteses culturais sempre novas e renovadas. Sem esse 

dinamismo a cultura está fadada a morrer sem deixar nada de autêntico e de verdadeiro. O 

objetivo da missão, e da missão com os migrantes, visa principalmente a fazer encontrar, a 

pôr em relação, a fazer comunhão. 

A missão “invertida” como estraneidade 
A característica fundamental de toda missão, não só aquela ad migrantes, é a 

obediência e a sinergia com o Espírito, o mistério de Deus presente na história das 

migrações. É aquela que Claude-Marie Barbour define como “missão invertida”.66 Como 

escreve a autora: 

A abordagem da missão invertida ensina-nos que o ministro pode e deveria aprender das 

pessoas às quais serve – até mesmo, e talvez em especial, das pessoas pobres e 

marginalizadas. Levando a sério essas pessoas e ouvindo-as, desenvolvem-se as relações 

pessoais e valoriza-se a dignidade das pessoas. Essa presença entre as pessoas deve ser vista 

como uma que lhes permita serem líderes na relação.67 

A missão é sempre uma relação recíproca, na qual tanto o ministro quanto as pessoas 

dão e recebem, aprendem e ensinam. Essa mutualidade, esse deixar-se evangelizar 

recíproco é fundamental para a missão. O deixar-se evangelizar, a missão invertida, 

precede a evangelização e a missão. 

A esse respeito parecem-me significativas algumas imagens com as quais se 

apresenta a figura do missionário hoje em dia.68 O missionário é o “buscador” de um 

tesouro escondido, e significa, como escreveu A. Wolanin, “que um missionário não vem 

para uma nova situação social, cultural e religiosa somente para oferecer ou vender uma 

                                                 
66 Ver Barbour, Claude-Marie (1984). 
67 Ibid., p. 304. 
68 Bevans, Stephen B. (1991). 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 145 

mercadoria, mas também para encontrar algo de precioso”.69 São particularmente 

importantes para o nosso tema as imagens do hóspede, do estrangeiro e do Espírito. O 

missionário “não e um visitante arrogante, mas sabe adaptar-se às exigências dos donos da 

casa e aceita com simplicidade o que lhe vem oferecido. É respeitoso com relação aos que o 

hospedam e ao mesmo tempo dá aos donos da casa a honra e o privilégio de servi-lo”.70 O 

missionário é sempre um estrangeiro, mas tal é o modo pelo qual Deus se relaciona com o 

homem, como já vimos. O missionário deve “saber aceitar a própria diversidade dos outros. 

É importante respeitar os outros e sua cultura, mas não é necessário, e os outros não o 

exigem, que o missionário torne-se um deles”.71 A imagem do espírito sugere que “deve 

saber renunciar muitas vezes ao próprio protagonismo, ao menos aquele visível, ceder o 

lugar a uma comunidade local e, entretanto, estar presente invisivelmente, como o espírito, 

com discrição, agir como um ponto de referência e inspiração”.72 

Essas imagens refletem perfeitamente os pensamentos sobre Deus, o estrangeiro da 

história e Cristo, o estrangeiro anfitrião. 

A missão como migração espiritual e caminho de amor 
A imagem do Espírito introduz-nos numa reflexão seguinte sobre a missão, como 

migração e caminho de amor. A missão, como já vimos, tem como escopo a unidade de 

todos em Cristo, o próprio escopo do Amor e da missão de Deus. A odisseia do migrante 

colocada entre a memória do passado e a esperança do futuro torna-se sinal e ícone da 

própria vida do homem, da peregrinação do crente e da Igreja. Esta se torna símbolo da 

própria espiritualidade missionária. A missão é um processo relacional, um percurso 

contínuo, um caminho a ser percorrido na fidelidade do Espírito. 

A vida missionária é vida segundo o Espírito, “uma arte de sinergia com o Espírito, a 

arte de fazer frutificar sua presença em nossa vida e na vida do mundo”.73 A missão não é 

nada mais do que o espírito do Amor recebido que se quer compartilhar. O missionário que 

caminha no Espírito, peregrino nesta terra e em viagem para a vida verdadeira, “torna-se 

                                                 
69 Wolanin, Adam (1994), p. 320. 
70 Ibid. 
71 Ibid. . 
72 Ibid., p. 321. 
73 Rupnik, Marko Ivan (1995b), p. 303. 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 146 

uma imagem, uma semelhança de Deus. Torna-se uma Palavra de Deus que as pessoas 

podem ver e tocar”.74 

A missão é um encontro com o outro e com a própria 
verdade 

O migrante e o estrangeiro são símbolos do homem em busca do sentido da vida, são 

imagens do cristão, estrangeiro na terra, são ícones da Igreja, Povo de Deus a caminho para 

a verdadeira pátria. As migrações e a missão com os migrantes dão-nos, então, outra chave 

de leitura da missão tout court. A missão, mais do que movimento geográfico, é uma 

viagem existencial na construção da própria identidade. Nesse contexto, vamos fixar-nos 

principalmente na identidade cristã e eclesial com o auxílio da compreensão joanina da 

missão. 

Essa colocação privilegia não tanto o fazer do cristão quanto o seu ser. Ajuda o 

cristão a ser aquilo que é por vocação batismal. Isso presume uma visão diferente da 

missão, entendida como presença, atenção, abertura e reconhecimento dos outros e, através 

dos outros, do Outro com O maiúsculo. A estratégia e a espiritualidade missionária que 

nascem disso não têm outro escopo a não ser aquele de auxiliar a viver até o fim o próprio 

batismo. “Esta visão resulta particularmente adequada para reinterpretar a missão em 

tempos de globalização, sem confins, um tempo de cancelamento do espaço e do tempo e 

de homologação de estilos de vida.”75 Além disso, corresponde à visão joanina do mandato 

missionário porque se torna uma interpretação simbólica do viver e do encontrar mais do 

que um movimento geográfico e territorial, típico da versão de Mateus. Enfim, descreve 

bem o espírito missionário dos novos migrantes que se movem do sul para o norte do 

mundo. As novas diretrizes migratórias que vêm do sul colocam novamente a 

evangelização ou a reevangelização no centro da missão, o anúncio de Cristo e a fidelidade 

ao seu seguimento.76 Nesse âmbito, “o valor de perspectiva das migrações atuais e do 

encontro entre culturas e religiões resulta muito mais elevado do que uma questão ética de 

                                                 
74 Ibid., p. 302. 
75 Colzani, Gianni (2005), p. 83. 
76 Vilanova, Evangelista (1995). 
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acolhimento e de solidariedade, pondo em jogo o futuro do mundo e da Igreja e discutindo 

sua atual harmonia”.77 

A experiência das migrações estimula os cristãos a saírem para encontrar o Outro, 

Deus enquanto tal. Um Deus que se revela nas margens, na periferia, na fronteira,78 

convidando-nos a ir além, para fora dos nossos espaços de conforto, para a vida nova. É o 

Deus da tenda,79 que se encontra mais plenamente na estrada, atravessando as fronteiras, e 

não confinado num edifício sacro em particular. 

As migrações são a metáfora da missão como êxtase, desse contínuo “sair”. Nesse 

caminho a teologia vai colher uma participação no movimento trinitário do amor, uma 

participação naquele movimento no qual o encontrar e dar-se são o próprio ritmo do ser.80 

Superar os próprios limites para abrir-se ao outro parece agora indispensável para quem 

deseja adquirir uma verdadeira identidade cristã. Impulsionar-se além da própria 

identidade, num perene dinamismo de abertura, configura-se como o coração da identidade 

cristã. 

A missão é profecia: catolicidade e 
intercomunitaridade 

As migrações, então, lembram ao crente a sua identidade. Os primeiros cristãos, que 

acreditavam não serem mais “peregrinos e estrangeiros”, mas “concidadãos” junto com os 

judeus na família de Deus, paradoxalmente saudavam-se como paroikoi, ou seja, 

estrangeiros e migrantes. Para eles, obviamente a migração era um elemento essencial do 

constante autoconhecimento cristão de sua identidade, não só sociológica, mas teológica. 

Sem dúvida essa autodescrição tinha uma ênfase escatológica e espiritual, já que os cristãos 

consideravam-se o Povo dos peregrinos de Deus a caminho do Reino de Deus. Ao mesmo 

tempo, seu status social como migrantes e estrangeiros sem residência permanente e sem 

cidadania, juntamente com as perseguições sofridas, agregou profundidade e agudeza a 

suas reflexões teológicas sobre a própria condição social. 

                                                 
77 Colzani, Gianni (2005), p. 83. 
78 Sobrino, Jon (1981), p. 335. 
79 Campese, Gioacchino (2008). 
80 Veja-se principalmente Cambon, Enrique (1999); Forte, Bruno (1995); Maraldi, Valentino (1998); 

Wrogemann, Henning (2003). 
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Então as migrações tornam-se uma profecia. Impulsionam a Igreja e os cristãos a 

reconhecerem sua natureza provisória e peregrina. A dimensão da mobilidade dos povos 

migrantes pode mostrar à Igreja que esta é uma comunidade de exilados em diáspora e que 

a cidade terrena em que vivemos, por mais bela que seja, não é a cidade celeste (cf. Hb 

13,14).81 Os teólogos Peter Phan e Jung Young Lee ressaltam que a natureza “além” da 

experiência migratória é uma rica fonte para uma teologia num contexto migratório.82 Esse 

“ir além” é certamente uma imagem da Igreja que se coloca no mundo, mas que 

fundamentalmente não é do mundo. 

A missão da Igreja deve ser efetivada deste ponto de vista. É uma posição que não implica 

nem distanciamento total do mundo do poder político, nem uma tentativa de situar-se nas 

cúpulas do poder de tal mundo. Os momentos de glória da Igreja estão sempre na zona de 

fronteiras das nações e dos impérios, não em seu centro.83 

Em segundo lugar, graças às migrações a Igreja universal e cada igreja local são 

chamadas a viver a catolicidade de um modo novo e particular. Graças às migrações, toda 

comunidade eclesial deve conceber sua missão em termos de interculturalidade, como 

encontro não só de duas culturas, mas também de mais culturas presentes no mesmo 

território. As migrações proporcionam à Igreja a via da interculturalidade. Para usar a 

expressão de Raul Fornet-Betancourt, os migrantes são uma “escola de 

interculturalidade”.84 

Para responder a essa problemática, desenvolveu-se, no campo escalabriniano, nos 

últimos anos, a pastoral intercomunitária. Trata-se de uma abordagem nova, de um modelo 

de pastoral migratória importante. Como definido no documento programático do 

Congresso sobre Migrações e modelos de pastoral, a pastoral intercomunitária indica “uma 

dinâmica de Igreja que tende a realizar a unidade da comunidade cristã respeitando as 

diversidades das origens e das culturas”.85 Trata-se, na prática, de uma paróquia territorial 

ou de um centro para imigrantes em que se assegura com religiosos de diversas 

nacionalidades um atendimento pastoral adequado aos locais e aos grupos étnicos 
                                                 

81 Ver Grifin, Mark; Walzer, Theron (2004), p. 22. 
82 Phan, Peter C. (2003b), p. 149-151; Lee, Jung Young (1995), p. 29-79. 
83 Griffin, Mark; Walzer, Theron (2004), p. 22. 
84 Fornet-Betancourt, Raul (2003), p. 39. 
85 Direzione Generale dei Missionari Scalabriniani (2006), p. 257. 
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individuais, ao mesmo tempo favorecendo, através de iniciativas e fórmulas diferenciadas, 

a comunicação, o encontro, o diálogo, o compartilhamento e a comunhão. A “práxis 

intercomunitária busca e propõe percursos de comunhão nos quais a dialética entre 

diversidade e unidade é continuamente recomposta na reconciliação, graças àquele que „fez 

de dois povos um só, derrubando o muro de separação que estava no meio, isto é, a 

inimizade‟ (cf. Ef 2,14)”.86 

A missão da Igreja entre, por e com os migrantes 
Com a compreensão da missão nos termos que expusemos acima e com a 

contribuição que as migrações fazem à própria missão, desejamos agora analisar as 

características específicas da missão da Igreja entre, por e com os migrantes. 

A missão entre os migrantes é reconhecimento, 
acolhimento e hospitalidade 

Muitas iniciativas concretas da missão entre os imigrantes dependem do contexto em 

que eles vivem. Contudo, a missão entre os migrantes é antes de tudo reconhecimento, 

paixão e compaixão, presença amorosa, acolhida e hospitalidade. 

A atitude mais verdadeira e mais cristã para com os migrantes é aquela de 

reconhecimento. Re-conhecer o migrante quer dizer conhecê-lo como outro, como 

diferente, sob o signo da estraneidade e da alteridade. Quer dizer conhecê-lo de forma 

diversa, em sua existência real, incondicionada, absoluta, que resiste e não é redutível às 

minhas categorias de pensamento, de cultura, de religião. Quer dizer aceitá-lo e acolhê-lo 

em sua dignidade, nos seus direitos, mas também em sua história, sua identidade, seu 

distanciamento. Quer dizer reconhecer a sua cultura, suas tradições e seu idioma. 

Na prática, trata-se de aplicar em relação aos imigrantes o mesmo comportamento, o 

mesmo clichê da fé, definido por V. Solovev como “o reconhecimento da existência 

absoluta e incondicionada do Outro”.87 

                                                 
86 Ibid., p. 323-324. 
87 Solovev, Vladimir (1971), p. 203. 
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Tal premissa é indispensável para que da percepção de distanciamento desenvolva-se 

uma pericoresi,** um movimento, uma migração, uma relação que leve à proximidade, ao 

reconhecimento recíproco, à gratidão do dom, ao amor. 

Somente quando o migrante, como qualquer pessoa, sentir-se reconhecido, acolhido, 

amado, ele se tornará verdadeiramente uma pessoa capaz de participar, compartilhar, 

colaborar, construir junto uma nova sociedade. Como escreve M. I. Rupnik, “o 

reconhecimento do outro é uma qualidade relacional que sem hesitação pode ser chamada 

também de caridade e amor. Esta permanece a ponta do diamante daquilo que em dois mil 

anos a inteligência cristã transmite-nos em toda a sua Revelação”.88 

Assim, o reconhecimento exprime-se no acolhimento e na hospitalidade. Segundo 

Christine Pohl, 

a hospitalidade é uma expressão importante do reconhecimento e respeito por aqueles que são 

desprezados ou negligenciados pela sociedade em geral. Quando oferecemos hospitalidade, 

quando comemos e bebemos juntos, quando participamos de conversas com pessoas 

significativamente diversas de nós, lançamos fortes mensagens ao mundo com relação a 

quem é interessante, precioso e importante para nós.89 

Escreve Edwina Gateley: 

Chegou o momento, para todos nós que seguimos Cristo, de reconhecê-lo e anunciá-lo. 

Chegou o momento de sermos proféticos com relação a Cristo, que sabemos presente entre 

aqueles que foram empurrados para a margem, abandonados, excluídos, submetidos, mal 

nutridos, sem moradia ou simplesmente transformados em invisíveis e ignorados.90 

Entre esses, os migrantes refugiados e irregulares são os mais representativos. 

A missão entre os migrantes é de reconciliação e cura 

                                                 
** A expressão vem de uma brincadeira infantil de roda que consistia em ficar uma criança no meio e 

as outras rodando a roda; em certo momento a do meio passava para a roda e uma da roda vinha 
para o meio (N.T.). 

88 Rupnik, Marco Ivan (1995a), p. 120. 
89 Pohl, Christine (2003), p. 10. 
90 Lentz, Robert; Gateley, Edwina (2003), p. 18. 
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A missão entre os migrantes é serviço de reconciliação e de cura.91 A experiência 

migratória é muitas vezes traumática, tanto com relação à erradicação da própria terra 

quanto à passagem para uma nova situação e o processo de chegada e instalação no novo 

contexto. 

Nesse êxodo, muitas vezes sofrido e doloroso, assume grande valor o ministério da 

cura e da reconciliação. Um aspecto central desse ministério entre os migrantes é o curar-se 

das lembranças dolorosas e traumáticas que podem marcar cada um dos três estágios da 

migração. Não se trata de esquecer ou suprimir as lembranças. Trata-se mais de “recordar o 

passado de uma forma diversa”, de curar a memória encontrando um modo de “acessar as 

lembranças e renomear e reestruturar essas lembranças”.92 O restabelecimento das 

lembranças consiste na capacidade de lembrar-se da história de outro jeito. “Para que uma 

lembrança seja desintoxicada, ela deve ser recordada – e recordada de novo – até que tenha 

sido criado um novo conjunto de relações ou conexões.”93 

A reconciliação não é alternativa para a busca da justiça. Ambas são possíveis e 

necessárias. Antes de mais nada, trata-se de o migrante reconhecer o trauma sofrido, a dor e 

o sofrimento recebidos, romper o silêncio e dizer a verdade. “Falar da história do 

sofrimento e dizer a verdade sobre o que aconteceu significa restabelecer relações justas 

com o passado e com os eventos ocorridos. Essas relações justas constituem a verdadeira 

definição de justiça”.94 

Uma segunda dimensão da busca da justiça num ministério de reconciliação “é a 

recuperação da capacidade de ação do migrante, a capacidade de funcionar como uma 

pessoa completa e livre de acordo com a visão cristã da dignidade humana e igual 

respeito”.95 

É interessante observar como a vítima, o sobrevivente, pode tornar-se, por sua vez, 

um curandeiro, ministro da reconciliação. Na verdade, trata-se de uma nova criação (cf. 

2Cor 5,17), que torna o migrante novamente ativo numa espécie de chamada ou vocação, o 

dom do verdadeiro agente da reconciliação, Deus. 

                                                 
91 Ver Schreiter, Robert (2007). O autor explica mais detalhadamente esses elementos em: Id. (1992); 

Id. (1997a);Id. (1997b). 
92 Schreiter, Robert (2007), p. 182-183. 
93 Ibid., p. 184. 
94 Ibid., p. 180. 
95 Ibid., p. 181. 
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A missão entre os migrantes é solidariedade, 
promoção e justiça 

O reconhecimento acolhedor deve estar ligado a um forte compromisso com a 

justiça96 e, especificamente, a um empenho voltado para construir uma sociedade solidária, 

não racista97 nem xenófoba. Nesse âmbito, são de fundamental importância as intervenções 

da Igreja universal, das igrejas locais, das comunidades paroquiais. À denúncia e à 

vigilância com relação a qualquer sentimento ou legislação racista ou xenófoba, à defesa 

dos direitos dos migrantes, deve-se acompanhar o testemunho da comunidade que se torna 

modelo e símbolo de inclusão. 

A luta contra a pobreza e pela justiça são dimensões coextensivas da mensagem 

evangélica. A promoção da humanidade é parte integrante da evangelização. Como 

poderemos proclamar o Reino aos migrantes sem defender-lhes solidariamente a sua 

dignidade humana? Como poderemos proteger sua pessoa sem lutar contra sua 

marginalização e sua exploração? Como nos dedicarmos aos irmãos e às irmãs migrantes 

de forma que, nas palavras de Daniel Groody, “a fronteira da morte seja transformada no 

vale da vida”?98 

A luta contra a pobreza e o empenho pela justiça remetem-nos ao desafio 

fundamental, que permanece sendo a defesa da dignidade da pessoa e dos direitos dos 

migrantes: “É somente a partir dos direitos humanos que se evita a redução dos migrantes a 

mão de obra e se colocam as bases para uma coesão social com raízes mais profundas”.99 A 

questão dos direitos humanos dos migrantes é particularmente atual e delicada. Como 

escreve Battistella, “à parte seu papel no mercado de trabalho, os migrantes são 

considerados um peso para o sistema previdenciário, são vistos como estrangeiros e 

potenciais criminosos na comunidade local e, recentemente, também como possíveis 

terroristas”.100 Então, este é o campo em que os laicos cristãos podem dar sua contribuição 

específica para asseverar o pertencimento comum à família humana – do qual deriva a 

responsabilidade pelo bem comum – e a sacralidade da vida humana, da qual derivam os 

                                                 
96 Ver Gutiérrez, Gustavo (2007b). Veja-se também Id. (2007a). 
97 Ver Guider, Margaret Eletta (2004); Maclean, Iain S. (2004). 
98 Este é o título de um interessante livro de Groody, Daniel (2002). 
99 Battistella, Graziano, Introdução, em Id. (a cura di) (2005), p. 9. 
100 Battistella, Graziano (2007), p. 187. 
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direitos humanos. Entre estes, o próprio direito de emigrar, como sustentado pela doutrina 

social da Igreja, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e pela 

Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os Migrantes e Membros 

de Suas Famílias, que entrou em vigor em 1o de julho de 2003.101 Entretanto, tal direito não 

nega aquele do Estado de regulamentar a imigração,102 mas implica uma série de direitos 

previstos pela legislação internacional a favor dos migrantes. São o direito à vida, à saúde, à 

família, ao trabalho, à escola, à casa, à cultura, à previdência e assistência social. É 

exatamente no nível desses requisitos básicos e fundamentais que os fiéis da comunidade 

eclesial podem intervir, não só para garantir uma vida digna para quem vem de outro país, 

mas também para dar voz a quem não tem. 

A missão entre os migrantes é educação e formação 
O ministério da educação é sem dúvida a chave para o futuro dos migrantes, em 

particular para os jovens. A educação se desenvolve em diversos níveis: idioma, negociação 

da nova cultura, capacidade de trabalho, educação religiosa e, naturalmente, a educação 

elementar, secundária e universitária. Barrena Sánchez103 observa que, assim como a 

educação foi um aspecto central nas chamadas “terras de missão” e um fator-chave no 

desenvolvimento de seus habitantes, da mesma forma ela pode exercer um papel crucial em 

muitas das nações nas quais os imigrantes vieram a estabelecer-se. 

De um ponto de vista estritamente cultural e pastoral a educação deve levar em 

devida consideração o idioma e a cultura dos migrantes, mesmo porque a cultura é o modo 

normal de exprimir e conservar a fé. Sabemos o quanto o imigrante é apegado a seu país, 

suas tradições, sua cultura, sua identidade religiosa, que obviamente tenta transmitir 

também aos filhos. Os filhos, todavia, vivendo num ambiente sociocultural profundamente 

diverso daquele dos pais, um ambiente muitas vezes multicultural e multirreligioso, nem 

sempre conseguem fazer uma síntese harmoniosa de dois mundos culturais. Trata-se de 

promover uma identidade que saiba integrar o duplo pertencimento de forma que essa 

identidade transforme-se de local de conflito em oportunidade de comunhão. É preciso, 

pois, promover a inculturação, a contextualização, a comunicação intercultural. 
                                                 

101 Para comentários sobre a Convenção, remetemos a Battistella, Graziano (2004). 
102 Ver Battistella, Graziano (2007). 
103 Ver Barrena Sánchez, Félix (2001). 
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Um aspecto importante da formação está ligado à experiência migratória 

transnacional. Hoje milhares de jovens deixam sua terra para conseguir uma formação 

melhor no exterior. É um fenômeno conhecido como brain drain. Mesmo nesse caso a 

comunidade eclesial pode tornar-se promotora de iniciativas que transformem o brain drain 

em brain gain, em benefício para os países em desenvolvimento. A igreja local, que acolhe 

os migrantes, deve tornar-se promotora da liberação e do desenvolvimento de seus países 

de proveniência. Não é suficiente ser acolhedor e adotar uma integração correta dos 

migrantes na nova sociedade. A Igreja deve estar envolvida também na ação para atingir a 

raiz dos problemas que obrigam homens, mulheres e crianças a deixarem suas casas. 

A missão entre os migrantes é diálogo ecumênico e 
inter-religioso 

Uma atividade importante da Igreja no contexto das migrações é uma prática 

informada do diálogo inter-religioso, “não uma opção, mas uma obrigação inerente à 

missão da Igreja no mundo da migração”.104 Hoje em dia muitos dos migrantes não são 

cristãos e, portanto, a relação dos cristãos deveria ser caracterizada pelo respeito por suas 

convicções religiosas e pela vontade de aprender e de ser estimulado por eles. A 

Redemptoris Missio, n. 57, diz que “[...] todos os fiéis e as comunidades cristãs são 

chamadas a praticar o diálogo, embora não seja no mesmo grau e forma”.105 O diálogo e o 

anúncio, um documento conjunto do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-Religioso e 

a Santa Congregação para a Evangelização dos Povos, Roma, 19 de maio de 1991, n. 42, 

relaciona as diversas formas de diálogo inter-religioso: 

a) O diálogo da vida, onde as pessoas se esforçam por viver num espírito de abertura e 

de boa vizinhança, compartilhando as suas alegrias e tristezas, os seus problemas e as 

suas preocupações. 

b) O diálogo das obras, onde os cristãos e os outros colaboram em vista do 

desenvolvimento integral e da libertação da gente. 

                                                 
104 Pontifício Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti (2003). 
105 Enchiridion della Chiesa per le Migrazioni, op. cit., p. 829. 
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c) O diálogo dos intercâmbios teológicos, onde os peritos procuram aprofundar a 

compreensão das suas respectivas heranças religiosas, e apreciar os valores espirituais 

uns dos outros. 

d) O diálogo da experiência religiosa, onde pessoas radicadas nas próprias tradições 

religiosas compartilham as suas riquezas espirituais, por exemplo, no que se refere à 

oração e à contemplação, à fé e aos caminhos da busca de Deus e do Absoluto. 

O diálogo da vida e o diálogo das obras parecem particularmente adequados para a 

convivência intercultural. O diálogo da vida coloca-se, de fato, próximo da hospitalidade. 

No diálogo das obras, os imigrantes e os autóctones podem colaborar a favor de leis de 

imigração mais humanas ou para uma maior inclusão dos imigrantes na comunidade local. 

A missão entre os migrantes é catequese e liturgia 
Esta dimensão diz respeito aos migrantes cristãos, isto é, à atividade missionária e 

intercultural da pastoral dos sacramentos. Seria o aspecto mais tradicional do atendimento 

pastoral específico que a Igreja desenvolveu especialmente na história das grandes 

migrações dos países europeus ou dos países católicos. Essa missão dava muita importância 

ao idioma e à cultura dos migrantes e à assistência dos missionários do mesmo idioma 

capazes de entender os usos e as tradições. É importante que os migrantes, com a finalidade 

de preservar a fé, possam participar dos sacramentos em seu idioma. Nesse âmbito, a igreja 

local é a primeira responsável com a contribuição dos agentes pastorais dos respectivos 

países de origem dos migrantes. Será também tarefa da Igreja de partida prover agentes que 

os acompanhem e também preparar adequadamente aqueles que estão prestes a emigrar 

para outras partes do mundo. 

A celebração litúrgica no contexto dos grupos dos emigrantes tem particular 

relevância. A Eucaristia ocupa, obviamente, um lugar proeminente. O missiólogo D. 

Groody desenvolveu as correlações críticas entre a estrutura da prece eucarística e o 

processo migratório. Ele escreve: 

Observando mais de perto as dinâmicas migratórias e a estrutura da Eucaristia, pode-se 

observar muitos paralelismos entre a divisão dos pães e o despedaçar dos corpos dos 

migrantes, entre o Cristo que derrama o sangue por seu povo e os migrantes que oferecem a 
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vida pela própria família, entre a morte e ressurreição de Cristo e aquela dos migrantes. Penso 

que os migrantes proporcionem uma nova maneira de enxergar a Eucaristia e, em troca, a 

Eucaristia dá aos imigrantes uma nova maneira de compreender suas lutas.106 

Trata-se de uma hermenêutica eucarística das migrações e uma hermenêutica 

migratória da Eucaristia através da análise da estrutura eucarística expressa por quatro 

verbos: tomar o pão, dar graças, dividir, dar. Eles podem proporcionar uma chave 

hermenêutica para avaliar o processo migratório: um povo que toma a decisão de 

abandonar a própria pátria para ganhar o pão; que dá graças a Deus pelo dom da própria 

vida e das próprias famílias, não obstante os grandes sofrimentos que suportam; que se 

divide para nutrir aqueles que ama; e que se sacrifica pelo sustento dos outros, mesmo à 

custa da própria vida. 

A missão entre os migrantes é anúncio de Cristo 
Com relação aos imigrantes não cristãos, não há dúvida de que a igreja local tem o 

dever de anunciar o Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo. Isso, porém, deve ser feito no 

contexto de um profundo respeito pela liberdade religiosa de toda pessoa. Félix Barrena 

Sánchez expõe os sinais, os fatos, que tornarão possível o anúncio explícito de Cristo.107 O 

desafio que eles representam são o acolhimento, a necessidade de construir uma sociedade 

solidária, não racista e não xenófoba, uma formação de qualidade para os migrantes e seus 

filhos, um ecumenismo assimétrico e realista, o cuidado com a semente evangélica que os 

missionários plantaram nos países ultramarinos, o desenvolvimento socioeconômico dos 

países dos quais proveem os migrantes. O anúncio explícito de Cristo aos migrantes que 

não o conhecem só pode ocorrer quando eles tenham visto os crentes sinceramente 

comprometidos com seu acolhimento. Em outras palavras, o desafio trazido pelas 

migrações para a missão consiste em dar à Igreja credibilidade suficiente para pode fazer o 

anúncio explícito do Evangelho e de Cristo. 

E muitas vezes essa credibilidade não existe. Por isso as migrações são um desafio 

salutar para a Igreja. A saúde de nossas igrejas vai melhorar na medida em que os membros 

ponham em prática aqueles sinais evangélicos que os migrantes pedem. 

                                                 
106 Groody, Daniel (2007), p. 148. 
107 Ver Barrena Sánchez, Félix (2001), p. 9. 
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O anúncio da Palavra de Deus é, certamente, “a prioridade permanente da missão”,108 

porém poderia, ao mesmo tempo, ser uma das últimas coisas a fazer. São importantes, com 

relação a isso, as diretrizes dadas por São Francisco na Norma não timbrada de 1221 

àqueles que iam para ficar entre os mouros e outros infiéis: 

Os frades que vão ficar entre os infiéis podem comportar-se espiritualmente no meio deles de 

duas maneiras: uma é que não criem desavenças ou discussões, mas fiquem sujeitos a toda 

criatura humana pelo amor de Deus (1Pd 2,13) e confessem serem cristãos. A outra maneira é 

que, quando virem que agrada ao Senhor, anunciem a Palavra de Deus para que aqueles 

creiam num Deus onipotente Pai e Filho e Espírito Santo, criador de todas as coisas, e no 

Filho Redentor e Salvador, e sejam batizados, e se façam cristãos, porque, se alguém não for 

renascido pela água e pelo Espírito Santo, não poderá entrar no Reino de Deus (Jo 3,5).109 

Muitos migrantes compartilham hoje a via crucis e os sofrimentos de Jesus Cristo. Na 

missão, servimos aqueles que foram definidos como os cristos migrantes do mundo, nós os 

acompanhamos ao longo de sua via crucis por terras estrangeiras e muitas vezes hostis. 

Mas esses cristos migrantes não são apenas objeto da missão, são também sujeito da ação 

missionária da Igreja. A Igreja não funciona somente como lugar de revigoramento ou 

refúgio, mas é também o posto avançado da esperança.110 

Conclusões 
Para uma abordagem pastoral integral, orgânica e 
intercultural 

Como vimos, a missão com os migrantes assume um valor paradigmático de própria 

missão da Igreja. Ela, além disso, constitui uma perspectiva mais ampla do chamado 

“atendimento pastoral dos migrantes”. Representa uma abordagem mais integral, orgânica e 

intercultural.111 A presença dos migrantes estimula a Igreja a viver em profundidade as 

                                                 
108 Enchiridion Vaticanum, op. cit., 5/634. 
109 São Francisco de Assis, Norma não timbrada de 1221, cap. XVI. 
110 Griffin, Mark; Walzer, Theron (2004), p. 182. 
111 A esse respeito, veja-se Anthony, Francis Vincent (2006), que desenvolve a abordagem integral, 

orgânica e intercultural em quatro temáticas: identidade cultural, Pós-Modernismo e globalização, 
modelos de evangelização e carisma religioso. 
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próprias dimensões constitutivas e a ser mais Igreja, a ser mais missão. No fundo “a 

pastoral com os migrantes é essencialmente a práxis sobre como ser Igreja com os 

migrantes e juntos como trabalhar para que se estabeleça o Reino e uma nova 

humanidade”.112 

Como já mostramos, houve um progresso no pensamento eclesial sobre a pastoral dos 

migrantes. Trata-se da passagem da pastoral específica para a missão. A missionariedade no 

campo migratório na verdade não se exaure no serviço pastoral para os migrantes católicos, 

nem na evangelização dos migrantes de outras religiões. “Pensar a missão entre os 

imigrantes de outra fé como simples missio ad gentes, na qual só são mudadas as 

coordenadas geográficas, é não reconhecer o aprofundamento teológico que envolveu o 

conceito de missão”.113 

Ao mesmo tempo, 

a missionariedade é vivida como dimensão da constante transformação para a qual o Cristo 

estrangeiro nos chama ao acolhermos os imigrantes, porque é no acolher que nos tornamos 

todos participantes. Nesse sentido os migrantes não são mais apenas os pobres que devem ser 

assistidos ou estrangeiros a serem integrados, mas irmãos ou irmãs com os quais compartilhar 

a palavra e o pão.114 

Então, a missio Dei, para a qual por graça fomos convidados a participar, pede-nos 

não para assistir os migrantes como um grupo de marginalizados, mas para ser Igreja com 

eles. 

Os fundamentos teológicos da missão com os 
migrantes 

A missão com os migrantes atinge o fundamento teológico do diálogo e da comunhão 

e inspira-se na leitura teológico-espiritual das migrações. Nessa perspectiva, ajuda a colher 

as migrações como cifra da condição humana e como lugar teológico em que se revive o 

mistério pascal e se manifesta o plano universal da salvação. Nessa leitura sapiencial é 

possível captar e reconhecer a presença do Espírito que atua na história do projeto do Pai. 

                                                 
112 Direzione Generale dei Missionari Scalabriniani (2006), p. 232. 
113 Battistella, Graziano (2004b), p. 18. 
114 Direzione Generale dei Missionari Scalabriniani (2006), p. 323. 
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Reconhecer o Espírito significa deixar-se evangelizar antes de anunciar e testemunhar. 

Significa deixar-se dirigir pelo Espírito e colaborar com o Espírito. 

A missão com os migrantes desenvolve-se internamente, em comunhão e a serviço da 

igreja local. Ser Igreja com os migrantes significa viver em plenitude as características 

fundamentais da Igreja, sacramento do Reino. Nesse contexto, ela privilegia a práxis 

intercomunitária e “busca e propõe percursos de comunhão, em que a dialética entre 

diversidade e unidade é continuamente recomposta na reconciliação, graças àquele „que fez 

de dois um só povo, derrubando o muro de separação que existia no meio, isto é, a 

inimizade‟ (Ef 2,14)”.115 

A missão com os migrantes 

requer uma leitura interdisciplinar atualizada das migrações, em suas várias dimensões e 

componentes, em suas problemáticas e potencialidades, em que os migrantes são muitas 

vezes vítimas, mas também capazes de contribuições válidas, em que as migrações são 

analisadas como resultado de assimetrias sociais e econômicas, mas também denúncia de 

uma ordem mundial injusta.116 

Na missão com os migrantes, o anúncio do Reino “requer a proclamação, o diálogo 

intercultural e o diálogo inter-religioso numa redescoberta sempre mais profunda e mais 

ampla da dimensão da catolicidade”.117 

A missão com os migrantes presta mais atenção aos imigrantes mais marginalizados e 

fracos, os fugitivos, as mulheres, os imigrantes irregulares, e os aborda com o amor piedoso 

do bom samaritano (cf. Lc 10,33). 

A missão com os migrantes, enfim, promove a passagem da missio ad migrantes para 

a missio migrantium, reconhecendo nos imigrantes os sujeitos de evangelização e 

valorizando as iniciativas que lhes possibilitam justificar a esperança, que é expressão do 

migrar. 

Finalmente, as duas categorias teológicas que a nosso ver deveriam ser priorizadas na 

missão com os migrantes e na missão tout court são a estraneidade e o reconhecimento.118 

                                                 
115 Ibid., p. 324. 
116 Ibid., p. 323. 
117 Ibid. 
118 São as categorias teológicas que desenvolvemos em Parolin, Gaetano (2010). 
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Introdução 
As migrações políticas, econômicas e religiosas de indivíduos e de comunidades inteiras não 

são um fenômeno marginal que requer respostas de emergência, mas transformaram-se num 

fenômeno estrutural que envolve todas as nações e que gravam profundamente a vida social, 

cultural, religiosa e econômica dos países de partida e de acolhimento.2 

Muitas nações que eram predominantemente monoculturais tornaram-se cada vez 

mais multiculturais num período de algumas décadas. No panorama religioso, observam-se 

mudanças consideráveis não só pela coexistência de muitas religiões com organismos e 

estruturas próprios,3 mas também porque no interior das igrejas locais o peso ao menos 

numérico dos católicos de outra língua pátria é cada vez mais relevante. Trata-se de um 

aspecto vital e permanente e não algo transitório. Não se deve esquecer também que as 

                                                 
* As citações bibliográficas completas estão inseridas na bibliografia no final do ensaio. Nas notas de 

rodapé estão indicadas somente as referências à bibliografia completa. 
1 E-mail: gtassello@cserpe.org. Centro Studi e Ricerche per l‟Emigrazione (CSERPE) – Basilea. 
2 Traditio Scalabriniana, 1, giugno 2005. Disponível em: 

<www.scalabrini.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1118&Itemid=272&lang=i
t>. 

3 Levitt, Peggy (2007); Jacobsen, Knut A.; Raj, Selva J. (eds.) (2008). 
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novas correntes migratórias são compostas geralmente por uma população jovem e isto tem 

um grande peso na planificação pastoral e atendimento dos migrantes.4 

Questões preliminares 
A escassez de fontes 

Não faltam documentos do Magistério e de conferências episcopais com orientações 

pastorais para as migrações. Embora os estudos sociológicos e antropológicos sobre 

religião e religiosidade dos migrantes sejam bastante numerosos, são raros os manuais de 

teologia pastoral5 ou capítulos específicos incluídos nesses textos gerais de pastoral ou de 

missiologia que tratem expressamente do atendimento pastoral dos migrantes: “Entre os 

teólogos o tema da emigração é amplamente „não documentado‟”.6 

Abordagens teológicas diversas 
Não é somente a carência de guias ou ensaios específicos a causar perplexidade. 

Também os princípios teológicos que os diversos autores propõem como fundamento para a 

ação da Igreja no âmbito migratório variam consideravelmente e, em alguns casos, podem 

até gerar obstáculos para sua implementação. 

Citamos alguns pontos de partida teológicos. Somente nos anos mais recentes foi 

dada importância àqueles elementos teológicos que podem depois encontrar uma solução 

operacional. A pastoral migratória 

é colocada, como qualquer outro setor da pastoral [...] numa perspectiva muito ampla e vasta 

da teologia bíblica, dogmática, eclesiológica, porque somente deste horizonte é iluminada e 

fundamentada. Certamente, não pode prescindir da história da igreja [...] O confronto com a 

Palavra de Deus a ser integrada com a tradição e a experiência-reflexão da igreja não 

proporciona soluções imediatas nem fórmulas para fazer escolhas pastorais como resposta 

aos problemas da migração. A Palavra de Deus constitui um horizonte de orientação, fornece 

                                                 
4 Na acepção católica, quando se fala de migrantes no âmbito pastoral, geralmente se incluem todas 

as categorias de pessoas obrigadas por vários motivos a deixar sua terra, como os emigrantes, os 
que pedem asilo, os refugiados, os marinheiros, os circenses, os rom e os sinti [ciganos]. 

5 Ver Auza, Néstor Tomás et al (1994); Avalos, Hector (ed.) (2004); Baggio, Fabio (ed.) (2004); id.; 
Brazal, Agens M. (eds.) (2008); Schöpfer, Hans (Hrsg.) (1985). 

6 Groody, Daniel G. (2009b), p. 641. 
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a direção e indica os critérios para um trabalho de discernimento e de avaliação. Tais critérios 

e orientações de fundo devem ser verificados em relação à missão entre e pelos migrantes.7 

A exigência de claros fundamentos bíblicos e teológicos, embora não oferecendo 

soluções práticas imediatas, ajuda a evitar que a práxis seja influenciada pelas tendências 

dos vários agentes, transformando-se numa série de improvisações pastorais. 

Alguns apelam para as grandes figuras bíblicas que se tornam paradigmáticas no 

atendimento aos migrantes. Outros aderem ao exemplo de Cristo, o Bom Samaritano por 

excelência, que exorta: “Vai e faze tu a mesma coisa” (Lc 10,37).8 Rinaldo Fabris afirma 

que os critérios devem ser descobertos no 

estilo de agir de Deus, revelado e realizado plenamente em Jesus Cristo, o Senhor. Deus salva 

os homens quando os libera da escravidão fazendo-os entrar em comunhão de vida com ele e 

entre eles. Esta ação salvífica de Deus não acontece de fora, mas insere-se num processo de 

imersão e partilha com a história dos homens, que é feita de etnia, cultura, esperanças 

humanas e valores éticos.9 

Daniel G. Groody assenta a pastoral migratória em quatro categorias: a imagem de 

Deus (a criação), que se reporta à dignidade de toda pessoa sem discriminações de qualquer 

tipo; a categoria do Verbum Dei, que evoca a encarnação de um Deus que se faz 

voluntariamente estrangeiro e para o qual não existem limites de qualquer tipo para poder 

identificar-se com todos num supremo ato de amor e solidariedade; as categorias da Missio 

Dei e da Visio Dei, para explicar uma existência vivida entre um horizonte terreno misto de 

justiça e injustiça e um horizonte escatológico (o já e o ainda não).10 

Não foram poucos os seguidores da teologia da liberação que trataram da teologia 

prática no campo migratório focalizando sua atenção nos latinos nos EUA, muitas vezes em 

combinação com a teologia do gênero11 e utilizando o método “ver-julgar-agir”. Com o 

                                                 
7 Silini, Giambattista (2004), p. 17. 
8 Gourgues, Michel (1986). 
9 Fabris, Rinaldo (1985), p. 243. 
10 Groody, Daniel G. (2009b). 
11 Ver, por exemplo, Holland, Joe; Henriot, Peter (1983), p. 7-30. 
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passar dos anos, porém, surgiram os limites de uma abordagem que não proporcionava 

bases teológicas exatas para as escolhas pastorais.12 

Não obstante as boas intenções dos proponentes, o acento no tema bíblico da libertação era 

usado para convalidar todo tipo de atividade pastoral [...]. Esse empenho teológico prático era 

muitas vezes levado adiante em qualquer lugar de forma geral e resultava difícil distinguir 

uma visão cristã da igreja e da sociedade de uma visão secular [...] A falta de postulados 

suficientemente comprovadores hauridos de fontes cristãs, sejam bíblicas, sejam provenientes 

da Tradição ou do Magistério, levava à formulação de planos e atividades pastorais que 

permaneciam demais no geral ou eram repetitivas e não suficientemente direcionadas.13 

Alguns teólogos da libertação tendem a eliminar ou redimensionar drasticamente a 

religiosidade popular, ou pelo menos libertar as pessoas daquilo que eles consideram uma 

função narcotizante da compaixão popular. A pastoral migratória é concebida como um 

compromisso de conscientizar os imigrantes quanto às injustiças perpetradas contra eles 

para que se chegue a uma mudança social radical, correndo o risco de reduzir as escolhas 

pastorais a uma mera estratégia para a luta política e social. 

Mas não são apenas alguns teólogos da libertação que recusam ou põem de lado 

como irrelevante a religiosidade popular. Nos EUA, depois do Concílio Vaticano II, o 

Catolicismo norte-americano empenhou-se a fundo num processo de renovação que inclui a 

remoção de todas aquelas incrustações e formas anômalas de devoção que irritam os 

protestantes e são julgadas ofensivas ou retrógradas pelos católicos da classe média e que, 

entretanto, são tidas como muito importantes pelos imigrantes no Catolicismo popular. 

Por conseguinte, 

um número considerável de pobres votaram com os pés e decidiram identificar-se com 

formas carismáticas, pentecostais e evangélicas da cristandade. Uma explicação possível para 

o fenômeno é a clara identidade religiosa e a originalidade dessas expressões religiosas; o que 

eles muitas vezes não viam no Catolicismo e Protestantismo progressista.14 

                                                 
12 Ver Connors, Michael (2001), p. 50-74. 
13 Figueroa Deck, Allan (2004), p. 279. 
14 Ibid., nota 10, p. 279. 
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Alguns pastoralistas sugeriram recuperar o modelo das paróquias pessoais para tutelar 

as formas do Catolicismo popular praticadas pelos imigrantes. Contudo, foi observado 

como isso poderia gerar uma imobilidade que leva a fechar-se em si mesmo. Hoje em dia 

alguns sustentam que a paróquia nacional seja capaz de formar os fiéis para o encontro com 

os outros. Não se deve esquecer, porém, o peso extraordinário que tal estrutura teve, por 

exemplo, no crescimento da Igreja Católica norte-americana. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos bispos anglo-saxões recusaram-se a 

erigir paróquias pessoais a fim de evitar possíveis consequências negativas, tais como o 

etnocentrismo e o espírito de independência do controle diocesano. Após 1945, diminui 

consideravelmente o número de padres que podem falar o idioma dos imigrantes e, 

portanto, administrar as paróquias. Ocorreu, assim, uma transformação das paróquias, que 

de territoriais tornaram-se multiculturais, embora se trate muitas vezes de uma mudança 

mais sociológica do que pastoral. 

Outros autores colocam a ênfase no contexto eclesial em que se trabalha. Allan 

Figueroa Deck, em sua análise, partindo da teologia da encarnação, com o auxílio da 

exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, pretende conglobar duas exigências: o empenho 

para levar a sério o comando de Jesus para evangelizar e a vontade de encarnar o Feliz 

Anúncio numa determinada cultura. O autor logo define que tal preocupação a favor da fé 

não significa uma falta de atenção na promoção da justiça.15 O mistério da encarnação 

coloca a pessoa migrante com suas exigências específicas no centro das atenções. “A 

insistência na via da encarnação-inculturação concreta abre o caminho para a verdadeira 

universalidade”.16 O papel da cultura na transmissão e preservação da fé e a personalização 

desse processo levam a concluir, até no campo migratório, que cada sujeito é capaz de 

exprimir um modo novo e original de viver a fé. 

Devido às várias crises que atingem as igrejas do hemisfério norte, e principalmente à 

queda de vocações sacerdotais, que pesam bastante nas estruturas eclesiásticas, corre-se o 

risco de ignorar o empenho específico no âmbito da evangelização e de re-evangelizar os 

grupos de imigrantes, cuja consistência numérica está crescendo. 

                                                 
15 Ibid., p. 278. 
16 Sartori, Luigi (1985), p. 244. 
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Na verdade, as paróquias não parecem tomadas pelo impulso evangelizador. Elas refletem 

uma classe média não inclinada a cultivar relações com os recém-chegados. Enquanto a 

liderança não enfrentar este descontentamento, o apostolado para os hispânicos continuará a 

ser caracterizado por certa falta de urgência.17 

Graças também ao trabalho de reflexão levado adiante por alguns estudiosos 

escalabrinianos,18 desenvolve-se uma visão nova do migrante, que de objeto de caridade e 

assistência transforma-se em sujeito de pleno direito na vida da igreja,19 dom e 

providência.20 São introduzidas as categorias da “missio migrantium” e da “migração como 

recurso”, uma ótica de pensamento anticonformista num tempo em que o migrante é 

apresentado como um perigo ou uma perturbação contra a qual devemos proteger-nos. 

David Hayes-Baustista lembra como “pesquisadores, acadêmicos, ativistas sociais e 

personagens políticos repetidamente reforçaram a representação dos „latinos‟ como vítimas, 

como uma subclasse social”.21 A ótica de uma leitura reducionista das migrações tem 

efeitos negativos sobre a pastoral porque impede as pessoas de revelarem-se na unicidade 

desejada por Deus como portadores de dons, características e potencialidades originais. 

A perspectiva da migração como missão e recurso induz Gaetano Parolin (referindo-

se a Paul Ricoeur) a falar de “teologia do reconhecimento”,22 que envolve todas as partes 

interessadas. 

Atualmente, cada canto do mundo foi tocado pela realidade multicultural. Ela pode causar, e 

de fato provoca, uma sensação de constrangimento, inquietação, quando não de medo e de 

situação conflituosa. Mas é uma realidade, como tudo no mundo, diante da qual o teólogo 

                                                 
17 Figueroa Deck, Allan (2004), p. 295. 
18 Ver, por exemplo, Direção Geral dos Missionários Escalabrinianos (2006). 
19 Para um exame da ótica de leitura do migrante nos documentos do Magistério, ver, por exemplo, 

Tassello, Giovanni Graziano (2001). 
20 A esse respeito é importante um documento da Bishop’s Commission for Pastoral Life [Comissão 

Episcopal da Vida Pastoral], da Australian Catholic Bishops’ Conference [Congresso dos Bispos 
Católicos da Austrália], Graced by migration [Com a graça da missão], de maio de 2007, no qual 
se lê: “A Austrália foi e continua a ser favorecida por Deus com a imigração”. O texto está 
disponível em: <www.ac-mro.catholic.org.au/documents/GracedbyMigrationPDF.pdf>. 

21 Bautista, David Hayes (1992), citado em Figueroa Deck, Allan (2004), p. 285. 
22 Também no documento do Pontifício Conselho de Justiça e Paz A Igreja diante do racismo, de 3 de 

novembro de 1988, n. 23, encontra-se uma terminologia semelhante: “É necessário saber 
reconhecer a diversidade e a complementaridade das riquezas culturais e das qualidades morais de 
uns e de outros. A igualdade de tratamento passa, pois, através de certo reconhecimento das 
diferenças”. 
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ortodoxo Pavel Evdokimov convida-nos a ter uma atitude positiva: a atitude cristã diante do 

mundo não pode jamais ser de negação. O comportamento cristão é sempre uma afirmação, 

porém escatológica: a superação incessante para o termo que em vez de fechar abre tudo além 

de si mesmo. O motivo é claro. Em sua realidade mais verdadeira, toda cultura tem alguma 

coisa de sagrado. A cultura é a realidade da comunicação, da partilha, da transcendência. 

Nasce do “cultus”, do reconhecimento do outro, que é o próprio princípio religioso, aquele da 

fé [...] É o amor que impulsiona o homem a sair de si mesmo.23 

Não é somente a ótica interpretativa do migrar que muda. É a igreja local inteira que é 

chamada a pôr-se em discussão. Tal mudança de rota obriga-nos a passar de uma análise 

dos possíveis métodos e instrumentos pastorais para os emigrantes ao exame das 

características que a igreja local deve privilegiar a fim de praticar uma pastoral do 

acolhimento, vendo-a como um laboratório permanente da catolicidade e da comunhão, 

criando espaço para a diversidade. A preocupação não é a de identificar qual seria a 

alternativa entre paróquia e missão étnica, entre missões e unidade pastoral, mas qual forma 

vivencial de comunidade cristã seja hoje auspiciosa e possível. Se no passado a pastoral era 

pensada para conservar e não para administrar a transformação, atualmente o novo contexto 

multiétnico requer que não se percorra mais a via do reforço das estruturas, mas se escolha 

a estrada débil da aquisição identitária profética. Apresenta-se uma “sinalização” nova que 

indica um Povo de Deus que escolhe viver a comunhão das diferenças e recusa a ocultação 

não católica das diferenças. 

O migrante e os fiéis locais são levados a colocarem-se a serviço da catolicidade: 

“Em virtude desta catolicidade, as partes em separado trazem seus próprios dons para as 

outras partes e para toda a igreja, de forma que o todo e as partes individuais somem-se 

para uma troca mútua universal e para um esforço em comum na direção da plenitude na 

unidade”.24 Não se trata de uma catolicidade ocasional, que se limita a dar aos imigrantes 

um conteudozinho folclórico, enquanto os “outros” permanecem espectadores mais ou 

menos benévolos, mas de uma catolicidade missionária, porque, se a graça só pode ser 

expressa através da cultura da pessoa, então todo processo de desumanização do povo e de 

sua cultura constitui uma oposição ativa ao Deus do amor e da salvação. 

                                                 
23 Parolin, Gaetano (1996). 
24 Lumen Gentium, n. 13. 
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Então, cada “população”, cada segmento humano ligado a uma cultura não pode ficar 

fechado, proporcionando pretextos para os guetos. A missão da igreja deverá impedir toda 

tentativa de qualquer população (mesmo que oprimida ou as minorias subordinadas, como 

aquelas das emigrações) autoposicionar-se no centro do universo; deverá ajudar a combater 

toda tentação de etnicidade entendida e vivida como etnocentrismo, exclusivismo, autonomia 

absoluta, sentimento de superioridade. Convocar todas as culturas quer dizer chamá-las para a 

comunhão entre elas. Não a pura e simples coexistência, com apenas a reivindicação de 

direitos. Também não é na direção de um sincretismo de promiscuidade, mas no sentido da 

“integração” enriquecedora, intensa e mútua, ou seja, para a comunhão viva dos bens, para 

um crescimento de todos e de todas as próprias culturas. A maturidade da cultura de uma 

população realiza-se na capacidade de “troca mútua”, de relação mútua, criativa e vital, como 

o de toda pessoa também é. Todavia, é verdade que é o próprio sentido profundo do próprio 

carisma que permite avaliar os carismas dos outros. Somente uma autêntica “parcialidade” 

proporciona a abertura para a totalidade, a “catolicidade”. É necessário aprender a viver 

“como parte”, quase “com parcialidade”, sentindo-se apenas “parcela” e não o “todo”; 

somente assim se dispõe ao “todo”. Paulo, em sua doutrina dos carismas, insiste exatamente 

neste ponto: que cada um descubra o seu dom, que o viva intensamente; o defeito mais 

terrível é a pretensão de monopolizar todos os dons, não deixando espaço para a riqueza 

imensa dos dons. Por isso Paulo insiste na “caridade”, a alma de todo dom verdadeiro, a 

humildade faz sentir o próprio dom como contribuição, limitado para o bem de todos.25 

O reconhecimento recíproco é a explicitação mais autêntica do acolhimento, 

fundamento da vida cristã e de toda pastoral migratória,26 que dá sentido completo à missão 

vista como uma troca de dons e carismas dos quais cada um é portador. O escopo último da 

pastoral migratória é aquele de pedir à igreja local para abrir seu coração e receber a graça 

                                                 
25 Sartori, Luigi (1985), p. 248-249. 
26 Pohl, Christine D. (1999). Henri Nouwen descreve a hospitalidade da seguinte forma: 

“Hospitalidade não significa mudar as pessoas, mas oferecer-lhes um espaço onde a mudança pode 
ocorrer. Não se trata de conduzir homens ou mulheres para o nosso lado, mas significa oferecer 
liberdade não condicionada pela divisão [...] O paradoxo da hospitalidade é querer criar um vazio, 
não um vazio assustador; mas um vazio amigo, onde os desconhecidos podem entrar e descobrir a si 
próprios como pessoas criadas livres; livres para cantar as próprias canções, falar a própria 
linguagem, dançar as próprias danças; livres também para seguir a própria vocação. A hospitalidade 
não é um convite dissimulado para adotar o estilo de vida daquele que acolhe, mas o dom de uma 
possibilidade para os hóspedes encontrarem a si mesmos”. Ver Nouwen, Henry (1998), p. 42-43. 
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do migrante e os dons que ele traz consigo, incluída sua estraneidade27 recebida como um 

pedido para praticar a universalidade. E no imigrante ela versa todos os seus dons.28 

Orlando Espín fala do migrante como “locus theologicus”:29 o lugar teológico e 

sagrado do encontro com Deus, o lugar no qual é elaborada a reflexão teológica. O mundo 

da mobilidade humana, nessa ótica, representa tanto o objeto sobre o qual pensar quanto a 

fonte inspiradora do fazer teológico na medida em que Deus revela-se nele. 

Outros teólogos detiveram-se na significatividade escatológica do migrante, já que ele 

nos leva a refletir sobre a natureza de “peregrinador”, “nômade”, “forasteiro”, “emigrante 

perene” da igreja. No imigrante, a igreja local vê Cristo que “arma sua tenda no meio de 

nós”30 e que “bate à nossa porta”.31 A presença do migrante lembra ao crente como estamos 

todos a caminho para a pátria. “A vida cristã é essencialmente a Páscoa vivida com Cristo, 

ou seja, uma passagem, uma sublime migração para a comunhão total no Reino de Deus.”32 

A administração da primeira fase da imigração 
Analisando principalmente a pastoral na Europa a favor dos migrantes depois da 

Segunda Guerra, podemos compreender a evolução e principalmente colher alguns pontos 

estagnados no âmbito pastoral. 

Inicialmente, o interesse versa sobre a temática “Com que podemos assistir os 

migrantes?”. Isso explica o nascimento de novas estruturas (missões com assistência à 

alma, dotações para missas das almas) e o uso cada vez mais consistente de sacerdotes 

dedicados aos migrantes. O contexto em que se trabalha requer “padres pau para toda obra” 

e a condução de trabalhos polivalentes, estações de serviços múltiplos. A constituição 

apostólica Exsul Familia indica quais devam ser as estruturas mais adequadas para 

enfrentar essa primeira fase. 

Logo se torna necessário responder à pergunta: “Como assistir os migrantes?”. As 

estruturas propostas pelo Magistério favorecem a atuação de uma pastoral específica e 

                                                 
27 Tassello, Giovanni Graziano (2003), p. 121. 
28 Ver Gittins, Anthony J. (2002). 
29 Espín, Orlando O. (2000). 
30 Jo 1,14. 
31 Ap 3,20. 
32 Pontifícia Comissão para a Pastoral das Migrações e do Turismo, Igreja e mobilidade humana. 

Cidade do Vaticano, 1978, n. 10. 
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especializada que leve na devida consideração a religiosidade do migrante e seu status de 

marginalidade na sociedade de acolhimento. 

O princípio guia é o seguinte: 

A integração de diversos grupos em uma mesma comunidade local não pode significar a 

supressão da diversidade cultural, das tradições, usos, formas de expressão religiosa dos 

grupos distintos, mas o acolhimento daquelas riquezas que cada um traz, deixando ao tempo e 

à livre escolha das pessoas e grupos a assunção total ou parcial dos costumes locais. O 

desafio que surge à igreja neste campo é grandemente vinculador: o acolhimento recíproco é 

a prova de fogo da autenticidade do amor cristão.33 

 

A igualdade não significa uniformidade. É necessário saber reconhecer a diversidade e a 

complementaridade das riquezas culturais e das qualidades morais de uns e de outros. A 

igualdade no tratamento passa, pois, através de certo reconhecimento das diferenças, 

diferenças que as próprias minorias invocam para poderem desenvolver-se seguindo suas 

tendências peculiares, com o respeito dos outros e do bem comum da sociedade e da 

comunidade mundial. Contudo, nenhum grupo humano pode atribuir-se uma natureza 

superior nem fazer qualquer tipo de discriminação que lese os direitos fundamentais da 

pessoa.34 

Portanto, pastoral migratória significa 

acolher os migrantes e inseri-los efetivamente na própria vida comunitária, cuidando para 

evitar o duplo obstáculo da marginalização, de um lado, e da assimilação forçada, do outro. O 

migrante não deve sentir-se marginalizado pelos outros nem ver-se impossibilitado de 

participar de fato de uma comunidade que impõe meios e formas de religiosidade que não 

satisfazem sua cultura e suas tradições.35 

                                                 
33 Episcopado Italiano, “Desenvolvimento na solidariedade. Igreja italiana e o sul da Itália”, 

18.10.1989, citado em Enchiridion da Igreja para as migrações. Bolonha, EDB, 2001, n. 2977. 
34 Pontifício Conselho de Justiça e Paz, A Igreja diante do racismo, 3 de novembro de 1988, n. 23. 
35 Do documento final do III Congresso Mundial da Pastoral para os Migrantes e Refugiados, Cidade 

do Vaticano, 30 de setembro-5 de outubro de 1991, n. 31. 
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Todavia, a atenção quase exclusiva aos migrantes pode levar à criação de “igrejas 

paralelas”.36 Mas isso é favorecido também por outros fatores, tais como a política do 

“trabalhador hóspede” – adotada pelas igrejas locais –, que postula uma caridade 

passageira, tomada de empréstimo da interpretação pauperística dos migrantes considerados 

como pessoas a serem assistidas e para as quais canalizar o próprio know-how caritativo: 

objetos de assistência, não sujeitos ativos e protagonistas da vida da igreja. 

A abordagem assistencial tende a marginalizar o trabalho pastoral das missões com 

assistência à alma, não consideradas como parte vital e vitalizadora da atividade da igreja 

local. 

A pastoral de conservação, típica daquela primeira fase do atendimento dos migrantes 

– embora essencial –, é vista frequentemente em contraposição com a pastoral comum 

desenvolvida pelas paróquias territoriais. Tenta-se impedir essa dicotomia instigando as 

duas estruturas a perguntarem-se: “Como devo mudar meu comportamento para ser mais 

acolhedor e católico?”. A pergunta fundamental, de fato, não concerne tanto à própria 

essência (“Quem sou eu?”) quanto à prática do amor para com os outros: “Para quem 

sou?”. 

O Concílio Vaticano II e a pastoral migratória 
Após o Concílio Vaticano II, toma-se consciência, embora lentamente, dos limites de 

uma pastoral monoética que expõe as comunidades ao risco de permanecerem isoladas em 

si mesmas, embalando-as no mito da autossuficiência. Inicia-se uma nova perspectiva, 

caracterizada pela corresponsabilidade e vontade de fazer crescer a comunhão entre as 

diversas realidades pastorais. A busca de uma nova postura é fruto de uma reflexão 

teológica mais atenta no contexto migratório que derivou do Concílio Vaticano II e que 

requer a passagem de um modelo monocultural para outro crescentemente mais 

intercultural, afastando-se de uma visão uniforme da identidade cultural católica. Nessa 

transformação eclesial as migrações têm um papel determinante. A multiplicidade e a 

variedade introduzidas pelos grupos de imigrantes tornam-se estímulo para a universalidade 

e a catolicidade da igreja que não pode mais ser monoética, nem eurocêntrica. Estão 
                                                 

36 É evidente que a tipologia “igrejas paralelas”, presente em muitos documentos e intervenções, é 
hiperbólica. O confronto entre as estruturas eclesiásticas locais alemãs ou francesas e o aparato das 
missões étnicas não poderia resistir. 
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envolvidos todos os aspectos da vida cristã: da liturgia à catequese, da pregação às relações 

recíprocas. Volta-se às origens da Igreja, em que o caminho lento e árduo para a 

universalidade conta a originalidade e a beleza do plano de Deus, que deseja reconciliar 

todos entre si em Cristo, sem que isso implique uma eliminação das diferenças étnicas e 

culturais. De fato, ser católico significa ser universal,37e ser universal não significa ser 

uniforme. Os dons de indivíduos ou de grupos particulares transformam-se numa herança 

comum compartilhada por todos. 

Devido a essa nova visão eclesiológica, começa a ser dada mais atenção ao 

relacionamento entre as igrejas latinas e orientais, assiste-se ao nascimento de novas 

escolas teológicas e o esforço pela inculturação do Evangelho e da liturgia nas jovens 

igrejas asiáticas e africanas. 

A relevância desta redescoberta da marca da catolicidade é aplicada também ao 

mundo das migrações, tornando os cristãos mais atentos para com as contribuições dos 

grupos de diversas extrações étnicas e culturais. Mas não é um caminho fácil nem 

previsível, como observa Luigi Sartori: 

Falando humanamente, muitas vezes se torna necessário deter-se longamente na 

reivindicação e defesa da própria identidade, muitas vezes o conflito é até inevitável, e tem-se 

a sensação de que se esteja reforçando ainda mais o gueto e a exclusividade etnocêntrica em 

vez da paixão dialógica para a comunhão e a integração. Como, então, poderia a igreja 

pretender que cada sujeito popular exprima logo e consistentemente uma maturidade 

“católica” quando ela mesma interiormente ainda se esforça tanto para realizar a verdadeira 

catolicidade, ou seja, a promoção da riqueza de encarnações várias e as variáveis da fé e da 

                                                 
37 Lemos na Lumen Gentium, n. 23: “Por divina Providência sucedeu que várias igrejas, instituídas em 

diversos lugares pelos Apóstolos e seus sucessores, se juntam, no decorrer do tempo, em vários 
grupos organicamente unidos, os quais, salva a unidade da fé e a única constituição divina da Igreja 
universal, têm leis próprias, rito litúrgico próprio, e patrimônio teológico e espiritual próprio. 
Algumas de entre elas, principalmente as antigas igrejas patriarcais, como matrizes da fé, geraram 
outras, que são como que as suas filhas e com as quais permaneceram unidas na vida sacramental e 
no respeito pelos mútuos direitos e deveres. Esta variedade de igrejas locais a convergir para a 
unidade manifesta mais claramente a catolicidade da indivisa Igreja”. E na Gaudium et Spes, n. 53: 
“É neste sentido que se fala da pluralidade das culturas. Com efeito, diferentes modos de usar das 
coisas, de trabalhar e de se exprimir, de praticar a religião e de formar os costumes, de estabelecer 
leis e instituições jurídicas, de desenvolver as ciências e as artes e de cultivar a beleza dão origem a 
diferentes estilos de vida e diversas escalas de valores. E assim, a partir dos usos tradicionais, se 
constitui o patrimônio de cada comunidade humana”. 
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eclesialidade? Os sujeitos individuais menores e subordinados deveriam ser solicitados a 

realizar este ideal que o grande sujeito superior não consegue realizar em si mesmo?.38 

Essa nova perspectiva eclesiológica faz com que a pastoral migratória seja assumida 

cada vez mais pelas igrejas locais e a igreja a qua perde muito do seu papel tradicional, 

embora se insista para que continue em sua tarefa de fornecedora de novos sacerdotes. A 

ênfase posiciona-se da erradicação do migrante para o significado de seu transplante na 

nova terra e para as suas responsabilidades no interior da igreja local. 

Uma pastoral migratória inserida no ventre da 
catolicidade e da comunidade 
De pastoral de conservação para pastoral católica e 
comunial 

Uma vez redescoberta e fortalecida a identidade cultural e religiosa de uma 

comunidade imigrada39 (se isso não ocorresse o migrante não forneceria nenhuma 

contribuição à igreja e à sociedade), a ênfase desloca-se das “missões” dos imigrantes para 

a missão comum: viver plenamente a catolicidade.40 

O desafio pastoral não é somente “o que se deve fazer?”, mas “qual igreja se quer 

ser?” A comunidade migrante de assistida torna-se comunidade significativa. O estrangeiro 

não e mais visto como problema, mas é um mensageiro de Deus, que surpreende e rompe 

com a regularidade e a lógica da vida quotidiana, trazendo para perto o que é distante. A 

igreja local abre-se aos sinais dos tempos e aos diversos dons do Espírito prodigalizados 

nos vários grupos, que não devem ser considerados um mero enfeite, mas uma contribuição 

vital para o bem comum da igreja e do mundo. 

As migrações proporcionam às igrejas individuais locais a oportunidade de verificar sua 

catolicidade, que consiste não só em acolher as diversas etnias, mas principalmente em 

realizar a comunhão de tais etnias. O pluralismo étnico e cultural na igreja não constitui uma 

situação para ser tolerada como transitória, mas uma sua dimensão estrutural. A unidade da 

                                                 
38 Sartori, Luigi (1985), p. 250. 
39 Ver Tomasi, Silvano M. (1975). 
40 Ver Barrette, Giles (2003); Miller, Vincent J. (2008); Simon, Dominique (2000). 
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igreja não é dada pela origem e idioma comuns, mas pelo Espírito de Pentecostes, que, 

reunindo num só povo gente de línguas e nações diversas, confere a todos a fé no mesmo 

Senhor e a chamada para a mesma esperança.41 

Andrea Riccardi observa como a igreja local não seja uma instituição cinza feita de 

partes iguais. Os momentos mais belos da história da igreja foram aqueles em que as igrejas 

locais eram realidades diversificadas. “A igreja local não é uma província com distritos 

idênticos, mas existem comunidades diferentes que testemunham histórias diferentes, até 

carismas diferentes, na unidade da própria igreja e da própria vocação.”42 E Jean-Luc 

Brunin ratifica: 

As nossas igrejas diocesanas, para viver a catolicidade, necessitam de lugares onde se crê, se 

prega, se celebra em italiano, ou na forma vietnamita, ou africana [...] Cultivar a 

particularidade não é necessariamente sinônimo de favorecer particularismos. As diversas 

maneiras de crer, de celebrar, de ir para Cristo, como também a experiência do crente vivida 

por irmãos e irmãs na fé nesta terra de imigração, enriquecem a fé das igrejas de 

acolhimento.43 

Entretanto, encontram-se bolsões de resistência em relação a um caminho de 

catolicidade. Não é somente a escassez de aprofundamentos teológicos em contexto 

migratório que determina a vontade assimiladora de alguns bispos com respeito aos 

migrantes católicos. Até mesmo o documento Erga migrantes caritas Christi, devido à sua 

heterogeneidade, é utilizado por algumas igrejas para seguir essa conduta. Tais pastoralistas 

concebem a imigração católica como matéria biodegradável, revelando uma concepção 

biológica do Cristianismo que os leva a invocar a infusão de novo sangue para preencher os 

lugares deixados vazios pelos cristãos do local.44 

                                                 
41 João Paulo II, Mensagem para a Jornada Mundial do Migrante sobre o tema “Os laicos católicos e 

as migrações”, 5 de agosto de 1987, 3c. 
42 Riccardi, Andrea, Relatório no Congresso das MCI da Suíça em Assis, Igreja, multiétnica e 

multicultural não só em teoria, Assis, 4 de outubro de 1999. 
43 Brunin, Jean-Luc, L’Église et les migrants: um avenir commum? [A Igreja e os migrantes: um 

futuro em comum?], relatório de conclusão no congresso realizado conjuntamente com o Service 
National de la pastorale des migrants et le CIEMI [Serviço Nacional da Pastoral dos Migrantes e a 
CIEMI], Paris, 28 de setembro de 2002. 

44 João Paulo II, no discurso durante o II Congresso Mundial da Pastoral das Migrações, afirma: “É 
preciso evitar que os migrantes vivam totalmente ao lado dos outros, formando um mundo a parte, 
eles não devem sequer deixar-se „assimilar‟, absorver, até se diluírem na sociedade que os circunda, 
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Em nível prático, é preciso depois fazer as contas com igrejinhas, catequistas, agentes 

pastorais da língua pátria ou de outra língua que muitas vezes se mostram despreparados 

para trabalhar pastoralmente numa igreja local que deseja viver em plenitude a marca da 

catolicidade. Restam, ainda, campos de ação em que se aninha um sentido de tolerância mal 

dissimulada à espera de que as coisas voltem ao normal, mesmo que seja legítimo perguntar 

se numa igreja que é por natureza missionária poder-se-ia falar de normalidade.45 

A necessidade de uma espiritualidade comunial 
Para viver o desafio da catolicidade, é preciso praticar a espiritualidade da comunhão. 

O caminho do reconhecimento recíproco entre os diversos sujeitos torna-se, portanto, 

obrigatório para todos, autóctones e imigrantes, adotando-se a mentalidade comunial, 

anterior a toda escolha operacional que reúna todos na igreja local. 

Fazer da igreja a casa e a escola da comunhão: eis o grande desafio que temos pela frente no 

milênio que se inicia se quisermos ser fiéis ao plano de Deus e satisfazer também as 

expectativas profundas do mundo. O que isso significa na prática? Aqui também o discurso 

poderia tornar-se imediatamente operacional, mas seria errado atender tal impulso. Antes de 

programar iniciativas práticas, é preciso promover uma espiritualidade da comunhão, 

fazendo-a emergir como princípio educativo em todos os lugares onde se molda o homem e o 

cristão, onde se educam os ministros do altar, os consagrados, os agentes pastorais, onde se 

constroem as famílias e as comunidades. Espiritualidade da comunhão significa, antes de 

mais nada, o olhar do coração pousado no mistério da Trindade que habita em nós, e cuja luz 

deve ser captada também no semblante dos irmãos que estão ao nosso lado. Espiritualidade 

da comunhão significa também a capacidade de sentir o irmão de fé na unidade profunda do 

Corpo místico, portanto como „um que me pertence‟, para saber partilhar suas alegrias e 

sofrimentos, para intuir seus desejos e preocupar-se com suas necessidades, para oferecer-lhe 

uma verdadeira e profunda amizade. Espiritualidade da comunhão é a pura capacidade de 
                                                                                                                                                     
renunciando às próprias riquezas de origem, à própria identidade”. Citado em On the Move, (15), 
46, 1985, p. 10. 

45 O Cardeal Martini escreve: “Também a Igreja, feita à imagem da Trindade, não pode jamais 
entender profundamente a si mesma, nem pode cessar de buscar com paixão e paciência a sua 
identidade. Muitos discursos pastorais escondem a ilusão de saber tudo sobre a Igreja e sobre os 
caminhos do mundo, como se fosse somente o caso de se aplicar regras e deduzir conclusões dos 
princípios. Mas a Igreja tem sua origem no Pai, que existe antes de qualquer princípio, e deve ser 
acolhida como um dom que se renova todos os dias através da força espontânea do Espírito”. Ver: 
Martini, Carlo Maria (2009), p. 67. 
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enxergar, antes de mais nada, tudo que existe de positivo no outro para acolhê-lo e valorizá-lo 

como um dom de Deus: “um dom para mim”, mais do que para o irmão que o recebeu 

diretamente. Espiritualidade da comunhão é, enfim, saber “criar espaço” para o irmão, 

portando “os fardos uns dos outros” (Gl 6,2), rechaçando as tentações egoísticas que 

continuamente nos assediam e geram competição, carreirismo, desconfiança, ciúmes. Não 

nos iludamos: sem este caminho espiritual para nada serviriam os instrumentos exteriores da 

comunhão. Tornar-se-iam aparatos sem alma, mais as máscaras de comunhão do que os 

meios de expressão e crescimento.46 

Logo, o que se exige aqui é que a comunhão seja plural. A diversidade é atestada 

pelos e nos escritos fundamentais de nossa fé. 

Do único Senhor Jesus Cristo – o mesmo ontem, hoje e sempre” (Hb 13,8) – foram-nos dados 

quatro Evangelhos, quatro anúncios diferentes, porque não é a fixidez de um livro, de um 

escrito, mas a dinamicidade do Espírito Santo que está na origem do Cristianismo. Desde o 

início há pluralidade de expressões nas Escrituras, de eclesiologia, de concepções 

cristológicas, de práxis litúrgicas, de testemunhos e formas da missão, de ênfases 

espirituais.47 

No âmbito comunial está-se desenvolvendo um caminho que visa a fornecer ideias de 

espiritualidade aptas para auxiliar o migrante a ler sua experiência de vida com os olhos da 

fé e para oferecer aos agentes empenhados na pastoral migratória motivações religiosas 

adequadas.48 

Para uma eclesiologia trinitária na pastoral 
migratória 

Surge espontaneamente uma pergunta: como garantir a unidade na diversidade numa 

igreja caracterizada no passado por uma forte uniformidade em suas expressões culturais e 

devocionais, pelo menos no rito latino? O que acontece quando se desenvolve o 

                                                 
46 Novo Millennio Ineunte, n. 43. 
47 Bianchi, Enzo, Per una spiritualità della comunione: unità nella diversità. Disponível em: 

<http://it.ismico.org/content/view/4602/169>. 
48 Ver, por exemplo, os ensaios publicados na coleção Traditio Scalabiniana, disponível em: 

<www.scalabrini.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=198&Itemid=55&lang
=it>; Candaten, Analita (2007); Groody, Daniel G. (2004); Theobald, Christof (2007). 

http://www.scalabrini.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=198&Itemid=55&lang=it
http://www.scalabrini.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=198&Itemid=55&lang=it
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policentrismo? A nova sensibilidade para com as culturas e expressões religiosas presentes 

numa igreja local até então ancorada num sistema monocultural coloca em perigo sua 

unidade ou, ao contrário, proporciona uma oportunidade para alcançar uma prática mais 

genuína da catolicidade? 

Viver a catolicidade não é um processo fácil nem linear. A história está repleta de 

aberturas, fechamentos e resistências, de sucessos e fracassos. A própria história do 

atendimento pastoral dos migrantes apresenta quadros bastante diversificados. 

A igreja é chamada a tornar-se um sinal sacramental cada vez mais autêntico do amor 

de Deus Unitrino. Somente se ela reunir em sua ação essa perspectiva eclesiológica 

trinitária poderá rejeitar tanto a ideologia da homologação quanto aquela da balcanização. 

O Deus-Trindade, o todo multíplice na unidade, criou a diversidade como parte essencial 

do seu plano de amor49 e ama a singularidade e peculiaridade de cada um.50 

O mistério da Trindade é o modelo último de toda pastoral.51 O cristão encontra na 

vida trinitária o paradigma supremo para viver a unidade na diversidade e, caso se recuse a 

dar hospitalidade e não respeite o outro na sua alteridade, destrói aquela relação que 

vislumbramos no Deus-Trindade e que deveria constituir a base de toda escolha no campo 

migratório. 

Este é o verdadeiro nó da pastoral voltada para os católicos de outra língua pátria. 

Continua-se a discutir e trabalhar com estruturas e modelos ligados a múltiplas 

interpretações, muitas vezes baseadas em critérios financeiros ou demográficos, embora 

para enfrentar o fenômeno de forma adequada seja preciso uma gramática nova, encontrada 

na eclesiologia trinitária. 

A igreja insere-se nesse projeto trinitário promovendo a diversidade. 

A natureza e a missão da igreja devem ser articuladas de tal forma que as identidades étnicas 

e raciais-culturais não sejam nem ignoradas nem idolatradas, mas que as tradições étnicas, 
                                                 

49 Fabris, Rinaldo (1985), p. 253, afirma: “A diversidade étnico-linguística faz parte da ordem da 
criação”. Ver: Fumagalli, Anna, La diversità nel progetto di Dio secondo i primi capitoli della 
Genesi, em Traditio Scalabiniana, novembro de 2005, p. 25-30. Disponível em: 
<www.scalabrini.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=198&Itemid=55&lang
=it>. 

50 “A unidade da Igreja não é uniformidade, mas integração orgânica das legítimas diversidades. É a 
realidade de muitos membros reunidos num só corpo, o único Corpo de Cristo (1Cor 12,12)” (Novo 
Millennio Ineunte, n. 46). 

51 Baggio, Fabio (2008); Greshake, Gisbert (2002); Wrogemann, Henning (2003). 

http://www.scalabrini.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=198&Itemid=55&lang=it
http://www.scalabrini.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=198&Itemid=55&lang=it
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raciais e culturais sejam vistas pela igreja como fontes importantes e como carismas 

oferecidos para o bem comum e para o enriquecimento recíproco.52 

A identidade pessoal e comunitária é um dom e um mistério que se deve aceitar, 

purificar continuamente e elevar: um projeto que torna participantes todos os cristãos do 

plano trinitário na história. Todavia, não se deve esquecer que a etnia pode também ter um 

poder destrutivo e por isso é preciso sempre uma verificação cuidadosa baseada nas 

relações trinitárias. A defesa excessiva de uma etnia ou cultura, de fato, leva a uma 

“eclesiologia étnica”,53 por isso a pastoral migratória arriscaria alinhar-se “contra” os 

outros. 

Se o que se deseja é percorrer as fronteiras do novo, como requer o modelo trinitário, 

o imigrado é convidado a redescobrir e valorizar a sua riqueza, não a mantendo só para si, 

mas doando-a. Por sua vez, a igreja local inteira é estimulada a “converter-se” para mostrar 

o seu caráter mais original: “Ser uma família aberta a todos, capaz de abraçar cada geração 

e cultura, cada vocação e condição de vida, de reconhecer com admiração o sinal visível da 

catolicidade54 também naquele que vem de longe”. A eclesiologia trinitária permite a 

passagem de uma igreja com os migrantes para uma igreja a caminho,55 que se torna ela 

mesma migrante, católica e comunial. 

Ninguém pode fechar-se em si mesmo. A igreja é católica quando se abre para todas 

as comunidades e considera como parte essencial de sua natureza a aceitação dos 

dinamismos da fé vivida e celebrada no interior do tecido eclesial local. O teólogo Paul 

Tihon fala de um processo de sedução recíproca.56 O “modelo” católico, de fato, implica o 

mútuo enriquecimento e não uma subtração. “Em virtude desta catolicidade, as partes 

individuais trazem os próprios dons para as outras partes e para toda a igreja, de modo que 

                                                 
52 Hinze, Bradford E. (1998), p. 178. 
53 O termo é usado pelo teólogo ortodoxo Olivier Clément (ver a entrevista com o teólogo Olivier 

Clément organizada por Maxime Egger, La seduzione demoniaca dell’etnia, Il regno – attualità, 20, 
1998, p. 699-701. 

54 IV Congresso Eclesial Nacional Testemunhos de Jesus Ressuscitado, esperança do mundo, Verona 
16-20 de outubro de 2006. Documento final Uma igreja e uma santidade de povo, n. 20. 

55 Lumen Gentium, n. 9. 
56 Resumo da intervenção relatada em Tassello, Giovanni Graziano (2007). 
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o todo e as partes separadas somam-se para uma troca mútua universal e para um esforço 

comum em direção à plenitude na unidade.”57 

Temáticas pastorais: alguns aspectos particulares 
São muitas as problemáticas e os desafios velhos e novos que uma planificação 

pastoral no âmbito migratório deve enfrentar. Além de verificar a adequação das estruturas 

pastorais para as contínuas novas migrações, pensemos no diálogo inter-religioso, nos 

casamentos mistos, na catequese, na pastoral para as gerações seguintes, na assistência 

religiosa aos migrantes sazonais, nos trabalhadores com contrato de prazo determinado, nos 

solicitantes de asilo e refúgio, na formação de agentes pastorais e catequistas capazes de 

animar os laboratórios de comunhão em contextos de pluralismo cultural, nos imigrantes 

católicos de rito oriental em contato com as igrejas de rito latino. Vamos deter-nos apenas 

em alguns aspectos. 

Liturgia e devoções no âmbito migratório 
A compaixão popular constitui um elemento fundamental na pastoral migratória.58 A 

adaptação da liturgia à cultura e religiosidade popular dos fiéis interessa diretamente ao 

mundo migratório. São principalmente alguns teólogos hispânicos que insistem na 

necessidade de adaptar a liturgia com seus símbolos e gestos à cultura e tradições dos 

migrantes para favorecer aquele espírito católico em que a única fé se manifesta numa 

pluralidade de formas.59 Entretanto, tem-se consciência da possibilidade de um conflito “na 

área de gosto estético, por exemplo, nas normas litúrgicas que invocam a simplicidade e 

clareza quando, de fato, as pessoas preferem a exuberância e a variedade”.60 

                                                 
57 Lumen Gentium, n. 13. 
58 Goizueta, Roberto S. (2004). 
59 Ver, por exemplo, Vera, Luis A. (2004). A Organização Geral do Missal Romano, n. 82, lembra: 

“Compete à Conferência dos Bispos determinar o modo de cumprir este gesto de paz segundo a 
índole e os costumes dos povos”. 

60 Kubicki, Judith M. (2002), p. 32. 
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A presença dos migrantes de outra língua-mãe e cultura obriga a igreja local a não 

somente aceitar expressividades diferentes, mas também adaptar gestos, palavras e cantos 

para tornar a liturgia compreensível aos vários grupos de fiéis.61 

Padres para os migrantes 
Existem reiteradas exortações da Santa Sé que convidam as igrejas locais a 

oferecerem uma preparação específica aos seminaristas e sacerdotes chamados para exercer 

seu apostolado entre os migrantes. Nos planos de estudo, todavia, a pastoral migratória está 

quase sempre ausente, até em países com numerosa presença católica não autóctone, ou, 

então, os programas escolares oferecem currículos que refletem as preferências 

eurocêntricas, ignorando ou subestimando o Catolicismo popular. 

Um dos problemas que os encarregados diocesanos ou regionais da pastoral 

migratória são chamados a enfrentar é a falta de sacerdotes. Muitas igrejas de partida se 

mostram cada vez mais relutantes em enviar novos missionários para os imigrantes, e a 

falta de uma reposição geracional cria notáveis dificuldades. 

A transferência de sacerdotes de uma nação para outra não é um fenômeno novo. No 

século XIX e início do XX, os padres estrangeiros serviam num grande número de igrejas 

norte-americanas e australianas. Na Irlanda, existiam seminários cujo único escopo era 

aquele de formar padres para o exterior. As mudanças, ocorridas principalmente por causa 

das novas correntes migratórias, recolocaram em foco o tema do clero estrangeiro. Os 

sacerdotes imigrantes já constituem uma presença habitual nas nações onde a queda 

drástica das vocações sacerdotais é mais forte. Nos EUA, por exemplo, segundo o Center 

for Applied Research in the Apostolate [Centro de Pesquisa Aplicada ao Apostolado], da 

Georgetown University, os padres estrangeiros constituem 16% de todos os padres ativos 

nas dioceses norte-americanas. Em 1999, sempre segundo o CARA, um terço de todos os 

seminaristas que se preparavam para tornar-se sacerdotes diocesanos nos EUA tinha 

nascido no exterior. Em 2008, cerca de um terço dos padres ordenados nos EUA tinha 

nascido no exterior. Em 2005, havia 1.500 sacerdotes nascidos no exterior e admitidos nas 

dioceses italianas, próximo a 4,5% de todos os padres diocesanos. 

                                                 
61 Ibid., p. 30-40. Ver também: Francis, Mark R.; Pérez-Rodríguez, Arturo J. (1997); Davis, Kenneth 

G. (ed.) (1997). 
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Alguns autores apontam a necessidade de que esses padres provenientes de outras 

nações dediquem-se ao atendimento pastoral dos migrantes. É o caso, por exemplo, dos 

sacerdotes que vão para os EUA, onde há uma necessidade urgente de agentes pastorais que 

desenvolvam seu ministério nas paróquias multiculturais, dado o número crescente de 

novos imigrantes católicos, principalmente da Coreia do Sul, do Vietnã, do Brasil e do 

México.62 

A presença de sacerdotes estrangeiros, não obstante a perplexidade e as dificuldades, 

pressupõe a introdução de vida nova: “Estes sacerdotes têm um efeito revitalizador em 

algumas paróquias, em que inserem sua espiritualidade, sua música, suas devoções: em 

resumo, um sopro de ar fresco”.63 Robert Schreiter lembra como essa presença constitui um 

estímulo concreto para fazer com que “uma diocese seja uma administradora mais autêntica 

da dimensão da identidade católica”.64 Entretanto, para que esse transplante seja criativo – e 

isso vale também no caso dos missionários para os migrantes – é preciso garantir bons 

programas culturais de orientação e integração. 

O laicado: a “Missio migrantium” 
As estruturas pastorais que se dedicam ao migrante têm a finalidade de ajudá-lo a ser 

protagonista na igreja local, fazendo-o descobrir o papel que sua cultura e sua religiosidade 

possuem em seu caminho pessoal, familiar, social e eclesial, auxiliando-o a sair de um 

círculo restrito para tentar a proximidade, a relação, o reconhecimento. De um discurso 

etnocêntrico passa-se a um discurso católico, de uma identidade estática aponta-se para 

uma identidade dinâmica. 

É necessário, então, identificar o percurso a ser feito para conscientizar os fiéis 

migrantes de sua vocação específica na igreja e permitir-lhes participar ativamente de uma 

comunidade laboratório de comunhão e de solidariedade. 

Se os migrantes são protagonistas e parte integrante e vital da igreja local, por sua vez 

esta deve modificar drasticamente sua atitude tornando-se mais católica e, portanto, 

empenhada na tutela de todas as diferenças. O escopo do sacerdote compromissado no 

âmbito migratório não é tanto aquele de criar estruturas que tornem sua presença necessária 
                                                 

62 Schreiter, Robert J. (2005). 
63 Hoge, Dean R.; Okure, Aniedi P. (2006), p. 16. 
64 Schreiter, Robert J. (2005), p. 24. 
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quanto investir esperanças no laicato migrante, ajudando-o a descobrir a sua verdadeira 

vocação-missão. 

Embora a estrutura das missões “tradicionais” possa desaparecer, a presença de um grupo de 

católicos de cultura religiosa não autóctone no interior de uma paróquia, ou de uma unidade 

pastoral, deve ser visível e animada com regularidade para denotar e celebrar a vitalidade 

multiforme da catolicidade.65 

Merece ainda um aprofundamento especial o papel do laico animador de 

comunidades que não gozam da presença contínua de um missionário de emigração a fim 

de que possam contagiar com a sua religiosidade e suas riquezas as paróquias e as unidades 

pastorais. 

Lutar pela evangelização ou reevangelização do migrante significa ressaltar o papel 

que ele deve ter no âmbito missionário. A ênfase na vocação específica do migrante 

batizado na igreja local ratifica a visão “providencialista” das migrações (migrações como 

fontes) e lança luz na responsabilidade missionária de todos os que vivem uma experiência 

de êxodo. Paulo VI lembra-nos: “Pensemos na responsabilidade que recai sobre os 

emigrantes nos países que os recebem”.66 

Durante um congresso eclesial sobre a pastoral para a emigração italiana, o Cardeal 

Tettamanzi comentou: 

A ação pastoral tem uma analogia profunda com a obra educativa. O educador cumpre 

melhor sua tarefa em relação ao educando quando se torna servo inútil para o educando 

maduro, que então caminha com as próprias pernas. Assim, eu penso que no âmbito pastoral, 

se devemos anunciar o Evangelho, devemos testemunhar a caridade de Jesus Cristo; no 

entanto, são exatamente os nossos italianos, ainda que nessas situações muitas vezes nada 

fáceis, que não devem limitar-se a receber a nossa missão pastoral, mas devem estar 

envolvidos de maneira ativa e responsável como verdadeiros e próprios protagonistas nesta 

ação da igreja. A essa altura, o problema que nos aflige, aquele de uma escassez de clero e de 

religiosos, poderia de alguma forma ser redimensionado, porque seriam essas mesmas 

comunidades de italianos profundamente inseridas nas Igrejas locais que dariam testemunho 

                                                 
65 Tassello, Giovanni Graziano, na intervenção no Congresso Nacional dos Agentes Pastorais 

Italianos na Alemanha, Ludwisghafen, 15 de setembro de 2009, a ser publicada brevemente. 
66 Evangelii Nutiandi, n. 21. 
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de Cristo e fariam com que ecoassem o seu Evangelho. Eles agiram de forma a atingir o 

cumprimento das palavras de Jesus: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as 

criaturas”.67 

O fascínio e os limites da abordagem multicultural 
A partir da década de 1990, várias décadas depois que as igrejas anglo-saxônicas 

haviam optado pelas paróquias multiculturais, a discussão sobre a pastoral migratória na 

Europa, ao menos em alguns círculos, leva ao desenvolvimento do conceito de 

multiculturalidade, emprestando muitas das reflexões derivadas do âmbito sociopolítico. 

Tal imitação de um projeto que interessa primordialmente à sociedade política nem sempre 

resulta ancorada em precisos fundamentos eclesiológicos. Ao contrário, o pluralismo de 

métodos e escolhas pastorais, ligado também às várias fases do processo migratório 

(primeira instalação, fixação, trabalhadores com contrato por prazo determinado, operários 

sazonais), deveria sempre se integrar numa perspectiva de catolicidade e de comunhão 

estreitamente ligada à capacidade da comunidade cristã de criar espaço para todos os dons 

do Espírito. 

Na fase da redescoberta da marca da catolicidade da igreja pensou-se em introduzir a 

ideologia do multiculturalismo como nova estratégia pastoral para os migrantes, deixando à 

margem o princípio da encarnação, apto a implementar a contextualização da mensagem do 

Senhor nas várias culturas presentes numa nação. Pensou-se que o modelo multicultural 

teria podido resolver de uma vez por todas os vários problemas pastorais trazidos pela 

presença de católicos “outros”. Na realidade, “o multiculturalismo dispõe lado a lado as 

identidades, deixando-as isoladas. Mas a verdadeira inclusão é a partilha de virtudes”.68 

John Coleman, estudioso das paróquias multiculturais, ressalta a inadequação da mera 

abordagem multicultural. O convergir de grupos culturais/linguísticos no interior de uma 

“congregação” mais ampla muitas vezes tem um efeito negativo sobre a força de seu 

empenho religioso. “Paróquias migrantes” de sucesso não são, na verdade, somente locais 

de culto, mas também centros que satisfazem as necessidades sociais e materiais de uma 

comunidade. Ele sustenta que a prece e o culto não deveriam normalmente ser 

multiculturais ou bilíngues porque as pessoas preferem rezar na própria língua. Se o espaço 
                                                 

67 Tettamanzi, Dionigi (1993), p. 22. 
68 Fukuyama, Francis (2007). 
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arquitetônico da igreja é utilizado por diversos grupos culturais, o problema de decorá-lo e 

enfeitá-lo torna-se crítico. São principalmente os imigrantes que têm necessidade de um 

espaço deles. Existem elementos estéticos próprios de cada cultura. Uma ambientação 

multicultural frustra ou nega essa necessidade.69 

É preciso investir na evangelização através do respeito à cultura migratória. O 

multiculturalismo soft é uma abordagem que vê o Catolicismo étnico como algo 

culturalmente interessante e que deve ser mantido pela variedade de expressões que 

manifesta, mas que não tem nenhum peso real nos valores espirituais do Catolicismo 

autóctone. O interesse pelas comunidades étnicas manifesta-se meramente em nível 

romântico, durante alguma celebração da diversidade étnica da qual se participa como 

espectador. Contudo, falta um claro convencimento de que se trate de uma necessidade para 

a igreja e a sociedade para conservação e progresso da fé. Não serve “para criar uma 

atmosfera geral de tolerância entre os diversos grupos culturais, raciais e linguísticos se não 

se leva seriamente em consideração a necessidade da formação de uma nova liderança que 

inclua também os grupos migrantes”.70 

A fuga para outras denominações cristãs e igrejas 
livres 

Numerosas pesquisas sociológicas registram uma fuga das fileiras do Catolicismo 

pelos imigrantes,71 que optam principalmente pelas “igrejas livres”. EsSa tendência está 

presente não só na América do Norte, mas também em toda a América Latina e, 

recentemente, também na Europa. 

J. Juan Diaz-Vilar lembra-nos: 

As seitas que vejo não constituem um perigo ou uma invasão nem um movimento fanático 

que cedo ou tarde desaparecerá. Elas são um desafio para o nosso fim e o nosso planejamento 

pastoral. As seitas indicam-nos o vazio que existe em nosso empenho e em nosso esforço de 

evangelização. Nesse sentido, elas podem ser de ajuda quando mostram à Igreja Católica a 
                                                 

69 Coleman, John A. (2002), p. 497. 
70 Figueroa Deck, Allan (2004), p. 282. 
71 Existe uma vasta literatura sobre a fuga dos católicos hispânicos para outras denominações 

religiosas. Ver, por exemplo, Litonjua, M. D. (2000); Cleary, Edward L.; Stewart-Gambino, 
Hannah W. (1997). Para uma análise das diversas causas do abandono da fé católica pelos 
imigrantes nos EUA, ver Figueroa Deck, Allan (1994). 
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necessidade de fazer um esforço para tornar-se uma igreja mais concentrada na pessoa, mais 

preocupada, mais comunitária, uma igreja em que cada um, qualquer que seja sua raça, 

background cultural e idioma, sinta-se querido, necessário, sinta-se como em casa.72 

Samuel Escobar sustenta: 

Ao que parece, as denominações que têm mais sucesso em atrair os imigrantes para suas 

fileiras são aquelas que têm planos e metodologias que enfrentam as necessidades de uma 

população em transformação. Nas áreas residenciais elas organizam grupos de prece nas 

casas e nas áreas urbanas desfavorecidas utilizam as storefront churches [igrejas frente de 

loja], proporcionando, assim, a oportunidade de relações pessoais em pequenos grupos, uma 

relação pessoal com Deus e a possibilidade de exprimir os próprios sentimentos através da 

alegria do canto. 

Segundo Allan Figueroa Deck, há duas explicações para esse êxodo. A Igreja 

Católica nos EUA não é estruturada de forma adequada para atender pastoralmente uma 

massa tão grande de nova população. A segunda deve ser buscada “no constrangimento, se 

não for hostilidade direta, que muitos líderes eclesiásticos manifestam em relação à 

compaixão popular”.73 Numerosas pesquisas demonstram como a preocupação das 

denominações protestantes e das igrejas livres com o fenômeno migratório seja permeada 

por um profundo respeito para com as culturas de proveniência dos imigrantes. A 

preocupação com a cultura dos migrantes manifesta-se também através do uso de ministros 

de culto provenientes das zonas de origem. Isso se revela uma grande ajuda não só para a 

adaptação dos imigrantes na nova nação, mas também favorece um crescente sentido de 

pertencimento a um grupo religioso particular. 

Os evangélicos e os pentecostais têm sabido demonstrar maior atenção e afinidade 

para com as necessidades religiosas dos latinos, diversamente dos católicos autóctones. 

Samuel Escobar, um professor batista de Missiologia, observa como “os documentos dos 

bispos da Igreja Católica romana constituem um belo exemplo de empenho formativo, 

necessário para os cristãos que devem enfrentar a migração hispânica”.74 Na prática, porém, 

são frequentemente descumpridos pelas igrejas locais. Os missiólogos de matriz protestante 

                                                 
72 Diaz-Vilar, J. Juan (1990), p. 265. 
73 Figueroa Deck, Allan (2004), p. 292. 
74 Escobar, Samuel (2003), p. 20. 
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veem no fenômeno migratório uma oportunidade para uma nova evangelização, lembrando 

como em muitos casos a introdução, o crescimento do Protestantismo e a renovação das 

igrejas estão ligados às correntes migratórias.75 

Uma pastoral migratória no âmbito total: a caridade 
cultural e política 

Seria errado considerar a pastoral no âmbito migratório como voltada exclusivamente 

para os migrantes. Sendo parte essencial da pastoral ordinária, ela impõe um trabalho 

cuidadoso de sensibilização dos fiéis nativos para que descubram e vivam a espiritualidade 

da comunhão e da partilha, adequando-se às mudanças em andamento. 

O compromisso a favor dos migrantes significa também visar à promoção integral de 

sua pessoa, para o que é preciso praticar aquela caridade política e cultural que induza a 

sociedade de acolhimento a seguir uma política e uma legislação que respeite os direitos de 

todos os migrantes.76 A dicotomia entre fé e justiça, uma tentação recorrente no mundo 

católico, deve ser vencida com a preocupação voltada para os marginalizados, como Cristo 

ensinou a seus discípulos. O investimento na caridade cultural significa gastar energias e 

encontrar espaços para dedicar ao estudo e à elaboração de um “pensamento” orgânico de 

inspiração cristã no campo migratório. 

A pastoral da migração deve dar uma avaliação ético-religiosa sobre os fenômenos a ela 

ligados, num processo de discernimento para captar os aspectos negativos, sinais do pecado, e 

registrar ainda mais os aspectos positivos, como “sinais” do Reino de Deus. Dessa avaliação 

e discernimento nasce uma escolha pastoral étnica coerente.77 

Não se deve esquecer como a igreja, com a sua pastoral migratória de comunhão, 

adotando uma dinâmica de reconciliação entre diferentes e mostrando-se disposta a efetuar 

a passagem da supremacia de um grupo dominante para a sedução recíproca a fim de 

chegar a uma sociedade mestiça, oferece à sociedade um testemunho que se torna um 

pedido para superar os corporativismos sociais e o etnocentrismo exagerado e perseguir os 

                                                 
75 Jongeneel, Jan A. B. (2003); Kahl, Werner (2002); Wan, Enoch (2003). 
76 Ver Groody, Daniel G. (2009a). 
77 Fabris, Rinaldo (1985), p. 231. 
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projetos políticos capazes de garantir a qualidade de vida e harmonia entre os diversos 

grupos. Com a sua conduta exemplar ela contribui 

para a fundação, no Espírito de Pentecostes, de uma nova sociedade, na qual as diversas 

línguas e culturas não constituam mais limites insuperáveis, como depois de Babel, mas na 

qual, exatamente por tal diversidade, é possível realizar um novo modo de comunicação e de 

comunhão (cf. PaG 65).78 

Conclusão 
A pastoral migratória, como toda pastoral, é sempre um work in progress [projeto em 

andamento]. Não se trata, porém, de um empenho marginal. Ela se tornaria um somente se 

se limitasse a discutir estruturas – da gradual redução das missões com aconselhamento, ou 

de aceitação muitas vezes acrítica do modelo das paróquias multiculturais, ou mesmo da 

nem sempre clara posição das comunidades étnicas nas unidades pastorais – sem motivar as 

várias opções com uma eclesiologia trinitária que leva a viver a comunhão na diversidade. 

A igreja primitiva estruturou-se internamente a partir de sua experiência missionária e não 

antes dela. Superando o eclesiocentrismo e a introversão da problemática eclesiástica, 

compete a uma igreja pluriforme executar seu anúncio evangélico numa sociedade 

pluriétnica, culturalmente fragmentada, politicamente conflituosa.79 

Somente uma plataforma teológica exata permite uma leitura sapiencial dos sinais dos 

tempos, captando no fenômeno migratório um desafio e um recurso para a igreja e a 

sociedade. A teologia pastoral no contexto migratório induzirá, então, a igreja local a 

superar os estreitos confins de um apostolado baseado exclusivamente numa única cultura, 

e a pessoa, toda pessoa, será recolocada no centro das atenções. 

Lydio Tomasi escreve: “Não é a igreja a salvar o imigrante, mas é o imigrante a 

salvar a igreja”,80 obrigando-a a tornar-se plenamente ela mesma. 

As migrações são [...] caminho de encontro entre os homens. Podem fazer ruir preconceitos e 

amadurecer a compreensão e a fraternidade em vista da unidade do gênero humano. Nessa 

                                                 
78 Erga migrantes caritas Christi 89. 
79 Ver Dianich, Severino (1985), p. 257. 
80 Tomasi, Lydio F. (1978), p. 301. 
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perspectiva, as migrações devem ser consideradas como a ponta de lança dos povos a 

caminho da fraternidade universal. A igreja, que em sua estrutura de comunhão acolhe todas 

as culturas sem identificar-se com nenhuma delas, coloca-se como sinal eficaz da tensão 

unitária atuante no mundo. Ela, como o Povo de Deus a caminho, “constitui para toda a 

humanidade o germe mais válido de unidade, de esperança, de salvação” (LG 9).81 

Bento XVI lembra-nos: 

A igreja deve sempre se tornar de novo aquilo que já é: deve abrir as fronteiras entre os povos 

e romper as barreiras entre as classes e as raças. Nela não podem existir nem esquecidos nem 

desprezados. Na igreja existem somente os irmãos e as irmãs livres de Jesus Cristo. Vento e 

fogo do Espírito Santo devem sem parar abrir aquelas fronteiras que nós, homens, 

continuamos a erguer entre nós; devemos sempre passar de novo por Babel, do fechamento 

em nós mesmos para Pentecostes.82 

Bibliografia 
AUZA, Néstor Tomás, et al. (1994), El éxodo de los pueblos. Manual de Teología y Pastoral de la 
Movilidad Humana. Santafé de Bogotá, CELAM, 459 p. 

AVALOS, Hector (ed.) (2004), Introduction to the U.S. Latina and Latino religious experience. 
Boston - Leiden, Brill - Academic Publishers, 322 p. 

BAGGIO, Fabio (ed.) (2004), Exodus. Teaching units. Manila, Scalabrini Migration Center, (CD-
ROM). 

ID. (2008), La diversité nella comunione trinitaria. Spunti di riflessione per una “teologia delle 
migrazioni”, «Concilium», (44), 5, pp. 92-104. 

ID.; BRAZAL, Agnes M. (eds.) (2008), Faith on the move. Toward a theology of migration in Asia. 
Manila, Ateneo de Manila University Press, 261 p. 

BARRETTE, Gilles (2003), Une église appelée à vivre le défi de la catholicité, «Migrations et 
pastorale», 306, Septembre, pp. 25-28. 

BAUTISTA, David Hayes (1992), No longer a minority. Los Angeles, CA, UCLA Chicano Research 
Center Publications, 47 p. 

CANDATEN, Analita (2007), Povo a caminho. Uma espiritualidade que gera esperança. Caxias do 
Sul, Lorigraf, 297 p. 

CLEARY, Edward L.; STEWART-GAMBINO, Hannah W. (1997), Power, politics and Pentecostals in 
Latin America. Boulder, CO, Westview Press, 264 p. 

                                                 
81 João Paulo II, Mensagem para a Jornada Mundial do Migrante no tema “Os laicos católicos e as 

migrações”, 5 de agosto de 1987. 
82 Bento XVI, Homilia de Pentecostes, 15 de maio de 2005. 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 194 

COLEMAN, John A. (2002), Pastoral strategies for multicultural parishes, «Origins», 31, January 10, 
pp. 497-505. 

CONNORS, Michael (2001), Inculturated pastoral planning. The U.S. Hispanic experience. Rome, 
Gregorian University, 118 p. 

DAVIS, Kenneth G. (ed.) (1997), Misa, mesa y musa: Liturgy in the U.S. Hispanic Church. Schiller 
Park, IL, World Library Publications, 131 p. 

DIANICH, Severino (1985), Cattolicità e chiesa locale in una società plurietnica, «Servizio 
Migranti», (21), 7, pp. 253-257. 

DIAZ-VILAR, J. Juan (1990), Hispanics and the sects in the United States, «The Catholic World», 
November-December, pp. 263-265. 

DIREZIONE GENÉRALE DEI MISSIONARI SCALABRINIANI (2006), Migrazioni e modelli di pastorale. 
Atti del Convegno scalabriniano, Triuggio, 25 maggio - 1 giugno 2005. Roma, Città Nuova, 358 p. 

ESCOBAR, Samuel (2003), Migration: avenue and challenge to mission, «Missiology», (31), 1, pp. 
17-28. 

ESPÍN, Orlando O. (2000), Immigration, territory, and globalization: theological reflections, 
«Journal of Hispanic/Latino Theology», (7), 3, pp. 46-59 

FABRIS, Rinaldo (1985), Pastorale étnica: motivazioni bíblico-teologiche, «Servizio Migranti», (21), 
7, pp. 231-243. 

FIGUEROA DECK, Allan (1994), The challenge of Evangelical/Pentecostal Christianity to Hispanic 
Catholicism, pp. 409-439. In: DOLAN, Jay P.; FIGUEROA DECK, Allan (eds.), Hispanic Catholic 
Culture in the U.S. Issues and concerns. Notre Dame, IL, University of Notre Dame, 464 p. 

ID. (2004), A Latino practical theology. Mapping the road ahead, «Theological Studies», 65, pp. 
275-297. 

FRANCIS, Mark R.; PÉREZ-RODRÍGUEZ, Arturo J. (1997), Primero Dios. Hispanic liturgical 
resource. Chicago, Liturgy Training, 153 p. 

FUKUYAMA, Francis (2007), Europa senza valori - L'integrazione fallirá, «Avvenire», 27 marzo, p. 
26. 

GITTINS, Anthony J. (2002), Ministry at the margins. Strategy and spirituality for mission. 
Maryknoll NY, Orbis Books, 193 p. 

GOIZUETA, Roberto S. (2004), The symbolic realism of U.S. Latino/a popular Catholicism, 
«Theological Studies», (65), 2, pp. 255-274. 

GOURGUES, Michel (1986), L„autre dans le récit exemplaire du Bon Samaritain (Lc 10,29-37), pp. 
257-268. In: GOURGUES, Michel; MAILHIOT, Gilles-D. (éds.), L’alterité. Vivre ensemble differents. 
Approches pluridisciplinaires. Montréal-Paris, Editions Bellarmin-Editions du Cerf, 464 p. 

GRESHAKE, Gisbert (2002), Einheit der Menschheit. Einheit Gottes. Eine Erläuterung zu „Gaudium 
et Spes“ Nr. 24, «Beiheft zu Auf den Wegen des Exodus», 14, pp. 1-14. 

GROODY, Daniel G. (2004), La foi sur la frontière ou la “migration” comme métaphore de la vie 
spirituelle, «Lumen Vitae», (59), 4, pp. 441-452. 

ID. (2009a), Jesus and the undocumented immigrant. A spiritual geography of a crucified people, 
«Theological Studies», (70), 2, pp. 315-316. 

ID. (2009b), Crossing the divide. Foundations of a theology of migration and refugees, «Theological 
Studies», (70), 3, pp. 638-667. 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 195 

HINZE, Bradford E. (1998), Ethnic and racial diversity and the Catholicity of the Church, pp. 162-
199. In: AQUINO, Maria P.; GOIZUETA, Roberto S. (eds.), Theology: expanding the borders. Mystic, 
CT, Twenty-Third Publications, 333 p. 

HÖGE, Dean R.; OKURE, Aniedi P. (2006), International priests in America. Two coming issues, 
«New Theology Review», (19), 2, pp. 14-22. 

HOLLAND, Joe; HENRIOT, Peter (1983), Social analysis. Linking faith and justice. Maryknoll, NY, 
Orbis Books, 144 p. 

JACOBSEN, Knut A.; RAJ, Selva J. (eds.) (2008), South Asian Christian Diaspora. Invisible diaspora 
in Europe and North America. Farnham, Ashgate, 267 p. 

JONGENEEL, Jan A.B. (2003), The mission of migrant churches in Europe, «Missiology», (31), 1, 
pp. 29-33. 

KAHL, Werner (2002), A theological perspective: the common missionary vocation of mainline and 
migrant churches, «International Review of Mission», (91), 362, pp. 328-341. 

KUBICKI, Judith M. (2002), Singing a song of the Lord in a foreign land. Issues of Catholic identity 
and Catholic liturgical music, «New Theology Review», (15), 3, pp. 30-40. 

LEVITT, Peggy (2007), God needs no passport. Immigrants and the changing American religious 
landscape. New York, The New Press, 352 p. 

LITONJUA, M. D. (2000), Pentecostalism in Latin America, «Journal of Hispanic/Latino Theology», 
(7), 4, pp. 26-48. 

MARTINI, Carlo Maria (2009), Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano. Cinisello 
Balsamo (MI), Ed. San Paolo, 292 p. 

MILLER, Vincent J. (2008), Where is the church? Globalization and Catholicity, «Theological 
Studies», (69), 2, pp. 412-432. 

NOUWEN, Henry (1998), Semi di speranza, a cura di Robert Durback. Milano, Gribaudi, 288 p. 

PAROLIN, Gaetano (1996), La cultura del riconoscimento, «L'Emigrato», 5, pp. 11-12. 

POHL, Christine D. (1999), Making room. Recovering hospitality as a Christian tradition. Grand 
Rapids, MI, W.B. Eerdmans Publishing Company, 205 p. 

SARTORI, Luigi (1985), La nuova situazione pastorale-missionaria, «Servizio Migranti», (21), 7, pp. 
244-250. 

SCHÖPFER, Hans (Hrsg.) (1985), Christen und Gastarbeiter. Handbuch zur Gastarbeiter-Pastoral. 
Meitingen-Freising, Kyrios-Verlag, 223 p. 

SCHREITER, Robert J. (2005), Importing foreign clergy. Issues and prospects, «New Theology 
Review», (18), 2, pp. 16-24. 

SILINI, Giambattista (2004), Gli immigrati fra noi per un dialogo tra culture e fedi, «Consacrazione 
e Servizio», (53), 4, pp. 17-24. 

SIMON, Dominique (2000), Les migrations, une chance pour vivre la catholicité, «On the Move», 
(29), 82, pp. 55-66. 

TASSELLO, Giovanni Graziano (2001), I documenti del magistero ecclesiale e le migrazioni, «Studi 
Emigrazione», (38), 143, pp. 629-654. 

ID. (2003), Missioni nel tempo e ruolo delle comunità di lingua italiana in Europa, p. 121. In: ID., 
Missionarietà nelle nostre chiese oggi. Atti del Convegno nazionale delle Missioni Cattoliche 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 196 

Italiane di Svizzera e Germania. Gazzada, 16-20settembre 2002. Zurigo, Delegazione Missioni 
Cattoliche Italiane, 174 p. 

ID. (2007), Migrantes: identità dinamica e pastorale ordinaria, «Rassegna di Teologia», (48), 5, pp. 
766-775. 

TETTAMANZI, Dionigi (1993), Non possiamo sottrarci al comando dell‟annuncio, pp. 19-22. In: La 
pastorale etnica: forma privilegiata di comunione e di cooperazione. Atti del Simposio ecclesiale 
sulla pastorale per l’emigrazione italiana, Roma, 28 settembre-3 ottobre 1992. QSM 12, Roma, 
Migrantes, 255 p. 

THEOBALD, Christof (2007), Une spiritualité de l'hospitalité, «Christus», 214, pp. 147-155. 

TOMASI, Lydio F. (1978), The other Catholics. Ph D. dissertation, New York University, 498 p. 

TOMASI, Silvano M. (1975), Piety and power. The role of the Italian parishes in the New York 
metropolitan area, 1880-1930. New York, Center for Migration Studies, 202 p. 

VERA, Luis A. (2004), The kiss of peace. An Hispanic understanding, «New Theology Review», 
(17), 4, pp. 30-40. 

WAN, Enoch (2003), Mission among the Chinese diaspora. A case study of migration and mission, 
«Missiology», (31), 1, pp. 35-43. 

WROGEMANN, Henning (2003), «Gott ist Liebe» - zu einer trinitarischen Begründung 
«Missionarischer Identität» im Kontext des Pluralismus, «Zeitschrift für Mission», (29) 4, pp. 295-
313. 

 

Recebido em 01/2011 

Aprovado em 05/2011 

 

 



 
ISSN 1809-2888  

Licenciado sob uma Licença Creative Commons 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 197 

 
 

As competências na educação religiosa escolar: algumas cautelas e projeções 

LAS COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN 
RELIGIOSA ESCOLAR: ALGUNAS 

CAUTELAS Y PROYECCIONES 
Milton Molano Camargo1 

Juan Manuel Torres Serrano2 
 

 
 

 
 
 
 

 

Resumen: 
Para el desarrollo de esta reflexiónabordaremos tres ejes, el primero referido a una mirada crítica sobre 
el uso del concepto de competencia en educación. El segundo tiene el propósito de plantear unas 
cautelassobre los lineamientos y estándares curriculares para la ERE propuestos por el episcopado 
colombiano y el tercero apunta a esbozar unas proposiciones surgidas en el seno del programa de 
Licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad de La Salle de Bogotá en torno a posibles rutas 
para abordar las competencias en educación religiosa escolar. 
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Resumo:  
Para desenvolver essa discussão irá abordar três áreas, o primeiro refere-se a um olhar crítico sobre o 
uso do conceito de concorrência na educação. A segunda visa levantar uma cautela sobre as diretrizes 
e padrões para o currículo proposto pela ERE os bispos colombianos e os objetivos terceiro esboçar 
algumas proposições que surgiram a partir do programa de Bacharelado em Educação Religiosa da 
Universidade de La Salle em Bogotá sobre as rotas possíveis para abordar as competências no ensino 
religioso. 
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1.Una mirada crítica frente a las competencias 
 

Respecto al primero de los ejes, las ideas son fruto de la investigación realizada junto 

con la Dra. Marieta Quintero, en un trabajo titulado “Competencias y Educación: usos, 

alcances ylimitaciones”3 .  

El tema de las competencias en el sistema educativo tuvo como antecedente en 

Latinoamérica la Quinta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado (Argentina, 16 y 17 de 

octubre de 1995), en la que se acordó la puesta en marcha del Programa de Evaluación de la 

Calidad de la Educación. Con esta iniciativa se buscaba dar cumplimiento a los 

requerimientos del Banco Mundial que exigían la elaboración de un informe de la calidad de 

la educación.  

Dichas exigencias internacionales llevaron a que en nuestro país, se propusiera el 

proyecto “Reconceptualización de los exámenes del Estado” (1995), en el que se 

buscabasustituir las pruebas de aptitud aplicadas desde 19684 por el Estado para el ingreso a 

la educación superior, por una evaluación por competencias5. La concepción de competencia 

que se plantea en este documento es “Saber hacer en contexto”. 

En nuestro país para el desarrollo de esta política de competencias, la cual está inserta 

dentro de la política pública de Calidad de la educación, además del proyecto de 

“Reconceptualización de los exámenes del Estado”, el MEN (Ministerio de Educación 

Nacional) y el ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) 

conformaron un equipo de intelectuales del sector educativo responsables de fundamentar y 

diseñar la prueba de evaluación por competencias. En sus discursos estos académicos 

adoptaron los planteamientos de Chomsky, Hymes y Habermas para implementar y 

fundamentar la evaluación por competencias 

En el discurso de estos intelectuales, el concepto de competencia como evaluación se 

                                                      
3 Los resultados fueron publicados en el artículo Concepciones y creencias acerca de las competencias en 
Colombia: una investigación acción desde la teoría crítica de la educación. En: Revista del Centro de 
Investigación. Universidad La Salle. Volumen 8 No 32. México D.F 
4 En 1968 se aplicaron los primeros Exámenes Nacionales. Estas pruebas eran unificadas para toda la población 
colombiana y para su calificación se utilizaron escalas nacionales. En estas fechas el Servicio de Admisión 
Universitaria y Orientación profesional se transformó en Servicio Nacional de Pruebas. ICFES, 1999. 
5 En el 2000 se aplicó un nuevo Examen de Estado: la evaluación por competencias. Los fundamentos teóricos 
de esta propuesta y las especificaciones de los instrumentos de evaluación se iniciaron en 1995. ICFES, 1999. 
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asumió como transformador de las prácticas educativas y de las formas tradicionales de 

interacción pedagógica. Entre los problemas de la educación tradicional que se propusieron 

superar estaban los relacionados con el carácter memorístico y libresco de las prácticas 

pedagógicas, el dualismo tradicionalmente presente entre escuela y contexto,la estrechez del 

concepto de inteligencia ligado a la habilidad y la destreza y, finalmente la exclusión social.  

Sin embargo, algunas tensiones sobre el uso de de la evaluación por competencias que 

han sido objeto de discusión, aunque insuficiente a nuestro juicio, han sido las siguientes:  

Relacionada con la concepción de competencia. Tenemos que la competencia 

permitiría la construcción de una pedagogía eficaz para el aprendizaje. En tal sentido, la 

competencia como objeto de evaluación define la pedagogía, aunque desde la epistemología 

de la pedagogía han sido las teorías pedagógicas las que han orientado laevaluación. También 

se ha asumido que la competencia se constituye en una forma de construcción de 

conocimiento educativo. Al respecto preguntamos: ¿cómo una evaluación define la pedagogía 

y determina la construcción de las disciplinas y de los saberes objeto de formación en los 

contextos de educación? Es decir, interrogamos cómo y por qué la epistemología y la historia 

de la pedagogía, de los saberes y de las disciplinas se vuelven subsidiarias de la evaluación 

por competencias. Y en el caso de la ERE, habría que plantear una cautela en el sentido de 

que la obsesión por la eficiencia de la evaluación académica con efectos de promoción escolar 

termine por avasallar las didácticas y las reflexiones pedagógicas propias de estos espacios y 

termine instrumentalizándola en función de los resultados del ICFES que tanto desvelan a los 

colegios. 

Relacionada con la praxis de la evaluación. Se propone, tal como se expuso, que la 

evaluación por competencias es un “saber hacer en contexto” y que para dar cuenta de ello se 

evaluarán los conocimientos y saberes a partir de las competencias comunicativas, 

interpretativas y propositivas. Indagamos: ¿cómo el lenguaje desde su naturalezarealizativa se 

constituye en una evidencia de evaluación del “saber hacer” si el contexto en el cual se evalúa 

es un contexto “simulado” por quien o quienes realizan la prueba, y no el contexto en el que 

se realiza la praxis del sujeto?. Aunque algunos otros han insistido que el contexto se refiere a 

realidades disciplinares, la pregunta sigue siendo legítima. Si miramos el asunto en la ERE, 

hay varias implicaciones. La primera es que la educación religiosa no es objeto de la 

evaluación de estado, no cuenta para los puntajes y rankings del ICFES, ¿cuál es entonces su 

valor en estas lógicas eficientistas? ¿Terminarán los profesores de religión elaborando pruebas 

de razón suficiente y selección múltiple para servir en algoa los propósitos de la interpretación 

y la proposición textual? ¿Cómo se ha de entender el saber hacer en la clase de educación 
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religiosa?  

Relacionada con Competencia para la equidad social.  

La evaluación por competencias se propuso como medio parasuperar las inequidades 

presentes en las pruebas de evaluación tradicional. El argumento consiste en señalar que las 

pruebas de evaluación tradicional centraban el interés del aprendizaje en la memoria y en la 

acumulación de información, lo cual era más favorable para algunos sectores sociales. Si bien, 

la equidad social exige de unas formas de aprendizaje iguales para todos, como personas 

libres e iguales, también es cierto que en nuestro contexto educativo la falta de equidad está 

relacionada con aspectos de orden estructural, tales como: limitado acceso a la educación y 

necesidades básicas insatisfechas. En tal sentido inquirimos: ¿cómo una propuesta evaluativa 

se erige como estrategia para disminuir las diferencias entre grupos sociales, si las 

inequidades en nuestra sociedad parten de la vulneración en derechos fundamentales de orden 

social y político? 

Currículo ycompetencia. Ronald Barnett, investigador inglés, mira las competencias 

como una categoría emergente en ese nuevo paradigma curricular que se está imponiendo 

yque está bajo el peligrode las leyes del mercado y de unaconcepción unidimensional y 

operacionalista del conocimiento.  

En ese sentido contrapone el concepto de competencia a los de comprensión o 

sabiduría. Barnett (2001) mira que ha habido una transición, de lo que nombra como 

competencia académica a lo que ve como una competencia meramente operativa, sugiere que 

al ser elcurrículoun proyecto epistemológico, en ese sentido lo que está sucediendo es un 

cambio de paradigma epistemológico“la pregunta clave que se le plantea al egresado antes de 

entrar en el mercado de trabajoya no es ¿qué es lo que sabe? Ni menos aún ¿qué es lo que 

comprende? sino más bien ¿qué puede hacer?.” (Barnett 2001:76) Continúa diciendo “las 

capacidades operacionales que la sociedad persigue anuncian un intento de reconstruir a los 

seres humanos y gestar formas de conocimiento de manera demasiado limitada… términos 

como intuición, comprensión, reflexión o sabiduría son dejados de lado y se prefieren en 

cambio otros como habilidad, competencia, resultado, información, técnica y flexibilidad” 

(Barnett 2001:32), ¿qué tenemos que decir los profesores de religión, como garantes de 

humanidad, frente a esta situación?  

En palabras de Abouchaar (2005:25), “la „noción‟ de competencia opera como un 

significante flotante, es decir, tiene diferentes significados (o ninguno en particular) según 

intente satisfacer diferentes intereses. Lo anterior implica que su propósito no es conceptual 

sino más bien retórico: crear una opinión pública favorable para las reformas asociadas con el 
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proyecto de libre mercado en el contexto de la globalización. El riesgo para la región 

(refiriéndose a Latinoamérica) consiste en el establecimiento de un sistema educativo de 

pensamiento único que termine por excluir o menoscabar otras concepciones de educación”. 

Uno de los intereses a los que sirve este discurso de las competencias es al de los 

reformadores.  

En este sentido, Carlos Miñana, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia 

(2006) analiza desde su profesión el punto de vista de los líderes y promotores de la 

formación por competencias en la región. Miñana concluye, entre otras cosas que “las ideas 

neoliberales sobre la educación han tenido un gran éxito al integrar en una lectura 

relativamente “coherente” y accesible para el común de la población, una serie de 

transformaciones sociales y de visiones de dichos cambios que se imponen día a día como 

evidentes y que sirven como marco justificatorio para profundas transformaciones en los 

sistemas educativos” (2006:19).  

De otra parte, afirma que existen unas nuevas condiciones que requieren ser 

consideradas en la construcción de nuevas propuestas educativas, esas condiciones no pueden 

ser ajenas al desarrollo de nuevas propuestas en la educación religiosa, aquí caben bien las 

palabras proféticas de Don Hélder Camera: “El verdadero cristianismo rechaza la idea de que 

algunos nacen pobres como otros nacen ricos y que los pobres tengan el deber de aceptar la 

pobreza como voluntad de Dios; muy por el contrario, la verdad es que las injusticias 

humanas son un problema nuestro, que ha de ser resuelto por los hombres, sabedores de que 

Cristo no admite ni opresores ni oprimidos, sino que nos quiere a todos a nivel humano, ni 

infra-humanizados por la miseria, ni deshumanizados por la riqueza.” 

 

2. Educación religiosa escolar y catequesis, algunas cautelas.  

 

En este segundo eje, acudo a las reflexiones construidas en el programa de 

Licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad de La Salle en torno a los estudios de 

Joseph Gevaert publicados en su libro “La dimensión experiencial de la catequesis”, a la 

experiencia personal como profesor de educación religiosa durante muchos años, y a 

múltiples conversaciones con colegas que me han permitido enriquecer y cuestionar mis 

propias perspectivas.  

El primer elemento, siguiendo a Gevaert (1985), es una contextualización histórica de 

la ERE. Esta surge en algunos países europeos a finales de la década de los sesenta en una 

situación de “emergencia pedagógica” asociada a un mundo cada vez más secularizado, con 
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una masiva migración no cristiana y con constituciones políticas y legislaciones 

educativaslaicales. Proceso particularmente interesante de estudiar es lo que ha sucedido en 

España y el inmenso debate que ha tenido la educación religiosa después de la transición del 

franquismo a la democracia.  

Para el caso colombiano, la Constitución Política de 1991 marcó una situación que 

podría considerarse análoga, guardando las distancias, a la descrita anteriormente. Así, la 

línea de argumentación en defensa de la ERE insistió en que se justificaba por la importancia 

del hecho religioso en la sociedad “relevancia cultural de lo religioso que aparece con 

insistencia en el entorno de los estudiantes y educadores…reclamando de ella el valor 

agregado que está en capacidad de ofrecer” (Conferencia Episcopal Colombiana, 1994). 

Así se estipuló que entre las diversas formas de entender la ERE, ésta sería asumida 

como: acción educativa escolar, conocimiento de la propia religión, disciplina escolar y como 

responsabilidad compartida del estado, la familia y la iglesia a quien pertenezca el estudiante 

(Conferencia Episcopal Colombiana, 2004).  

Sin embargo, al leer los objetivos propuestos por el Episcopado, el tipo de 

competencias indicado y las temáticas por grado, se siente un fuerte peso de lo conceptual 

sobre las demás dimensiones de la formación, aspecto que recuerda aquellas primeras 

distinciones que se hacían entre ERE y catequesis y en las que se afirmaba que una gran 

diferencia era que la primera carecía del ámbito celebrativo y litúrgico, mientras que en la 

segunda esa era un dimensión constitutiva 

Así las cosas, una cautela que debemos tener es que de nuestra propia “emergencia 

educativa” corramos el riesgo de quedarnoscon una catequesis “desteñida” a la que llamemos 

ERE, de la que desterramos el ámbito de lo celebrativo y en la que enfatizamos un fuerte 

contenido doctrinal centrado en el catecismo. Algunas partes del documento de estándares 

podrían prestarse para una interpretación semejante, por ejemplo este: “para pastoralistas y 

educadores la Iglesia presenta no solo el compendio de la fe cristiana en el Catecismo de la 

Iglesia Católica sino unas normas y criterios para la presentación del mensaje cristiano que 

rigen también para la educación religiosa escolar” (Conferencia Episcopal de Colombia, 

2004: 18). 

El segundo elemento apuntaa revisar con sentido crítico las competencias y los 

enfoques propuestos por el Episcopado Colombiano en los lineamientos curriculares para la 

ERE. 

El documento sugiere cuatrocompetencias que siguen un esquema muy parecido al 
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que se encuentra en el texto de las competencias ciudadanas6. Las indicadas para la ERE son:  

 Saber comprender: entendidas como “…conocimiento objetivo, sistemático y básico 

de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su experiencia 

religiosa”(Conferencia Episcopal de Colombia, 2004: 17). Constatamos aquí que más que 

competencia comprensiva, se trata simplemente de presentar unos contenidos “objetivos”de la 

fe católica, que corren el riesgo de convertirse en una serie de datos almacenados en un frío 

depósito. Se reduce fuertemente la dimensión de la comprensión, y se evidencia la ausencia 

de las relaciones entre fe-cultura, fe-razón, fe-persona-sociedad que deberían ser objeto no 

sólo de conocimiento, sino de comprensión en el sentido de poder realizar diversas 

actividades que requieren pensamiento respecto a dichas relaciones; por ejemplo: explicarlas, 

encontrar evidencia y ejemplos, generalizar, aplicar, presentar analogías o representarlas de 

maneras nuevas. 

En este sentido Raymond Lemieux (1988, p. 9), comprendiendo la educación como el 

lugar que hace posible el discernimiento de las búsquedas de sentido de cada persona, 

reconoce el rol irremplazable de la misma afirmando: 
 

Ese rol, sin embargo, no puede consistir en convencer, ni crear guetos de ortodoxia. Hacer 
posible, crear las condiciones de una busque de sentido que abra a la oikomene, a lugares para 
vivir juntos. Ello quiere decir darse a sí mismo y ofrecer a otros los instrumentos de una 
verdadera reflexión sobre el estado del mundo, comenzando por sus propias tradiciones 
religiosas. Ello quiere decir ser capaces de analizarlas, de compararlas y de reflexionar sobre 
esa historia. Ello quiere decir igualmente tomar consciencia sobre su relatividad, como de su 
riqueza, de su apertura al infinito, y llegar a ser capaces de identificar los signos del Otro en el 
otro.7 
 

Saber dar razón de la fe: explicada como “cercana a la denominada competencia 

argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de las convicciones de la fe, sin fanatismos y por 

medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón humana, de las ciencias, de la cultura, 

de otras visiones religiosas” (Conferencia Episcopal de Colombia, 2004: 17). Se percibe acá un 

afánapologético en vez de un sentido más comunicativo en la direccióndel pensamiento de Habermas, 

como la capacidad del sujeto de actuar socialmente, de participar en el sistema de interacción, de 

solucionar problemas y de exponer sus puntos de vista frente a situaciones divergentes con el objeto de 

alcanzar el entendimiento, obviamente visto esto desde una perspectiva religiosa. 

En esta competencia se evidencia, según el teólogo alemán Ziebertz (2003, P. 52), un modelo 

de educación religiosa mono-religiosa que propende por una enseñanza confesional cristiana, por la 

                                                      
6 Las competencias ciudadanas son: algunos conocimientos sobre constitución y derechos, las cognitivas, las 
emocionales, las comunicativas, y las competencias integradoras. 
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comunicación de la “verdad religiosa”. Se trata de un modelo inclusivo moderado en la cual la 

educación cristiana promueve una visión positiva frente a otras religiones y sus miembros. Sin 

embargo este modelo es criticado ya que su apertura a otras religiones llega a considerarlas en ellas 

mismas, sino desde el punto de vista de la mayoría, de una fe mayoritariamente cristiana, católica; 

respetando y asumiendo el diálogo de manera asimétrica desde el absoluto del “yo” cristiano-católico. 

 Saber integrarfe y vida: asumida como el “desarrollo de valores y actitudes, fundados en las 

capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del 

problema religioso para la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de 

personalización y al desarrollo social”. Esta es una competencia bastante poderosa, cercana a las 

competencias emocionales presentadas en las competencias ciudadanas. Señalamos que junto con las 

últimas son lasmás importantes de todas, sin embargo, están muy enraizadas en lo conceptual, como si 

el sólo hecho de conocer las verdades de la fe pudierahacer a los seres humanos más misericordiosos, 

serviciales o empáticos. Creemos que la competencia es muy importante pero que su explicación es 

tímida, no hace justicia a los alcances que pudiera tener.  

En esta perspectiva de las relaciones entre fe y vida, Jackson (2005, P. 75) subraya: 

 

Deberíamos enseñar a los estudiantes las habilidades necesarias para la interpretación y 
ofrecerles momentos de reflexividad, conduciéndoles a considerar el impacto de los nuevos 
aprendizajes sobre sus propias creencias y valores y aplicar juicios críticos de una manera 
constructiva, racional e informada (…) Las religiones deben presentarse no como sistemas 
homogéneos de creencias, sino en términos de relación entre los individuos, los grupos y el 
contextos de las grandes tradiciones en las cuales éstos crecen 

 

Saber aplicar a la realidad: “Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el 

saber religioso a la realidad social y eclesialen función de un cambio, deuna transformación de la 

cultura y de la sociedad y de una renovación en la misma vida cristiana”. Consideramos que junto con 

la anterior, esta es la competencia más importante y subrayamos que su enunciación le imprime un 

carácter profético, además de la posibilidad de creer que la vida cristiana puede ser renovada. Sin 

embargo inquieta una mirada positivista de la competencia que puede tener graves implicaciones 

didácticas, al suponer que se trata de una aplicación deductiva de unos principios que pasan por 

encima o desconocen la realidad de los sujetos.  

Respecto a los enfoques que se proponen en cada curso, el documento contempla los 

siguientes:  

Un enfoque antropológico concebido como el que“prepara al ingreso en la dimensión 

religiosa”, (Conferencia Episcopal de Colombia, 2004: 17). Nos cuestiona profundamente una 

perspectiva que entiende lo religioso por fuera de lo humano, en dirección distinta a lo expresado por 

el Concilio Vaticano II “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de 

nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas 

y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su 
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corazón” (Gaudium et Spes 1). 

En este sentido y reconociendo el alcance del giro antropológico en la teología cristiana el 

teólogo africano Jean Marc Ela (2003, P. 12) subraya: 

 

Todo discurso sobre Dios implica una palabra sobre la realidad humana y el mundo. En un 

sentido se trata de un retorno al ser humano como escucha de la Palabra que se interroga sobre 

su existencia y su condición a la luz de la historia de la Revelación. En efecto Dios no se 

revela al hombre, sin revelar al hombre a él mismo. 

 

Otro enfoque es el bíblico en el que “se abordan los problemas y temas desde la perspectiva de 

la Divina Revelación, en su etapa del Antiguo Testamento” (Conferencia Episcopal de Colombia, 

2004: 17).También está el bíblico Cristológico en el que se presentan “los problemas y temas desde la 

perspectiva de la Divina Revelación, en su etapa del Nuevo Testamento, centrado en Cristo y la 

experiencia de los apóstoles y primeros cristianos” (Conferencia Episcopal de Colombia, 2004: 17).  

Por último está el eclesiológico en el que “se abordan los problemas y temas desde la 

perspectiva de la historia post-bíblica, esto es, de la Tradición de la Iglesia, del cristianismo vivido y 

de su presencia y acción en el mundo de hoy”.Como la intención de este texto es presentar unas 

cautelas, evidenciamos que estos tres enfoques asumen una perspectiva poco dinámica del texto 

bíblico, casi en el sentido de la historia sagrada que solía enseñarse hace unos años. 

Esta tensión entre lo pasado y lo presente, entre historias y verdades cristianas que quedan sin 

anclaje y relación con el presente es criticada por Parmentier (2004, P. 182) cuando insiste que: 

 

(…) si el Verbo se ha hecho carne, es que Dios no ha tenido miedo de tener historias plurales y 
singulares con los seres humanos a quien él se ha dado a conocer como Dios relacional. (…) 
No se puede pensar y decir el misterio de la salvación sino a través de una historia que llega a 
ser presente y activa en los relatos. El relato permite a lo humano de formular y reformular su 
sufrimiento, su grito de angustia existencial. 
 

Adicionalmente el último enfoque pareciera obviar las implicaciones de lo comunitario, de la 

fraternidad, de los profundos significados que la imagen de Pueblo de Dios-comunión puede sugerir 

en las prácticas de la ERE y en la vivencia de una eclesialidad que supone pero supera la 

institucionalidad. En este sentido Villepelet (2003: 40) establece la correlación entre filiación y 

fraternidad: 

 

La experiencia de una vida en Iglesia, la prueba de una vida fraternal, de una vida compartida 
con otros es una buena mediación para comprender y descubrir la paternidad de Dios y el ser 
hermanos. 
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La tercera y última cautelala hemos ido exponiendo de alguna manera, sólo que aquí queremos 

explicitarla con fuerza. Se trata del peligro de instrumentalizarla experiencia humana en función de la 

doctrina obviando que la revelación acontece en la experiencia y que ésta en el ámbito educativo de la 

fe no puede ser simplemente una fase de aprestamiento o de entrada. Torres (2008: 74) afirma en esta 

perspectiva, de cara a la correlación experiencia y mensaje cristiano, que: 

 

El papel de la experiencia no puede ser extrínseco a los contenidos. Recurrir a ésta no puede 
hacerse sólo en función de la transmisión de nociones abstractas o en función de aplicaciones a 
la vida. La experiencia no se concibe solo desde una perspectiva funcional sino estructural, 
ella hace parte constitutiva de la formación cristiana. No se presenta paralelamente entre y con 
los contenidos de la catequesis, sino que se considera como principio estructurante para el 
anuncio y la comprensión de los mismos. 

 

Aunque el documento es claro al ubicarla como elemento central del proceso formativo y esa 

es una de las grandes fortalezas de los lineamientos y estándares creo que es importante no olvidar las 

palabras de Geavert quien advierte respecto a la experiencia que “La respuesta no se puede dar 

unilateralmente desde los textos bíblicos y los documentos de la Iglesia. No se puede dar 

unilateralmente a partir de las propias experiencias profundas, ni de las simples experiencias sociales 

de hoy. La respuesta puede darse únicamente en la correlación entre estos elementos: experiencias 

fundamentales - experiencia bíblica - experiencia de los problemas sociales de hoy” (Geavert, 1985: 

73)Y añade Geavert: 

 

 “La fe cristiana no es simplemente una colección de testimonios históricos. Es una inmensa 
realidad vivida y viva. Constituye continuamente un mundo de sentido y de significados que 
modifican el rostro de la cultura. Los valores y los significados que ella aporta, no nacen de 
datos sociales y culturales, sino que son creados a través del compromiso de los cristianos.  
En otros contextos históricos y en nuevos contextos culturales, los cristianos renovándose 
siempre, dan configuración concreta y densidad cultural a la fe evangélica, creando lenguajes, 
ritos, valores, actitudes éticas, instituciones y realizando frutos de profunda liberación, que 
llegan a hacerse visibles en los «frutos del Espíritu, Santo». El cristianismo no es reductible a la 
cultura, pero no se comprende fuera del mundo concreto de significados que el «hic et nunc» 
está creando y realizando en la cultura y en la historia”. (Geavert,1985: 82) 

 

3. A manera de propuesta  
 

El tercer y último eje de reflexión apunta a esbozar propuestas respecto a las competencias en 

la ERE. Estas propuesta pueden ser objeto de discusión. Se trata de descubrir las posibilidades que las 

competencias tienen y la necesidad de pensar en que un currículo y una evaluación por competencias 

implican cambios fundamentales en la forma de comprender los procesos educativos y no 

simplemente un cambio de nombre que legitime políticas neoliberales.En todo caso se trata de mirar 

hacia adelante y afirmar con el maestro Freire, “tengo esperanza. No por terquedad, sino por un 

imperativo histórico y existencial”.  
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La primera propuesta tiene que ver con el tema de las competencias aplicado a la pedagogía 

como saber propio de los maestros. Si bien en esta ponencia se han mostrado las dificultades que 

existen en el uso del concepto de competencia como evaluación, es preciso señalar que la dimensión 

epistemológica de la competencia comunicativa propuesta por Habermas ha sido retomada, para 

fundamentar la pedagogía crítica -Stephen Kemmis-, la teoría del currículo -Shirley Grundy-, y en 

nuestro país la pedagogía como disciplina Reconstructiva –Mockus, Hernández y otros-. Veamos 

algunos aspectos que ilustran la propuesta de pedagogía desde la competencia comunicativa y que son 

inmensamente potentes para los profesores de educación religiosa. 

Lo primero es pensar la pedagogía crítica y sus implicaciones para la ERE. Para Kemmis 

(1988),la pedagogía crítica debe tener como fundamento el entendimiento de las prácticas educativas. 

Este entendimiento, siguiendo a Habermas, se basa en la capacidad crítica de los miembros de un 

colectivo mediante el uso libre de coacciones de la competencia comunicativa.  

Para el autor (1988), siguiendo a Habermas, es precisamente a través de la competencia 

comunicativa como se logran los acuerdos intersubjetivos, se alcanza el entendimiento y se llega al 

consenso entre los sujetos inmersos en una práctica social.  

En asuntos de pedagogía, la propuesta de Habermas haría posible entender la práctica 

educativa como un escenario estructurado lingüísticamente, por lo tanto el lenguaje no podría ser 

entendido como asunto individual. Es decir la praxis comunicativa en contextos pedagógicos hace 

posible que sus miembros adquieran una conciencia histórica entendida ésta como el reconocimiento 

de su historicidad y de su naturaleza situada. Para la pedagogía crítica, la acción comunicación permite 

reflexionar acerca denuestros propios entendimientos, las perspectivas de otros, así como las prácticas 

individuales y colectivas.  

En el caso de Grundy (2004) esta investigadora indica quela praxis comunicativa cotidiana de 

un maestro es la que construye el currículo. De ahí que el currículo deba ser entendido como una 

construcción cultural, es decir, “no se trata de un concepto abstracto que tenga alguna existencia aparte 

de y antecedente a la experiencia humana. Es, en cambio, una forma de organizar un conjunto de 

prácticas educativas humanas” (Grundy, 2004:19). De otra parte, esa praxis cotidiana está sujeta a 

intereses, que vistos desde Habermas, están condicionados al placer enraizado en la racionalidad.  

Es preciso señalar que desde los intereses del conocimiento el currículo y la noción de 

formación de competencias están relacionados con lo racional y la acción.Lo racional en el marco de 

la teoría crítica implica dar razones o presentar nuestro punto de vista acerca de nuestras decisiones y 

acciones. Por lo tanto, el carácter racional significa uso de un lenguaje encaminado al entendimiento y 

a la coordinación de acciones. Así pues, en el currículo y en la formación de competencias se asume 

que el sujeto propicia acciones comunicativas con el interés de establecer consensos.  

Un tercer aspecto es la pedagogía reconstructiva. Para el grupo de Mockus (1995), la 

pedagogía es una disciplina reconstructiva, en el sentido Habermasiano del concepto. Lo que significa 

que ésta “pretende transformar un saber-cómo domeñado prácticamente en un saber qué explícito” 



Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 208 

No como una disciplina empírica en el sentido común de considerar hechos bajo leyes 

universales que los explican, por lo que se descarta entonces cualquier posición positivista de lo 

pedagógico, sino como una “disciplina falible, cuyas formulaciones pueden ser desmentidas por 

contrastación con el saber-cómo domeñado en la práctica por el docente competente” (Mockus 1995: 

18), de tal manera que sería la competencia comunicativa el núcleo central de lo pedagógico, o mejor 

de lo que podría llamarse la competencia pedagógica. 

Es esta perspectiva la que permitiría recuperar el tan mencionado, pero paradójicamente 

olvidado“saber pedagógico de los maestros”. Ayudando a diferenciar lo que serían esos elementos 

universales de la enseñanza, así como los propios de los contextos culturales particulares. De tal 

manera que las intuiciones logradas a través de la experiencia y la autorreflexión lograran el estatuto 

que les ha sido negado por esas miradas monodimensionales de la razón y que han confinado al 

maestro a una posición relegada en su dimensión profesional.  

La segunda propuesta tiene que ver con pensar alternativas que posibiliten otras miradas a lo 

trazado por el episcopado en los lineamientos curriculares. A este respecto sugiero:  

- Que las competencias contempladas para el saber comprender se integren conlas de saber dar 

razón de la fe, pero en un sentido mucho más amplio, el que sugiere el concepto mismo de 

comprensión y en el que se atienda no sólo a la adquisición de conocimientos sino a la formación para 

la toma de perspectiva, los procesos de metacognición, la generación de opciones con criterio 

fundamentado, la consideración de consecuencias respecto a las opciones personales y comunitarias, el 

análisis, la síntesis y el pensamiento crítico. Esta perspectiva permitiría enriquecer los temas y los 

aprendizajes propuestos y abordar aspectosfundamentales en la relación fe y ciencia, fe y razón, fe y 

cultura, que están presentes en las preocupaciones y motivaciones con las que los niños y adolescentes 

llegan a nuestras aulas todos los días.  

- Que las competencias que se refieren a la integración fe y vida tengan como referente 

fundamental unas competencias de la misericordia, una inmensa capacidad para mover el corazón 

frente al dolor del otro. La historia del sufrimiento constituye un referente esencial de esta 

competencia y la memoria es el instrumento para que esta historia no se olvide. De una actitud de 

indiferencia o incluso de inocencia ante la historia de dolor humano, se pasa aquí a una actitud de 

auto-implicación y participación, porque la memoria del sufrimiento no obedece a la pregunta sobre el 

mal en un mundo creado por Dios, sino al interrogante sobre la urdimbre histórico-política que 

engendra víctimas, injusticia y exclusión. Y esta interrogación evita que se descargue la 

responsabilidad al destino, a la fatalidad de la vida, al mal, o incluso a Dios, y que el hombre se 

interrogue sobre su propia responsabilidad ante el dolor del millones de inocentes. (Siciliani, 2010) 

Estas competencias implican entonces el desarrollo de competencias emocionales tales como 

laempatía que lleva a tener conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los otros, 

a darse cuenta de sus sentimientos y perspectivas frente a la vida, a estar al tanto de las necesidades de 

desarrollo del resto y no impedir su crecimiento, a ser capaz de leer las corrientes emocionales de un 
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grupo, así como el poder de las relaciones entre sus miembros y finalmente a mantener el optimismo 

frente a las metas comunes, a pesar de los obstáculos y retrocesos que puedan presentarse. 

- Que las competencias denominadas saber aplicar la realidad vayan acompañadas del 

desarrollo de ciertas destrezas sociales que permitan a los estudiantes saber escuchar abiertamente y 

poder manejar conflictos, saber negociar y resolver los desacuerdos que se presenten dentro de una 

comunidad. También poder alimentar y reforzar las relaciones interpersonales dentro del grupo, ser 

capaz de crear sinergias para la consecución de metas comunitarias.  

- Finalmente, creo que es imprescindible que se incorporen competencias intrapersonales, 

ausentes del documento de lineamientos del Episcopado colombiano, estas entendidas como la 

capacidad de reflexionar sobre uno mismo, lo que ayudaría a descubrir, representar y simbolizar 

lospropios sentimientos y emociones, los propios estados de ánimo y las propias fortalezas y 

limitaciones.Serían dichas competencias las que permitirían una autoconstitución de la interioridad y 

también “la transformación interior, la conversión que sucede en la “conciencia y el corazón de la 

persona” (Morales,2000,29) “Despójense del hombre viejo con sus obras y revístanse del hombre 

nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su creador” 

(Col 3,9-10). La conversión supone un ejercicio, una ascesis que Juan Bautista de La Salle sugiere en 

el recogimiento, el silencio y la soledad fecunda “para enfrentar la lucha, para el futuro incierto, para 

poder resistir a lo que venga… un atleta de la vida” (Foucault, 1990: 94-95) un atleta que hace 

resistencia al consumismo, al mercado que invade y controla la vida misma, una resistencia capaz de 

generar con otros prácticas de libertad.  

 Ese trabajo sobre sí mismo se ve en los ejercicios autoformativos que hacen al sujeto 

responsable de su propio destino, capaz de dar significado a las experiencias que vive. “Cuando el 

estudiante se cuestiona sobre su propio desarrollo, puede a su vez interrogarse sobre el mundo, 

criticarlo, investigar, discernir… Esto es sólo posible mediante procesos de reflexión, en los que cada 

quien, poco a poco, de manera constante, vaya encontrando el sentido de su vida y estos procesos han 

de contar con tiempos y métodos que lo posibiliten y lo aviven” (Campo y Restrepo, 1999, 21)” 

(Molano, 2008:125) 

La tercera propuesta apunta a pensar desde las condiciones particulares de nuestra cultura 

colombiana todavía llena de elementos sagrados, una sociedad no desacralizada, con una profunda 

raigrambe religiosa, en la posibilidad de fundamentar una educación religiosa escolar católica que se 

ofrezca libremente a los padres de familiay que permita consolidar en la escuela procesos abiertos y 

sólidos de socialización religiosa. Creo que no tenemos que seguir disfrazando la confesionalidad, la 

libertad religiosa que garantiza la Constitución debe llevarnos a apostar por una nueva evangelización 

en los ámbitos escolares, que se convierten en muchas ocasiones en los únicos referentes religiosos 

que tienen los niños y jóvenes durante su vida y creo que para eso hay que dar un salto de una 

perspectiva teológica excesivamente cristocéntrica a una dimensión más soteriológica, al fin de 

cuentas la predicación de Jesús no fue sobre sí mismo, sino sobre su proyecto de otro mundo posible. 
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En esa misma dirección, estamos convencidos de la necesidad de encontrar nuevas rutas para 

la educación religiosa no confesional, aquella que se ofrece en los colegios de naturaleza estatal y que 

muchas veces es reemplazada por otros espacios que nada tienen que ver con los propósitos que se 

buscan con la enseñanza de la religión. No simplemente una cultura religiosa, sino una educación 

religiosa que se fundamente en una teología no confesional, estoy convencido que los desarrollos que 

se han hecho en torno a la teología del pluralismo religioso darían elementos que deberían ser tenidos 

en cuenta8.  

También podrían explorarse otras direcciones como lo que sugiere el teólogo Hans Küngh, 

con su propuesta de una ética mundial y en la que explica unos imperativos de humanidad a partir de 

las diversas tradiciones religiosas, filosóficas y cosmovisionales.  

Dice el mencionado autor que esos imperativos pueden expresarseen una “Declaración 

universal de las responsabilidades humanas”: 

“- No matarás, ni tampoco torturarás, maltratarás o lacerarás. O expresado de manera positiva: 

«¡Respeta la vida!». Compromiso con una cultura de la no violencia y el respeto ante toda forma de 

vida. 

-No robarás, ni tampoco explotarás, sobornarás o corromperás. O dicho positivamente: 

«¡Actúa de forma justa y limpia!». Compromiso con una cultura de la solidaridad y con un orden 

económico justo.  

- No mentirás, ni tampoco embaucarás, falsificarás o manipularás. O formulado en términos 

positivos: «¡Habla y actúa con veracidad!». Compromiso con una cultura de la tolerancia y con una 

vida veraz. 

- Y por último: «No haréis mal uso de la sexualidad, ni tampoco maltrataréis a vuestra pareja, 

ni os humillaréis, ni os degradaréis el uno al otro». O enunciado de forma positiva: «¡Respetaos y 

amaos unos a otros!». Compromiso con una cultura de la igualdad y con la colaboración entre el varón 

y la mujer” (Küng, 2005) 

 Queremos concluir esta última propuesta con unas palabras de Küng, que yo aplico a la 

perspectiva de una educación religiosa no confesional que debe apuntar a la construcción de esos 

valores universales tan puestos en cuestionamiento hoy en día, en tiempos de postestructuralismo: 

                                                      
8 Dice Luiz Carlos Suzin en la introducción del número 319 de la revista Concilium (2007) sobre el pluralismo 
religioso: “ La condición plural como seña de nuestro tiempo, la diferencia y la diversidad, el pluralismo que se 
deriva de ello como concepto interpretativo: ¿todo eso constituye una novedad histórica o es más bien un hecho 
mismo de la vida, siempre existente, que ahora conocemos mejor con las consecuencias que ello implica? La 
tesis de este número de Concilium es la de que el pluralismo constituye un paradigma que se afirma superando la 
unicidad, el universalismo y el absolutismo del pensamiento tradicional, de la metafísica y, más aún, de la actitud 
deOccidente. Se trata de aprehender la complejidad de la realidad más profunda de la vida en todos sus aspectos, 
incluidos los sociales, culturales y religiosos. La complejidad de la realidad en su condición plural provoca y 
exige discernimiento. Requiere un nuevo despertar, que consiste en despertar del sueño dogmático religioso, un 
nuevo iluminismo, de carácter religioso, a partir de la alteridad y de la pluralidad, y ya no a partir de la 
subjetividad y de la identidad con pretensiones de universalidad exclusiva y de unicidad absoluta. Exige 
asimismo reconocer con valentía el cambio epistemológico lleno de consecuencias prácticas, de nuevas posturas 
que se está produciendo, de forma irrevocable, en nuestros días. 
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“¿Existen valores universales? Sí, sí que existen, pero no podemos darlos por evidentes. Deben ser 

ponderados cuidadosamente, deben ser defendidos y fortalecidos. Y debemos cultivar en nosotros la 

voluntad de vivir conforme a los valores que anunciamos: en nuestra vida privada, en nuestras 

comunidades locales y nacionales, en el mundo”. 
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Economia e ética: perspectivas do 
desenvolvimento econômico e social1 

Rogério Benevente2 

  
 
 
 

Resumo: O desenvolvimento econômico e social é algo muito sério e requer 

políticas com vistas à melhora do bem-estar social, na confluência da liberdade e 

respeito às capacidades individuais, na estreita relação entre economia e ética. A 

análise deste processo requer a tentativa de respondermos a duas questões 

fundamentais: a primeira dispõe sobre “como devemos viver” e a segunda aborda a 

finalidade de se alcançar o “bem para o homem”, ambas num contexto de realização 

social, por meio de uma concepção mais abrangente do “bem”, cujo ideal seja atingi-

lo para toda uma nação ou sociedade. 

 Palavras-chave: Autonomia; Liberdade; Economia; Ética; Moral; Estado. 

Introdução 
O intuito primeiro, que engendra o fio condutor deste trabalho, é a preocupação com 

princípios éticos dentro da abordagem econômica, junto aos policy makers, na conjugação 

                                                        
1 Este artigo foi originado a partir da monografia acadêmica de conclusão da graduação em Ciências 

Econômicas do autor, conforme referências bibliográficas, sob a orientação do professor doutor 
Antonio Corrêa de Lacerda, e revisado pela professora mestre Maria Celina de Queirós Cabrera 
Nasser. 

2 Bacharel em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Curso de 
Filosofia pela Faculdade de São Bento de São Paulo, no biênio 2000-2001, período de 
instrução monástica no Mosteiro de São Bento de São Paulo. Possui experiência como monitor 
do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC-SP, no triênio 2007-2009. 
Carreira desenvolvida na área de economia desde 2006 e, atualmente, trabalha como assessor 
de investimentos na área de Private Banking. E-mail: roger.bene@uol.com.br. 
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de políticas que respeitem a liberdade e capacidades individuais, na esteira de um 

arcabouço moral sólido. A trajetória econômica de países ao redor do mundo, sobretudo 

atualmente, num contexto de acumulação capitalista em sentido ampliado, mostra-se 

destituída de conteúdo ético e moral, o que projeta a ciência econômica num horizonte de 

distanciamento entre estes dois campos do saber – a ética e a economia –, cujos expoentes 

neoliberais seguem avante com suas bandeiras de liberdade, as quais excluem o papel do 

Estado na proteção de seus cidadãos e colocam a sociedade num viés solitário e à margem 

desse mesmo Estado para traçar o seu destino. 

O escopo teórico, que suporta todo o itinerário de elaboração desta pesquisa, perpassa 

a necessidade de retomada da reciprocidade entre economia e ética, numa conjuntura que 

converge para o diálogo interdisciplinar, e demonstra os benefícios recíprocos de 

caminharem juntas. Seu distanciamento não produz efeitos positivos na economia do bem-

estar nem favorece o respeito aos agentes econômicos, condição necessária para o 

desenvolvimento humano e econômico de qualquer sociedade. Aqui, o Estado é 

fundamental para a ordem e a paz social, no respaldo e como juiz da valorização e 

instauração de uma moral que permita aos seus cidadãos a possibilidade do alargamento de 

suas capacidades. 

A perspectiva deste artigo, portanto, é abordar um panorama geral da problemática do 

desenvolvimento econômico e demonstrar a contribuição de Amartya Sen,3 dentro de uma 

dimensão ética, para a elaboração de políticas econômicas que visem o desenvolvimento 

humano e social, numa esfera de liberdade e respeito às capacidades individuais. Na visão 

de Amartya Sen, a economia e a ética se distanciaram gradativamente, o que influenciou a 

conduta do ser humano nas concepções de bem-estar, com consequente alteração no 

comportamento real das sociedades. Nesse contexto estimulante, verifica-se a necessidade 

de relacionar teorias de políticas públicas contemporâneas e conduta moral e ética que 

tornem possível a liberdade de desenvolvimento das capacidades humanas. 

                                                        
3 Amartya Kumar Sen nasceu na Índia, em 1933, na cidade de Shantiniketan, em Bengala Ocidental. 

Em 1952, foi para a Inglaterra estudar economia na Universidade de Cambridge. De volta à Índia, 
seus trabalhos orbitam ao redor da tentativa de compreender conceitos sobre miséria, fome, pobreza 
e bem-estar social. Marcado, profundamente, pela fome que atinge a Índia em 1981, aprofunda seus 
estudos acerca das economias dos países em desenvolvimento e da condição de vida dessas 
populações. 
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Compreendo que, a partir de um norte engendrado pela ética, é possível alimentar 

alterações significativas nas relações pessoais, entre cidadãos, sociedades de diferentes 

culturas e situações de desenvolvimento, numa espiral ascendente de crescimento 

produtivo, como homens livres, em que seja possível minimizar os gargalos de 

desigualdade social e fomentar a possibilidade de esperança no ser humano, de construir 

um mundo de liberdade e provedor, no mínimo, das necessidades elementares da vida 

humana. 

Assim sendo, o objetivo deste trabalho é trazer uma abordagem com um arcabouço 

ético e moral que se contraponha a alguns conceitos da economia contemporânea, políticas 

neoliberais, ao mesmo tempo que a complemente, como forma de demonstrar a 

possibilidade de um desenvolvimento econômico na confluência do respeito à liberdade e 

capacidade individual de cada ser humano, ou sociedade. 

Para cumprir tal objetivo, apresentarei duas questões que, a meu ver, não podem ser 

dissociadas e são cruciais para a economia. Primeiro, o comportamento humano ligado à 

questão ética “Como devemos viver?”. É preciso ter em mente, e reconhecer, que nossas 

deliberações éticas não podem ser contrapostas ao comportamento humano real, ideia que 

Amartya Sen denomina “concepção da motivação relacionada à ética”. A segunda questão 

refere-se à finalidade de alcançar o “bem para o homem”, num contexto de realização 

social, por meio de uma concepção mais abrangente do “bem”, cujo ideal seja atingi-lo para 

toda uma nação ou sociedade. 

Por fim, objetivo demonstrar que questões econômicas não são alicerçadas apenas no 

pragmatismo e na eficiência, contudo comportam aspectos morais e de justiça. E, ainda, 

que o desenvolvimento é um compromisso muito sério, que está estreitamente relacionado 

à ampliação da capacidade e possibilidade de liberdade dos indivíduos. 

A contribuição de Adam Smith para as bases 
fundamentais do pensamento de Amartya Sen 

A “beleza de escrever história”, segundo Adam Smith, perscruta uma teoria política 

dos sentimentos, e suas causas estão relacionadas com sentimentos. O movimento retórico 

de Adam Smith conduz, ao narrar a história, “para os sentimentos e a mente dos atores”. 

Uma tal história, observa Adam Smith, em palestras proferidas na Universidade de 
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Glasgow em 1762-1763, talvez não nos direcione com tanta objetividade às causas dos 

acontecimentos, contudo nos remete ao interesse de uma ciência com expressão mais 

subjetivada, ou seja, à análise comportamental humana e aos motivos pelos quais os 

homens agem. 

Adam Smith demonstrou, em seus escritos, preocupações com os movimentos da 

mente humana, especialmente no que tange à história política da humanidade, haja vista a 

obra Teoria dos sentimentos morais, que investiga os costumes de seus personagens e um 

tratamento imaginativo do coração dos homens. Tal fundamentação atinge a vida 

econômica e demonstra um apreço aguerrido em perseguir a riqueza e evitar a pobreza. 

Nesses sentimentos é que os homens objetivam sua luta econômica e trocas como atividade 

econômica. 

Para explicar melhor: o ser humano tem como objetivo a libertação das intervenções 

políticas do Estado, para que possa viver suas imaginações e paixões, arrebatado por seus 

sonhos, a seu juízo, cujo pressuposto seja “a mão invisível” do mercado, que o ordena e 

conduz, naturalmente, na direção do acúmulo de riquezas, possibilitando o crescimento 

individual e aspiração do desenvolvimento da sociedade. 

Considerando que a sociedade iluminista pressupõe a liberdade do indivíduo e a 

recusa de qualquer influência do Estado ou da religião, observa-se o tempo de recuperação 

das prerrogativas humanas, quando cada indivíduo cria racionalmente seus próprios 

valores, expressando dificuldades na elaboração de uma moral coletiva. 

Nesse contexto, contudo, a virtude da justiça estabelecida é fundamental para o 

florescimento da felicidade humana e o respeito ao alargamento das capacidades dos 

indivíduos, por meio de padrões éticos e condutas morais. Sem a justiça, como direito de 

cada um e garantido pelo Estado, a sociedade não pode existir. O indivíduo precisa ter seu 

espaço garantido e a liberdade de correr tão esforçadamente quanto for capaz, sem que nada 

o impeça, desde que sua conduta seja sempre de reconhecimento do seu espaço em 

sociedade e o do outro, que possui direitos semelhantes. A sociedade e o Estado propõem 

um acervo de valores humanísticos, numa perspectiva de diálogo universal e racional, pois 

a exclusão de um ou outro ente evidenciaria limites indesejáveis. 

Esses conceitos corroboram os trabalhos de Amartya Sen, Sobre ética e economia e 

Desenvolvimento como liberdade, e permitem compreender a perspectiva da ética na 
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contribuição do desenvolvimento econômico, com vistas ao respeito e à expansão das 

liberdades e capacidades individuais, na formação de uma sociedade mais equânime e que 

valorize as potencialidades de seus cidadãos. O sucesso econômico, político e social tem 

relações estreitas com a moral e a ética. Contrariamente, a escassez de valores mergulha a 

nação na criminalidade econômico-social. 

Devemos nortear atitudes políticas e econômicas por meio de uma moral social com 

princípios éticos concretos que respeitem todos os indivíduos e os valorizem em suas 

particularidades. É dever do Estado oferecer aos seus cidadãos a possibilidade de 

crescimento sustentável, viabilizando a distribuição de renda de modo mais igualitário, 

princípio de ordem social, e controle mais preciso do egoísmo humano, amenizando níveis 

elevados de inveja e discórdias entre seus cidadãos, sem colocar em risco um convívio 

social respeitoso e adequado, no qual todos tenham o mais próximo possível as mesmas 

oportunidades e acessos a benefícios sociais que os dignifiquem como cidadãos e 

promovam o aumento do bem-estar social. 

Nessa trajetória de investigação e construção de uma moral por meio de uma conduta 

ética e relevante na edificação da sociedade, Amartya Sen corrobora sua teoria de prover ao 

ser humano condições dignas para a demonstração de suas capacidades e liberdades. A 

confluência desses dois fenômenos da ação humana, quando observados, demonstra a 

capacidade de uma nação fazer crescer seu desenvolvimento humano e econômico na 

perspectiva de justiça social, assegurando um futuro duradouro, de florescimento da paz e 

manutenção da estreita observância da ordem social. 

Toda sociedade ficará emprenhada do líquido fecundo que jorrou das fontes [... As ideias 

morais jorram das mentes dos intelectuais...] e milhões de mentes se iluminarão. Haverá uma 

Identidade Ética Nacional e os problemas sociais ficarão resolvidos pelo entendimento e não 

pelo enfrentamento, pela evolução das mentes e não pela revolução dos braços, pelas almas e 

não pelas armas.4 

Desenvolvimento humano em duas origens: 
economia e ética 
                                                        

4 MARCHIONNI, A. Ética; a arte do bom. p. 36. 
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A perspectiva do desenvolvimento humano perpassa concepções de bem-estar social 

e tem origem na “engenharia” econômica e na ética, com o objetivo de nortear a conduta 

individual e consequente alteração no comportamento real das sociedades. De fato, 

economia e ética convergem para a elaboração de políticas econômicas, com o fim último 

de promover o “bem para o homem”. 

Vivemos em um mundo de grande opulência, no qual se objetiva a conquista de 

riqueza material como referencial de prosperidade e satisfação pessoal, bem como 

conotação de crescimento econômico, a despeito do respeito à liberdade humana e 

valorização das capacidades individuais. Nesse contexto, observa-se, na visão de Amartya 

Sen, um gradativo distanciamento entre economia e ética, ou, mais especificamente, no que 

tange às decisões de economia política e conduta moral. A economia, embora orientada na 

busca pela riqueza, relaciona-se ao estudo da ética e da política, ponto de vista observado 

na Política de Aristóteles, para quem “o fim do Estado” é “a promoção comum de uma boa 

qualidade de vida”.5 

Amartya Sen, ao afirmar que houve gradual distanciamento entre economia e ética, 

esboça alguns desvios nos objetivos da elaboração de políticas econômicas, o que 

condiciona a sociedade a uma realidade de elevada opulência e ausência de preocupações 

reais com imperativos de justiça e concepções morais. Tal cenário contrasta com o enfoque 

das liberdades humanas e desenvolvimento das capacidades individuais. 

O desenvolvimento pressupõe, além de uma trajetória de proximidade entre economia e ética, 

no qual imperativos de justiça, respeito e liberdade sejam interdependentes, na confluência de 

princípios de “engenharia” econômica e conduta moral, a sobreposição das principais fontes 

de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 

destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou 

interferência excessiva de Estados repressivos.6 

A liberdade está no centro do desenvolvimento humano e social, sendo que por meio 

do aumento dessa mesma liberdade dos indivíduos avalia-se o progresso da sociedade, bem 

como a realização de desenvolvimento social sustentável, por um viés de disposições 

institucionais que viabilizam oportunidades aos cidadãos de participarem nas escolhas 
                                                        

5 SEN, A. K. Sobre ética e economia. p. 19. 
6 Ibid., p. 18. 
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sociais e na tomada de decisões públicas. O ser humano tem de ser livre para escolher e 

buscar o seu status social, cada qual à sua própria vontade e decisão, sem sobreposição ou 

imposição alguma por parte do Estado, cujo papel é apenas ser um veículo facilitador de tal 

conquista. Tangencia esse processo a busca pelo Absoluto, sendo “o ser humano um ser de 

desejo”. A saciedade de um prazer implica a necessidade de continuidade em suas buscas, 

que nem mesmo o progresso técnico e material é capaz de suprir, essa necessidade de 

eternidade, que é o Absoluto de cada indivíduo, adotado por um ato de fé, a verdade de sua 

existência, que requer prudência e equilíbrio individual. 

A distinção que se faz das duas origens da economia, a saber: num primeiro aspecto, 

a abordagem da “engenharia” e, por conseguinte, a concepção ética da política, indica, na 

visão de Amartya Sen, “certas tarefas irredutíveis da economia”. A abordagem de análises 

técnicas, “engenharia” econômica, preocupa-se com a elaboração de políticas econômicas e 

sua implementação, questão primordialmente “logística”, “em vez de fins supremos e de 

questões como o que pode promover o „bem para o homem‟ ou o „Como devemos 

viver?‟”.7 E, por outro lado, concepções éticas de políticas econômicas, que se preocupam 

com questões de moralidade e justiça, na síntese do desenvolvimento econômico e humano, 

com vistas a perseguir “o bem para o homem”, com enfoque numa sociedade que prime 

pela possibilidade de acesso do cidadão à participação de sua riqueza gerada, com a 

finalidade de ascender aos níveis de rendas e bens que deseja para si, conforme lhe convier, 

permitindo usufruir benefícios sociais, corroborando, no mínimo, as necessidades 

elementares para a adequada sobrevivência humana. 

Nesse âmbito, para Amartya Sen a liberdade é prerrogativa para o desenvolvimento 

mais adequado do homem e da sociedade à qual pertence. A questão central para o homem 

reside na qualidade de vida que deseja e pode experienciar. Sua necessidade e vontade de 

possuir bens, para a conquista de posições sociais, estão diretamente relacionadas a 

características fisiológicas, sociais e culturais, além de outras igualmente contingentes. A 

atribuição de valor à sua condição social repousa na trajetória de vida percorrida e não 

diretamente na possessão de mercadorias, que pode variar de acordo com sua vontade. 

A constituição de liberdades básicas, na concepção da “condição de agentes”, 

favorece a atuação na construção do futuro de cada indivíduo, objetivando eliminar 

                                                        
7 Ibid., p. 25. 



Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 221 

privações da existência, com acesso a saúde, educação, saneamento básico, segurança, 

alimentação, dentre outros aspectos, elementos centrais para garantia do pleno 

desenvolvimento humano e social. 

O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas 

e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente.8 [...] Com 

oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio 

destino e ajudar uns aos outros.9 

O ser humano deve fazer uso de suas dimensões cognitiva e existencial, pois, se com 

aquela tivermos uma postura incoerente e imperfeita, recorreremos a esta, no arcabouço de 

conceitos e princípios morais, de forma a adquirirmos a clareza necessária à vida comum. 

Amartya Sen demonstra com clareza os dois pontos que relacionam ética e economia: 

primeiro, “que a importância da abordagem ética diminui substancialmente com a evolução 

da economia moderna”. Segundo, a chamada “economia positiva”10 se esquivou da análise 

econômica normativa, preterindo considerações éticas complexas, o que influencia o 

comportamento humano real e provoca substancial empobrecimento na economia moderna, 

pelo distanciamento progressivo entre economia e ética. A relevância de Amartya Sen em 

resgatar a visão humanística da economia e suas discussões sobre a relação entre economia 

e ética provocou Eduardo Giannetti da Fonseca a registrar uma menção a esse aspecto em 

seu comentário na contracapa do livro de Amartya Sen Sobre ética e economia: 

As questões econômicas não são apenas questões de praticidade e eficiência, mas também de 

moralidade e justiça. As questões éticas não são apenas de valor e intenções generosas, mas 

também de lógica fria e exequibilidade. Se a economia desligada da ética é cega, a ética 

desligada da economia é vazia. O surpreendente não é que a teoria econômica e a reflexão 

ética voltem a caminhar juntas, mas que tenham permanecido divorciadas e incomunicáveis 

entre si por tanto tempo. 

Amartya Sen, em suas observações, defende a necessidade de uma abordagem ética, 

dentro de conceitos da filosofia moral, que subsidiem a economia moderna e 

                                                        
8 Id., Desenvolvimento como liberdade. p. 10. 
9 Ibid., p. 26. 
10 Id., Sobre ética e economia, p. 23. 
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contemporânea na elaboração de métodos e modelos, objetivando a economia do bem-estar, 

bem como a compreensão de aspectos sociais e seus benefícios mútuos. Portanto, expande-

se a compreensão para uma abordagem mais produtiva da economia, dado que “uma maior 

atenção e mais explícita às considerações éticas que moldam o comportamento e o juízo 

humanos” pode conduzir a sociedade a um desenvolvimento humano e sustentável. Não 

obstante, os pensamentos dos economistas deveriam ser norteados por questões ligadas à 

ética, como importantes questões aristotélicas, sem perder de vista o papel da economia no 

contexto de uma ampla visão da ética e da política. 

A sociedade deve ser alicerçada solidamente em princípios de conduta moral e ética, 

fundamentos de uma nação. Ao observarmos uma fundação ou nação, é inexorável que 

nossa percepção está para além da empiria, contudo necessitamos de um desdobramento 

metafísico, no qual será possível experienciar o Absoluto que está por trás da normatização 

e constituição sociais. 

A metafísica é a intuição penetrante das coisas para além dos aspectos físicos. A metafísica, 

atividade da intuição e da emoção, olhar profundo por trás da mutabilidade das coisas, 

produz o milagre de “passar da multiplicidade das sensações para a unidade organizada pelo 

intelecto” (Platão, Fedro, 249 b-c). A metafísica é a capacidade humana de “transcender os 

dados empíricos para alcançar algo absoluto, último e fundacional”.11 

Há uma substancial interdependência entre problemas éticos e deliberações da 

economia política que, quando levados a contento, dentro de um raciocínio econômico, por 

meio de efetivas discussões e compreensões, poderão lograr avanços significativos na ideia 

mais bem elaborada de um desenvolvimento como liberdade, na confluência do respeito às 

capacidades individuais e liberdade para orientar suas próprias decisões, visando o “bem 

para o homem” como fim supremo de uma sociedade, ou seja, em se tratando de economias 

globalizadas, agirmos para além das fronteiras do nosso reduto político e econômico. 

A suposição de um desenvolvimento humano denota a prerrogativa do 

“comportamento racional”, que tem papel fundamental na economia moderna. A ação 

humana caracterizada como “comportamento racional” é, em última análise, o 

                                                        
11 Cf. JOÃO PAULO II. Fides et Ratio, n. 83. Disponível em: 

<http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_15101998_fides-et-ratio_po.html>. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_15101998_fides-et-ratio_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_15101998_fides-et-ratio_po.html
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comportamento real dos indivíduos, e que, na melhor das hipóteses, deveria estar isenta de 

irracionalidade, ou seja, não se ater ao conjunto de suas escolhas reais, exata ou 

simplesmente, aos seus próprios interesses, objetivando alavancar o bem-estar social, 

mesmo que por meio da “maximização do autointeresse”. A interpretação dessas escolhas, 

num contexto de “função de utilidade” da pessoa ou o que esta pessoa está tentando 

maximizar, é possível ser observada na problemática da racionalidade, conforme a assertiva 

de Amartya Sen: 

A visão da racionalidade como autointeresse implica, inter alia, uma decidida rejeição da 

concepção da motivação “relacionada à ética”. Tentar fazer todo o possível para obter o que 

gostaríamos pode ser parte da racionalidade, e isso pode incluir o empenho por objetivos 

desvinculados do autointeresse, o qual podemos valorizar e desejar promover. Considerar 

qualquer afastamento da maximização do autointeresse uma prova de irracionalidade tem de 

implicar uma rejeição do papel da ética na real tomada de decisão (que não seja alguma 

variação ou mais um exemplo daquela exótica concepção moral conhecida como “egoísmo 

ético”).12 

O comportamento de maximização do autointeresse, mesmo que na tentativa de 

relacioná-lo num contexto ético, normalmente apresenta uma dicotomia entre egoísmo e 

altruísmo, entre o indivíduo e o todo, distanciando o comportamento individual do 

comportamento social, ou seja, indivíduos de um mesmo grupo “podem ter interesses que 

são em parte convergentes e em parte conflitantes”. O indivíduo não pode esquecer-se do 

ser e perder o costume de contemplar profundamente as coisas, para além do que é imediato 

e superficial. É necessário encontrar razões existenciais capazes de motivar sua atuação 

interpessoal, na confluência de uma unidade moral humana e argumentos éticos que 

fundamentem concepções de mundo cuja fenomenologia orquestre as relações sociais com 

sustentabilidade. 

Por conseguinte, Amartya Sen diz ser correto afirmar que podemos ter inúmeros 

benefícios para a economia do bem-estar e até mesmo para a ética com a proximidade entre 

esses dois campos do saber. O que Aristóteles denomina “bem para o homem” inclui 

aspectos de “engenharia” econômica, obviamente, dada a necessidade de convergência e 

                                                        
12 SEN, Sobre ética e economia, p. 31. 
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interdependência de questões de política econômica e argumentos éticos. Amartya Sen 

direciona-nos para a percepção de que pelo fato “de a economia ter se distanciado da ética 

empobreceu a economia do bem-estar e também enfraqueceu a base de boa parte da 

economia descritiva e preditiva”.13 Em suas demonstrações, Amartya Sen destacou que a 

economia do bem-estar pode ser diretamente enriquecida atentando-se mais para a ética, e 

que a ética logrará benefícios num estreito relacionamento com a economia, ou que “teriam 

muito a ganhar se reconhecessem os rendimentos óbvios da cooperação”. Obviamente, não 

se atribuem facilidades nesse processo de relação direta, contudo a análise fundamenta-se 

“nas recompensas advindas do exercício”, e que possivelmente serão imensas. 

Desenvolvimento como liberdade 
O desenvolvimento, na visão de Amartya Sen, é apontado como um processo de 

expansão das liberdades reais, embasado num arcabouço de arranjos sociais ordenados para 

o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), logrando aumento da renda pessoal e 

avanços tecnológicos, bem como a superação de fontes de privações humana: “[...] pobreza 

e tirania, carência de oportunidades econômicas, e destituição social sistemática, 

negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados 

repressivos”.14 

A ausência de liberdade “rouba” das pessoas a possibilidade de saciedade de suas 

necessidades mais elementares, como a nutrição satisfatória, o acesso a bens e serviços 

públicos, a assistência social e condições de saneamento básico. A liberdade vincula-se, 

ainda, a um estado de paz e ordens locais, à possibilidade de participar da vida social, 

política e econômica, sob a égide de um Estado Democrático e mantenedor dos direitos 

inalienáveis do homem. 

Para Amartya Sen, a liberdade é central para o processo de desenvolvimento por duas 

razões, as quais são condições do desenvolvimento sustentável: 

1) A razão avaliatória: a avaliação do progresso tem de ser feita verificando-se 

primordialmente se houve aumento das liberdades das pessoas. 

                                                        
13 Ibid., p. 94. 
14 Id., Desenvolvimento como liberdade, p. 18. 



Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 225 

2) A razão da eficácia: a realização do desenvolvimento depende inteiramente da livre 

condição de agente das pessoas.15 

Existe uma inter-relação entre essas duas razões – avaliatória e de eficácia –, o que 

torna os agentes livres para a constituição do desenvolvimento econômico por meio de 

disposições institucionais no exercício das liberdades das pessoas e na confluência da 

participação da escolha social e o progresso dessas oportunidades, como fundamento de 

justiça social e contribuição para a ampliação da economia do bem-estar social – a busca do 

“bem para o homem”. 

A liberdade do indivíduo é primordial e indutora no processo do desenvolvimento 

econômico. O reconhecimento dessa prerrogativa está embasado em relações empíricas, 

concretas, na expressão política, na participação econômica, com a possibilidade de atuar 

como agente no comércio e produção de mercadorias, na convergência de diferentes 

liberdades com o objetivo de fortalecer tais liberdades. Uma vez atribuídas aos indivíduos 

oportunidades sociais adequadas, tornam-se sujeitos de seu próprio destino e podem ajudar-

se mutuamente. Segundo a expressão de Albert Camus, “a liberdade nada mais é que a 

possibilidade de sermos melhores”. 

O crescimento da riqueza, PIB, tem papel importante, porém não isolado e 

determinante das condições e qualidade de vida dos indivíduos. Uma concepção adequada 

do desenvolvimento tem de contemplar para além da acumulação da riqueza e crescimento 

do PIB e requer análise mais complexa, ou seja, o desenvolvimento tenderá a relacionar-se 

com a melhora da vida e das liberdades dos indivíduos. A expansão das liberdades valoriza 

a vida e a torna desvencilhada de uma coerção mais profunda em relação a tudo o que é 

exterior, alçando condições sociais mais completas, além da manifestação de suas volições, 

podendo interagir e influenciar mais ativamente esse mundo. “As evidências empíricas 

indicam veementemente que o crescimento econômico está mais ligado a um clima 

econômico mais propício do que a um sistema político mais rígido.”16 

A perspectiva da liberdade, no âmbito do desenvolvimento, está diretamente 

relacionada com a qualidade de vida, a qual concentra a atenção no modo como as pessoas 

vivem e suas escolhas, e não apenas sob a ótica dos recursos ou renda de que dispõem. Há 

                                                        
15 Ibid. 
16 Ibid., p. 30. 
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conexões aristotélicas nesta abordagem, dado que a riqueza não é o fim último, mas um 

meio para que se atinja um escopo ampliado da liberdade, sobremaneira das amarras das 

privações elementares da vida humana. O desenvolvimento tende a ser visto a partir das 

liberdades substantivas das pessoas, com implicações para a compreensão do processo de 

desenvolvimento e os meios de promovê-lo. 

O desenvolvimento econômico inclui a dimensão de liberdades reais e substantivas, 

ligadas aos direitos democráticos e cívicos, à segurança econômica, como parte constituinte 

da construção da vida de seus cidadãos e da oportunidade de participação na vida pública. 

Tal processo oferece condições de ação e decisões em questões reais das vidas das pessoas, 

valorizando-as numa dimensão humana, na confluência do avanço de liberdades concretas, 

como determinantes de um arranjo social focado na melhora do bem-estar e 

desenvolvimento econômico. O papel instrumental da liberdade demonstra, na intersecção 

dos direitos elencados, o quão eficaz é sua contribuição para o alargamento da liberdade 

humana em geral. 

O reforço da liberdade humana é, simultaneamente, o fim principal e o meio 

primordial do desenvolvimento. As potencialidades individuais dependem 

fundamentalmente dos dispositivos econômicos, sociais e políticos. Há uma base 

informacional, que se trata de uma abordagem avaliativa, caracterizada pela informação 

necessária, respaldada na forma clássica do utilitarismo, desenvolvida por Jeremy Bentham, 

na qual se define “utilidade” como prazer, felicidade ou satisfação, sendo tudo reduzido a 

esses estados mentais. A ideia aqui, na somatória total de utilidade, é prestar atenção ao 

bem-estar de cada indivíduo, e também no âmbito social, no que tange ao prazer ou 

felicidade gerados. O conceito de justiça, nessa perspectiva, consiste na ampliação dos 

aspectos de utilidade. Contudo, há uma notória dificuldade em mensurar a felicidade ou o 

desejo, resultados abstratos e subjetivos, esboçando-se apenas uma representação numérica 

das escolhas observáveis dos indivíduos. 

O respeito aos indivíduos de uma sociedade, com um foco social e econômico, na 

confluência e ampliação da educação básica, nos cuidados básicos com a saúde e 

segurança, e na liberdade em relação à capacidade individual, corroboram o papel de 

desempenhar e proporcionar às pessoas a possibilidade de uma labuta com coragem e 

liberdade. Dado que essa percepção é constitutiva para um escopo de justiça mais bem 
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elaborado, focado na prioridade da liberdade, é necessário ampliarmos nossa base 

informacional, em que o foco seja a potencialidade de as pessoas escolherem as vidas que 

justificadamente valorizam. Faz-se oportuna a descoberta de verdades eternas e absolutas, 

escusas ao contextualismo pragmático e funcional – por exemplo, a ética que se observa em 

Richard Rorty: “Sou-assim-neste-momento-funciona-bem-e-chega”. 

Viabilizar o processo de liberdade dos cidadãos a partir de um escopo informacional 

consiste na possibilidade do debate social com a prerrogativa de os agentes analisarem e 

deliberarem prioridades, bem como participarem da seleção de valores. A despeito do 

caráter social desse debate, a liberdade é individual e essencialmente um produto social, 

que consiste numa relação de mão dupla entre: “[...] 1) as disposições sociais que visam a 

expandir as liberdades individuais, e 2) o uso de cada um, mas também para tornar as 

disposições sociais mais apropriadas e eficazes. [...] A análise e avaliação das políticas 

públicas têm de ser sensíveis a essas diversas relações”.17 

A abordagem do “desenvolvimento como liberdade” privilegia o preceito de permitir 

às pessoas decidirem livremente que tradições elas desejam ou não seguir. Aparentemente, 

uma apologia paradoxal, no que tange à preservação da tradição e às vantagens da 

Modernidade, em que se observa uma rejeição unilateral da Modernidade para o escopo de 

suas escolhas, baseado em decisões sociais por meio de uns poucos representantes, numa 

tendência volitiva de satisfazer suas próprias carências e necessidades em detrimento de 

toda uma sociedade, que pode não fazer ecoar suas perspectivas e desejos, na supressão de 

suas liberdades e capacidades. 

O processo de desenvolvimento não está desvinculado do crescimento econômico e 

da acumulação de capital físico e humano, obviamente, contudo seu alcance e abrangência 

vão muito além dessas variáveis. De fato, debates sobre essas questões podem conduzir a 

importantes discussões políticas, num processo de participação democrática, que 

caracteriza aspectos de desenvolvimento social e econômico. Aristóteles notou que a 

riqueza não tem um fim em si mesma, mas é um meio genérico de perseguirmos o tipo de 

vida que se valoriza. O crescimento econômico refere-se à promoção da vida que se 

constrói e às liberdades que são usufruídas. 

                                                        
17 SEN, Desenvolvimento como liberdade, p. 46. 
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A atribuição de uma perspectiva de desenvolvimento como liberdade consiste em 

remover entraves ou restrições socioeconômicas, que limitam escolhas e oportunidades dos 

indivíduos. Na sua essência, os homens buscam viver bem e por longo tempo, na 

constância de oportunidades econômicas, liberdades políticas, acesso a benefícios sociais, 

incentivos e estímulos às suas iniciativas. O desenvolvimento é um efetivo processo de 

alargamento das liberdades e contrasta uma mudança de paradigma, da perspectiva que 

identifica essa trajetória, pura e simplesmente, como crescimento da produção, com 

aumento dos rendimentos, com a industrialização, com o progresso tecnológico ou com a 

modernização social, sintomas de uma sociedade neoliberal, na qual se revogam as 

liberdades e capacidades individuais do seu papel instrumental e constitutivo do 

desenvolvimento humano e econômico. Para Amartya Sen, a “expansão da liberdade 

humana é tanto o principal fim como o principal meio do desenvolvimento”.18 

Amartya Sen reporta-se ao fato de muitos economistas serem criticados por 

concentrar-se muito na eficiência e pouco na equidade. Contudo, o tema desigualdade tem 

sido disciplina importante ao longo da história para muitos economistas. Adam Smith, “o 

pai da economia moderna”, demonstrou enorme preocupação com o abismo entre ricos e 

pobres. Essa abordagem não relega a um segundo plano o enfoque da eficiência, tampouco 

sua percepção em diversos trabalhos econômicos. Contudo, muitos debates sobre políticas 

têm sido distorcidos pela ênfase excessiva dada à pobreza e à desigualdade em detrimento 

de outras variáveis não menos importantes. Corroborando essa ênfase, o eminente filósofo 

Harry Frankfurt, em “Equality as a moral ideal”, apresenta sua crítica racional e 

denominada “igualitarismo econômico”, definindo-o como “a doutrina de que não deve 

haver desigualdades na distribuição do dinheiro”. 

Há um papel crucial das rendas nas vantagens desfrutadas por diferentes indivíduos, 

no qual, de um lado, a renda possibilita ascensão a um bem-estar social ampliado e, de 

outro, as realizações e alargamento das liberdades substantivas individuais. Essa conversão 

de renda nos funcionamentos distintos da sociedade afeta, diretamente, o estilo de vida que 

indivíduos podem ter. No entanto, a discussão é muito ampla e complexa, pois, qualquer 

que seja a avaliação de renda que se faça, ainda assim permanecem ocultas diversidades 

internas e a base de comparações interpessoais de renda real, dado que num escopo de 

                                                        
18  Ibid., p. 71.  
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economia do bem-estar recorre-se, para tal mensuração, à imposição de suposições 

totalmente arbitrárias. Nesse contexto, observa-se a necessidade de discutir a valoração de 

capacidades diversas no tocante às prioridades públicas, numa esfera de juízos de valores 

na qual a participação pública nesses debates valorativos é crucial para o exercício da 

democracia e escolha social responsável. 

O uso de prerrogativas democráticas – tanto as liberdades políticas como os direitos 

civis – é parte crucial do exercício da própria elaboração de políticas econômicas, em 

adição a outros papéis que essas prerrogativas possam ter. Em uma abordagem orientada 

para a liberdade, as liberdades participativas não podem deixar de ser centrais para a análise 

de políticas públicas.19 

A sociedade é uma teia de instituições sociais que, na visão de Amartya Sen, está 

interconectada à operação de mercados, administrações, legislaturas, partidos políticos, 

organizações não governamentais, Poder Judiciário, mídia e comunidade em geral, 

contribuindo para o processo de desenvolvimento, através de seus efeitos, e corroborando 

para o aumento e sustentação das liberdades individuais. A análise do desenvolvimento 

requer uma compreensão sincronizada de todas estas variáveis, seus diferentes papéis e 

suas interações. “A formação de valores e a emergência e a evolução da ética social são 

igualmente partes do processo de desenvolvimento que demandam atenção, junto com o 

funcionamento dos mercados e outras instituições.”20 

Assim, a liberdade não produz, dentro de uma visão de desenvolvimento, uma 

“fórmula” em que se traduza um escopo orientado para acumulação de capital, ampliação 

das capacidades e liberdades, planejamento econômico eficiente, aumento de bem-estar 

social e o favorecimento de instituições democráticas. O princípio organizador que integra 

todas essas variáveis esboça uma constante preocupação com o alargamento das liberdades 

dos indivíduos e o efetivo comprometimento social em favorecer essa concretização. A 

liberdade envolve conceitos multiformes e não podemos perdê-la de vista no processo de 

desenvolvimento econômico e humano, dentro de um arcabouço ético, numa trajetória que 

considere processos e oportunidades substantivas. Amartya Sen finaliza o seu trabalho 

                                                        
19 Cf. Ibid., p. 134. 
20 Ibid., p. 336. 
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Desenvolvimento como liberdade alertando que essa diversidade não deve ser lamentada, 

como observou William Cowper: 

 
Freedom has a thousand charms to show, 

That slaves, howe‟er contented, never know.21 

 
“O desenvolvimento é realmente um compromisso muito sério com as possibilidades 

de liberdade.”22 Amartya Sen se preocupa com a ampliação da capacidade de os indivíduos 

realizarem suas escolhas, aquiescendo com o processo de desenvolvimento material, porém 

como um meio e não um fim em si mesmo. O desafio da sociedade, orientada pelo Estado, 

é formular políticas sociais que alavanquem os índices de desenvolvimento humano (IDH). 

Para Amartya Sen, valores éticos dos empresários e governantes são fundamentais para a 

inclusão social e um processo de desenvolvimento como liberdade, na confluência de 

relações sociais sólidas e confiança recíproca – sociedade, Estado, empresas, que fomentem 

a equidade e igualdade, analogamente ao crescimento econômico e governabilidade 

democrática. 

A problemática do desenvolvimento econômico e 
realidade social 

A problemática do desenvolvimento econômico envolve aspectos da realidade social 

e sempre foi causa de preocupação dos homens, desde seus primórdios. Dentre as várias 

contribuições teóricas, destacamos as obras de Amartya Sen, cujas concepções acerca do 

desenvolvimento econômico levaram órgãos, como o Banco Mundial, a reanalisar políticas 

de fomento do desenvolvimento em todo o mundo. Os pontos centrais focaram as 

estatísticas de bem-estar social para além do crescimento econômico e renda. 

Para Amartya Sen, o processo de acumulação de capital é algo necessário para o 

desenvolvimento de qualquer economia, não envolve, diretamente, concepções de 

desigualdade no seu resultado e sequer se relaciona a esse contexto. O conceito de 

desigualdade parametriza privações de liberdades básicas, exclusão social a benefícios 

                                                        
21 “A liberdade tem mil encantos a mostrar,/Que os escravos, por mais satisfeitos, nunca hão de 

provar.” 
22 SEN, Desenvolvimento como liberdade, p. 337. 
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elementares para a existência humana e igualdade de condições, tais como acesso a saúde, 

educação, saneamento básico, segurança, direitos políticos, alimentos, dentre outros 

aspectos, elementos capazes de promover princípios de equidade entre indivíduos tão 

diversos em uma sociedade. 

A intenção de Amartya Sen é retomar as concepções de Adam Smith acerca de 

princípios morais e nortear economia e ética num direcionamento sinérgico e capaz de 

alargar a liberdade dos indivíduos, numa perspectiva, dentro da “condição de agentes”, de 

atuarem como queiram na construção de seu futuro. Essa liberdade depende de condições 

básicas de existência, liberdade mínima, uma forma em que o indivíduo tem de obter as 

capacidades necessárias para ter a prerrogativa de escolha de sua trajetória pessoal. 

A lógica de Amartya Sen converge para a liberdade do indivíduo isolado em sua 

própria condição de existência, resgatando conceitos da moral social smithiana, que o 

homem, enquanto agente econômico, deve ser livre para definir o perfeito funcionamento 

dos mercados, local de troca de seus trabalhos particulares, convertendo interesses egoístas 

individuais em benefícios sociais. Essas condições, quando oferecidas ao homem 

econômico, são a chave do desenvolvimento por meio do mercado. Estamos tratando de 

uma situação limítrofe, entre o liberalismo, proposto por Adam Smith e evocado por 

Amartya Sen, e um processo de desenvolvimento ou acúmulo de riquezas, que é opressor 

do homem em sua essência e contribui para a ampliação de níveis de desigualdade e 

redução da liberdade. 

A verdadeira liberdade é buscada por agentes e baseada em “liberdades substantivas”, 

o que favorece oportunidades para melhoria do “potencial das pessoas para cuidar de si 

mesmas e para influenciar o mundo, questões centrais para o processo de 

desenvolvimento”.23 O escopo é de liberdades substantivas – capacidades “de realizar 

combinações alternativas de funcionamentos (ou, menos formalmente expresso, a liberdade 

para ter estilos de vida diversos)”.24 O homem, além da sua necessária busca material, 

provento de sua existência, procura maximizar sua satisfação pessoal com valores para 

além da utilidade e desvinculada de aspectos meramente egoístas. Esses aspectos da 

natureza humana estão relacionados ao dualismo psicológico smithiano, de que todo 

                                                        
23 Ibid., p. 33. 
24 Ibid., p. 95. 
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homem é egoísta, logo quer aumentar sua riqueza por meio do seu trabalho, contudo é 

altruísta, deseja o bem de todos, apesar do aspecto paradoxal, contudo essencial para a 

manutenção da ordem e paz social. 

Aspectos de políticas neoliberais, num contexto de acumulação capitalista, não 

favorecem condições simétricas de rendas, princípios de equidade e justiça social, se bem 

que assimetria ou distorção entre os agentes é parte constituinte da história econômica. 

Nesse cenário, o indivíduo é absorvido pelo sistema imperante e tende a responder à sua 

demanda, não sendo senhor de suas capacidades e produtividade, tampouco tem a 

prerrogativa da liberdade para livre escolha de suas atribuições e crescimento material por 

sua própria competência e vontade. 

É possível pensarmos em ética na política? Obviamente sim, contudo é o mesmo que 

pensar em ética na sociedade. Os políticos são tirados do povo e levados ao Parlamento, 

logo, se carecem de conduta ética ou são imorais, não podemos esquecer que são produto 

de sua realidade. A política tem por objetivo tornar a sociedade melhor e orientá-la para o 

seu pleno desenvolvimento, passando pelos meandros de uma base educacional sólida e um 

efetivo compromisso com todos os cidadãos. 

Não há nenhuma dúvida de que o melhor governo seja aquele pelo qual cada um encontre a 

melhor maneira de ser feliz [...] Não existe Estado feliz por si mesmo senão o que se constitui 

sobre as bases da honestidade [...] Um legislador sábio só deve promover, no Estado, a 

aptidão à vida feliz (Aristóteles, Política). 

O Estado deve contribuir para a existência de condições básicas para os indivíduos, 

respondendo à necessidade de liberdade para determinar seu destino e respeito à 

diversidade interpessoal, provendo, ainda, aquilo que é elementar à vida humana e cuja 

ausência provocaria privações significativas à sociedade. Essa estrutura, recomendada por 

Amartya Sen, conduz-nos a pensar num sistema de excessos, e externo ao funcionamento 

capitalista opressor, num escopo contrário a políticas neoliberais ortodoxas, corrigindo 

aspectos de liberdade e cidadania aos agentes e permitindo ao homem ser pobre ou rico, na 

disposição de sua vontade, em um mercado livre de um Estado interventor e opressor, bem 

como das leis de monopolização e centralização de riqueza que corroam a dignidade 

humana. 



Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 233 

A contribuição da ética para o desenvolvimento 
social sustentável: liberdade e capacidades 

As abordagens que envolvem questões éticas demonstram crescente preocupação na 

análise do desenvolvimento econômico humanístico e sustentável, proporcionando 

discussões em vários campos da sociedade, principalmente no político, que repercutem em 

aspectos sociais. A ética do modelo capitalista contemporâneo tem no neoliberalismo sua 

expressão política máxima e tende a denotar incompatibilidade com o exercício da 

liberdade dos agentes, na confluência do respeito às capacidades individuais. 

A orientação da discussão não requer apenas questões de ordem especulativa ou 

filosófica. Faz-se necessário analisar a conjuntura macroeconômica e seus campos de 

atuação, com foco humanístico, corroborando o sentido do ser ético na sua essência, a partir 

da disposição de realizar algo que promova melhoras no bem-estar social. A ética, nesse 

contexto, é arcabouço para a conduta humana, por meio de princípios morais, como 

definição da nossa realidade, e se materializa na relação com o outro, ou seja, na garantia 

de acesso a benefícios sociais que subsidiem a dignidade dos agentes em sociedade, 

respaldados pelo Estado mantenedor das regras e da ordem social e protetor da liberdade de 

desenvolvimento de seus cidadãos. 

O Estado e a sociedade, na reciprocidade de suas relações, não agem simplesmente 

em função de uma moral ou a ela condicionados, mas refletem, julgam e avaliam 

comportamentos práticos, imbuídos de considerável racionalidade, numa esfera teórico-

moral ou ética que, ao mesmo tempo, possa produzir aumento da riqueza em sociedade, 

bem como agregar satisfação social ao conjunto de suas ações e corroborar com um 

desenvolvimento humanístico e sustentável, na construção de fundamentos sólidos e na 

promoção da melhora nos índices de desenvolvimento humano. A ética, nesses parâmetros, 

é uma espécie de teoria a respeito de práticas morais que analisa e critica os fundamentos 

da postura adotada nas relações sociais. 

A sociedade contemporânea, num escopo neoliberal, tem absorvido novos 

referenciais de conduta nas suas relações interpessoais. Há um evidente triunfo do 

individualismo, constituído por uma cultura hedonista, que pretere valores morais, a 

percepção que temos do outro e o seu respeito devido, tornando inócuos alguns conceitos 

éticos apreendidos ao longo da história. O desmanche desse arcabouço ético ou de 
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ideologias expõe a sociedade à falta de paradigmas, tais como a destituição da máxima ou 

“imperativo categórico” de Immanuel Kant: “Age apenas segundo uma máxima tal que 

possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal”. A ausência de uma ética 

responsável conduz-nos à fragmentação social, o que demonstra a necessidade de uma 

postura humanística e solidária, na confluência do respeito e da liberdade do outro, lógica 

do desenvolvimento econômico sustentável, preconizando um modelo ideal de sociedade 

fundamentada no enaltecimento do ser humano. 

O neoliberalismo pretende um Estado não interventor, nem sequer produtor ou 

indutor do comportamento social, cuja figura corrobore a manutenção da ordem e 

consequente possibilidade de seus cidadãos buscarem o tipo de vida que julgarem 

adequado, desprotegendo uma parcela significativa da sociedade, de assalariados e menos 

providos de recursos materiais, que necessita submeter-se à égide de um sistema capitalista 

explorador e opressor em detrimento da sobrevivência humana. O escopo para a ampliação 

do bem-estar social está diretamente relacionado ao Estado Democrático, que compreende 

uma forma social ou de bem-estar avançada, na qual os pobres, trabalhadores e classes 

menos favorecidas mantêm relações participativas na construção social. 

Para além da possibilidade de participação nas decisões políticas e econômicas está a 

capacidade do Estado de prover as necessidades mais elementares do ser humano, por meio 

de benefícios sociais, respeito às capacidades dos indivíduos e seu desenvolvimento, bem 

como a liberdade para julgar o caminho adequado a ser percorrido, contanto que todos 

conduzam a um desenvolvimento econômico alargado, fundamentado em princípios morais 

válidos e dignos de observância pela sociedade. 

No aparato constitucional e legal, a sociedade tem papel fundamental, via recíproca 

na relação com o Estado, por meio de representações sérias e responsáveis, quanto ao seu 

papel de agente viabilizador e apreciador de uma conduta moral digna (devir), com a 

prerrogativa de seus direitos na construção do desenvolvimento econômico. Nesse 

contexto, Estado e sociedade complementam-se e direcionam seus esforços mútuos à 

consecução de um ethos global, o que não visa uma única cultura mundial ou nova 

ideologia mundial, mas preocupa-se com o futuro do ser humano, livre de uma situação 

anárquica ou ditatorial. 
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Ou, dito de uma forma positiva: o ethos global, um ethos para o mundo inteiro, é nada mais 

nada menos que o mínimo necessário de valores, normas e atitudes básicas humanas 

comuns. Ou, mais precisamente: o ethos mundial é o consenso básico referente aos valores 

vinculantes, às normas e valores básicos irrevogáveis, [...], que parecem ultrapassar toda 

psicologia, sociologia, inclusive a ciência política, e às vezes até a filosofia [...]25 

As grandes tradições da humanidade têm ciência e consciência para a 

responsabilidade e tendem a buscar, numa constante, máximas universais concretas e 

objetivas, ou uma consciência ética universal, que possam estruturar melhor suas relações 

em sociedade, haja vista o imperativo categórico de Immanuel Kant, na expansão do 

respeito mútuo entre os indivíduos, dentro de um agir moral que requer um compromisso 

sério de cada cidadão, por meio da observância de seus deveres para com o outro. Esse 

aparato moral é destituído de tendência, de modo que todos possam adotá-lo com uma 

fundamentação transcendente de tal concretização, caso contrário não passaríamos de 

generalizações questionáveis ou de modelos fundamentalmente pragmáticos. 

Devemos considerar um modelo de ethos global que tenha condições suficientes de 

apoiar esforços, nos planos econômico e político, cuja finalidade seja uma melhora 

significativa dos agentes na participação da riqueza gerada no processo capitalista 

produtivo, paz e ordem social, e que nossas relações, pessoais e ambientais, sejam 

sustentáveis. A percepção de mundo ou da realidade, que engendra o processo 

transformador, deve ser vista com realismo e fundamentada em possibilidades reais, e não 

apenas em conceitos de como deveria ser, única possibilidade de avançar com objetividade 

e concretizar as transformações planejadas. 

O compromisso com o desenvolvimento econômico e social é proposta necessária e 

vital para qualquer sociedade cuja base matricial seja um modelo focado nos indivíduos, 

cidadãos. A economia, sobremaneira a de mercado, tem papel fundamental, e deve ser 

observada com extrema prudência no que tange à sua responsabilidade de estar a serviço 

das necessidades dos homens e não sufocar as capacidades e liberdade de cada indivíduo, 

tornando-o dependente da lógica opressora e exploradora do mercado. O homem deve ser 

visto como parte integrante e fundamental do processo de produção e acumulação de 

riquezas em sociedade e, como tal, com direitos de participação e usufruto de benefícios 

                                                        
25 KÜNG, H. Uma ética global para a política e a economia mundiais. p. 168-169. 
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sociais materiais que o respaldem na sua existência, proporcionando dignidade e não 

alargando ainda mais os gargalos existentes entre os mais desprovidos de bem-estar social. 

O processo democrático é o meio mais adequado e propício para mudanças sociais e 

construção de uma sociedade subsidiada por princípios de justiça e equidade. 

Promover desenvolvimento como liberdade, na confluência da economia e ética, é 

atuar concretamente em função do ou para o bem comum, a partir da consciência que temos 

do outro que está diante de nós. Não cabe aqui fugir à nossa responsabilidade, aguardando 

soluções exteriores, temos de levantar e conquistar nossos horizontes, traçados por 

objetivos de curto e longo prazo, com autonomia e consciência de homens livres que somos 

para moldar e modificar o nosso destino. “Viver é lutar. O poeta inspirado ensinava: „A 

vida é um combate, que os fracos abate, que os fortes e os bravos só quer exaltar‟. [...] Nada 

do que realmente vale se alcança sem esforço e sem fatigante trabalho”.26 

A caminhada entre ética e economia, juntas, não é tarefa fácil, contudo, na visão de 

Amartya Sen, tenderá a promover muitos benefícios à sociedade. O ethos global deve ter 

validade categórica e incondicional, de aspecto universal, sobretudo no âmbito da economia 

de mercado, por meio do qual seja possível a implantação do respeito à liberdade e 

capacidades individuais, assumindo expressamente uma consciência ética mundial através 

de dois princípios básicos e fundamentais, em todas as esferas sociais: todo ser humano 

deve ser respeitado e tratado com humanidade, e o que queres que façam a ti, faça-o 

também aos outros. 

Afinal, ética e capitalismo podem subsistir simultaneamente e de forma 

complementar? Obviamente, não há objeção quanto à transformação dessa interrogação em 

uma assertiva. A sociedade carece de uma visão humanística integral, na qual projetamos o 

indivíduo como um todo numa dimensão de justiça social, orquestrando uma reivindicação 

moral, cuja origem permeie as relações multidimensionais das pessoas umas com as outras. 

Os termos de ordem de qualquer sociedade que objetive sua construção sedimentada no 

indivíduo são a ética e o respeito à liberdade e capacidades.27 

                                                        
26 BOFF, L. A águia e a galinha; uma metáfora da condição humana. p. 120. 
27 AHNER, G. Ética nos negócios; construir uma vida, não apenas ganhar a vida. p. 87: “Uma 

economia de mercado produz um nível de riqueza que leva em conta o progresso da educação e da 
pesquisa que continua a estimular o fluxo de novos bens e serviços para o mercado. A riqueza não 
deve ser entendida primordialmente como dinheiro, mas sim como abundância de bens materiais 
necessários a uma boa vida humana. A capacidade de uma sociedade para produzir riqueza é sua 



Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 237 

Seja como for, independente de nossa posição social ou capacidades analíticas e 

competências, devemos ter consciência da necessidade de um olhar macro e globalizado, 

para além de nosso reduto pessoal, ou profissional, ou de nação, que seja suficientemente 

forte e adequado para compreendermos a realidade universal e suas conexões, atribuindo 

importância e significância para as questões elementares da existência humana por meio de 

um arcabouço moral, e refletidas o bastante na esteira de convicções éticas. 

E, por fim, nada mais adequado, a meu ver, que transpor as palavras de Hans Küng, 

como fechamento desta abordagem, que enfatiza e demonstra preocupações com o processo 

de desenvolvimento e liberdade, devir, trajetória percorrida neste trabalho, e que está 

presente em inúmeras discussões, para aqueles que se ocupam em compreender e 

transformar a realidade social para além de suas fronteiras. A mudança de consciência é 

urgente e construirá o futuro, que, segundo Victor Hugo, tem muitos nomes: “Para os 

fracos é o inatingível. Para os tímidos é o desconhecido. Para os bravos é a oportunidade”. 

A perspectiva de um ethos mundial tenderá a provocar a percepção de um mundo mais 

pacífico, justo e humano. 

Considerações finais 
Um consenso ético comporta em si entendimento e concordância, representa valores, 

normas, atitudes, e respalda todo o comportamento individual, sobremaneira social. Há uma 

gama de nações, culturas, religiões e situações divergentes ou distintas em nosso planeta, o 

que nos faz acreditar na possibilidade e necessidade de instituirmos um consenso ético 

básico e indispensável como suporte para recorrermos a respostas ou máximas universais 

para os principais desafios que estão postos na sociedade econômica contemporânea, cujo 

escopo seja o respeito mútuo entre os povos e o conceito de liberdade do outro, no âmbito 

pragmático e concreto, não simplesmente discussões teóricas ou filosóficas. 

É importante termos ciência da diferença entre ética e moral, o que tornaria clara e 

objetiva toda essa discussão. A ética está no âmbito da filosofia, tem caráter reflexivo sobre 

a realidade e comporta a noção de ethos, costumes ou casa do homem, cuja finalidade é 

fundamentarmos nosso conceitual concernente aos juízos de certo e errado, do bem e do 

                                                                                                                                                                         
habilidade de produzir a prosperidade necessária para sustentar a vida boa de cada um de seus 
membros”. 



Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 238 

mal, aspectos morais, bem como organizarmos nossa casa (morada) com o intuito de 

atingirmos o “bem para o homem” e respondermos à questão “Como devemos viver?”. No 

que tange à moral, ou costumes culturais, é necessário construirmos um arcabouço firme e 

sustentável, que oriente as ações humanas, uma vez que todas elas são dotadas de valores, e 

regulamentam o comportamento em sociedade para um convívio adequado e suportável, 

por meio de princípios de justiça e reciprocidade, sem esquecer do dever, de forma que 

possamos construir tal sociedade alicerçada no “imperativo categórico” de Immanuel Kant 

e em máximas que sejam universais. O que transparece aqui é a necessidade perene de 

termos uma moradia sadia, hábitos (ethos) como esforço para alcançar a excelência, uma 

arte que torna bom aquilo que é feito e quem o faz, sentido de uma verdadeira conduta 

ética. 

Assim, esta pesquisa teve por norte e objetivo discutir ideias fundamentais para o 

desenvolvimento como liberdade e os benefícios mútuos entre economia e ética, na 

confluência do respeito à liberdade e capacidades individuais de cada ser humano, parte 

constituinte e relevante para a construção da sociedade, nas dimensões humanas e de bem-

estar social. O desenvolvimento econômico e social é um compromisso extremamente 

sério, devendo ser levada em consideração a necessidade de subsídios aos cidadãos, 

correspondentes às condições mais elementares da existência humana. Isso nos faz refletir 

sobre aspectos da realidade social, como fechamento desta pesquisa, e a contribuição da 

ética para o desenvolvimento sustentável, no qual máximas de liberdade e justiça sejam 

perenes e constitutivas de todo o aparato moral, e possibilitem ao ser humano julgar e 

decidir pelo seu próprio destino. 

Promover o desenvolvimento econômico e social, de fato, não é tarefa fácil nem se 

roga esta prerrogativa. O caminho é árduo, contudo precisa ser orquestrado e perseguido, o 

que requer muita disciplina e boa vontade, sobretudo de nossos policy makers, e também de 

agentes e frentes sociais comprometidas e responsáveis. O compromisso é adimensional e 

necessita permear constantemente as discussões sobre política de qualquer nação, processo 

democrático, com a sociedade e seus representantes, numa relação saudável de respeito e 

reciprocidade, na consecução de políticas e responsabilidade mútua na observância e 

conquista de seus objetivos. O compromisso do desenvolvimento não requer ônus apenas 

para uma das pontas, para o Estado ou para o mercado e a sociedade, é preciso ter 
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consciência de reciprocidade e assumir desafios conjuntos na construção de uma sociedade 

mais justa e equânime, com perspectivas de abrandamento dos gargalos existentes entre a 

realidade e o potencial humano. 

Apesar do “espanto” inicial e das perspectivas de desafios postos, que nos perseguem 

nesta existência, há muito por fazer e descobrir através de uma jornada que ainda é muito 

incipiente, um compromisso constante, profundo e sério com a sociedade, com situações 

que corroborem a melhora do bem-estar social. As preocupações com relação ao que se 

pode fazer para que os menos favorecidos de nossas sociedades sejam respeitados e 

valorizados em sua dignidade humana e tenham efetivamente a possibilidade de 

alargamento de suas capacidades, liberdade de escolha, por meio de princípios de justiça e 

equidade, e autonomia na decisão de seu destino e da vida que queiram levar, na 

consecução de um país democrático e na observância de uma conduta moral, refletida 

exaustivamente por uma perspectiva ética, que seja adimensional e atemporal no escopo 

das sociedades, são enormes. Esse processo é ponto precípuo, insubstituível e necessário 

para o verdadeiro desenvolvimento econômico e social como liberdade, na confluência da 

economia e da ética. 

Ao final desta etapa, faz-se oportuno registrar o pensamento pujante daqueles que 

percebem esta existência como um contínuo aprofundamento e deleite em buscar algo para 

além de suas fronteiras. Há um parágrafo do prefácio de O universo numa casca de noz, de 

Stephen Hawking, cuja expressão objetiva toda a esperança e sentimento que sempre 

estiveram presentes nas reflexões deste trabalho e nos faz imaginar que tudo isso é apenas o 

começo de uma longa e fantástica história em sociedade. A viagem continua e o seu final 

ainda não se faz observar, “é melhor viajar com esperança do que chegar”. Buscamos 

crescer com nossas descobertas e alimentar nossa criatividade, prerrogativa do espírito 

humano, que, se vislumbrasse o final de sua jornada, definharia e morreria. Somos e sempre 

seremos um universo em expansão, ascendemos em complexidade e profundidade num 

contínuo e, provavelmente, jamais sossegaremos. 
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Um Deus de graça e de justiça 
•  
• 	

01/03/2012	

Após	a	meditação	sobre	a	realidade	de	Deus,	pondo	em	destaque	a	grandeza	surpreendente	
de	seu	amor,	parece	oportuno	concentrar	a	atenção	sobre	a	face	que	o	revela	como	alguém	
que	age	inspirado	em	dimensão	de	graça	e	justiça.	A	relevância	dessa	meditação	prende-se	
também	ao	fato	de	que,	pelo	menos	à	primeira	vista,	parecem	indicar	incompatibilidade	e	
mútua	exclusão.	Por	outro	lado,	há	que	se	dizer	que	o	Deus	que	reconhecemos	como	próximo	
expressa	essa	proximidade	através	de	gestos	bem	significativos.	As	Escrituras	Sagradas	e	o	
cotidiano	da	vida	testemunham	de	forma	eloquente	as	muitas	formas	através	das	quais	Deus	
expressa	sua	benevolência	e	seu	amor.	

É	interessante	observar	que	as	atitudes	de	Deus	apresentam	consistente	analogia	com	aquilo	
que	ocorre	nas	relações	humanas.	É	possível	que	se	tenha	aí	uma	indicação	do	que	constitui	a	
identidade	profunda	do	ser	humano:	imagem	e	semelhança	de	Deus.	Faço	referência	explícita	
aqui	ao	que	acontece	com	as	pessoas	que	vivenciam	experiências	de	amor	e	amizade.	Não	é	
suficiente	fazer	declarações,	expressando	os	próprios	sentimentos.	É	necessário	ainda	realizar	
gestos	concretos,	que	sempre	são	mais	significativos	do	que	as	palavras,	as	quais,	muitas	
vezes,	exercem	a	função	de	camuflar	ou	explicitamente	ocultar	os	verdadeiros	sentimentos	
que	inspiram	as	pessoas.	

Cabe	agora	perguntar:	de	que	forma	se	manifestam	os	gestos	de	Deus?	Uma	comparação	com	
a	visão	de	fé	pode	ajudar	na	compreensão	daquilo	que,	de	fato,	acontece.	O	ser	humano	que	
experiencia	uma	autêntica	vida	de	fé	conhece,	em	seu	interior,	momentos	gratificantes	de	
plenitude	pelos	quais	sabe	que	não	tem	qualquer	mérito	a	reivindicar.	Anteriormente,	lembrei	
os	temas	do	amor	e	da	amizade.	Sem	medo	de	exagero,	creio	que	se	possa	dizer	com	certa	
margem	de	segurança	que	essas	são	as	experiências	mais	profundas	e	significativas	que	o	ser	
humano	faz	em	qualquer	espaço	e	em	qualquer	tempo.	

Não	se	faz	necessária	muita	perspicácia	para	dar-se	conta	de	que	tais	experiências	são	
expressões	de	gratuidade.	Com	isso	quero	dizer	que	elas	não	podem	ser	produzidas	
artificialmente,	não	podem	ser	merecidas,	porque	irrompem	na	vida	humana	de	forma	
surpreendente,	trazendo	paz	e	felicidade.	A	título	de	exemplo,	não	há	presente	ou	favor	que	
sejam	capazes	de	fazer	o	ser	humano	amar	quem	revelou	benevolência	em	tais	gestos.	O	amor	
e	a	amizade	constituem	verdadeiros	milagres	porque	fogem	de	qualquer	espécie	de	
causalidade	na	vasta	trama	das	relações	humanas.	Em	face	de	tal	situação,	só	há	uma	atitude	
que	revela	sensatez:	a	gratidão.	O	gratuito,	com	efeito,	é	justamente	aquilo	que	o	ser	humano	
vivencia,	sem,	no	entanto,	poder	produzi-lo.	



Atribui-se	ao	teólogo	francês	Henri	de	Lubac	a	afirmação	de	que	o	pior	momento	na	vida	de	
um	ateu	é	quando	ele	sente	que	deve	agradecer	e	não	sabe	a	quem.	Acenei,	nesta	meditação,	
especificamente,	ao	amor	e	à	amizade.	Mas	há	outras	tantas	experiências	gratificantes	
(manifestações	de	bondade,	cordialidade,	capacidade	de	doação	em	espírito	de	profunda	
solidariedade,	espírito	de	sacrifício	e	de	renúncia,	o	fato	da	acolhida	sem	segundas	intenções)	
que	constantemente	permeiam	a	existência	humana,	assegurando-lhe	um	sabor	todo	especial.	
Por	que,	então,	não	reconhecer	em	tudo	isso	sinais	eloquentes	da	graça?	Por	que	não	
perceber	aí	sinais	de	vida	que	vêm	na	experiência	da	dádiva?	Toda	pessoa	que	observa	com	
atenção	o	desenrolar	da	vida	dar-se-á	conta	de	que	o	mais	importante	não	é	aquilo	que	se	faz	
e	sim	aquilo	que	acontece.	

Esta	intensidade	de	vida,	com	suas	exigências	e	consequências,	mesmo	encontrando	espaço	
até	mesmo	fora	de	uma	experiência	de	fé	cristã,	acontece	também,	e	de	maneira	toda	
especial,	no	encontro	com	o	Senhor	Jesus	e	na	disponibilidade	para	o	seguimento.	Em	termos	
até	mais	específicos,	o	fiel	seguidor	de	Jesus	Cristo	encontra	em	seu	Senhor	uma	força	de	vida	
para	além	de	toda	imaginação.	O	mesmo	Jesus,	que	identificou	na	vida	em	plenitude	a	razão	
de	sua	vinda,	apresenta-se	como	vida,	ao	lado	de	caminho	e	verdade.	

Um	testemunho	significativo	de	tal	perspectiva	vem	do	apóstolo	Paulo.	Ciente	de	que	será	
glorificado	pelo	Deus	que	o	chamou	e	no	qual	depositou	a	própria	esperança,	ele	expressa	
com	vigor	a	compreensão	que	lhe	advém	deste	encontro:	“Pois	há	um	só	Deus	e	um	só	
mediador	entre	Deus	e	a	humanidade:	o	homem	Cristo	Jesus,	que	se	entregou	como	resgate	
por	todos.	[...]”	(1Tm	2,5-6).	Nos	relatos	evangélicos,	depara-se	com	muitos	exemplos	de	
pessoas	que	encontraram	Jesus	nos	caminhos	de	suas	vidas.	De	cada	um	desses	encontros	
seguiram-se	consequências	decisivas	até	o	ponto	de	abrirem	espaços	para	outros	rumos.	Há	aí	
um	apelo	vocacional	que	estimula	gestos	de	fidelidade.	

No	sentido	de	compreender	o	que	se	passa	em	experiências	tão	profundas	e	gratificantes,	
parece-me	sugestivo	observar	um	fato	que	sempre	acontece	e	do	qual	nem	sempre	se	tem	
uma	atenta	consciência.	A	realidade	mais	profunda	do	ser	humano	vem	à	tona	quando	dele	
nos	aproximamos	nas	experiências	do	amor	e	da	amizade.	Quando,	pelo	contrário,	a	
aproximação	acontece	na	inspiração	da	curiosidade	ou	de	sentimentos	de	hostilidade	e	até	
indiferença,	tal	realidade	profunda	se	esconde.	

Pois	foi	justamente	isso	que	ocorreu	em	referência	à	pessoa	de	Jesus.	Quem	dele	se	
aproximou	com	bondade	e	o	amou	descobriu	grandezas	surpreendentes.	Quem,	no	entanto,	
operou	uma	aproximação	com	outros	sentimentos	nada	de	particularmente	importante	
descobriu.	É	em	razão	disso	que	me	parece	possível	sustentar	que	somente	o	seguimento	
possibilita	o	verdadeiro	conhecimento	da	pessoa	de	Jesus	e	do	Reino	de	Deus	por	ele	
anunciado.	Além	disso,	a	experiência	amorosa	constitui,	certamente,	decisiva	chave	que	
possibilita	uma	aproximação	à	dimensão	profunda	da	pessoa.	
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O cinema como fonte, expressão e troca 
de sensibilidade: uma palavra sobre o 

filme “A pele que habito” 
Manoela Monteiro1 

 

 

 

 

Ah! Almodóvar! Sempre a nos surpreender! À surpresa e ao encantamento com 

sua obra e seus atores somam-se a estupefação, a confusão, a raiva, o incômodo: “Pô, 

meu! Mas precisa fazer um filme assim? Que coisa ruim!”. Não o filme em si, mas o 

enredo, ou sei lá o quê. O que me dominava era uma sensação do tipo: “E agora? Que 

faço com tudo o que vi? Aliás, que foi que eu vi mesmo?!”. Enfim, tentarei apenas 

levantar alguns pontos para pensarmos juntos: 

1) O filme parece-me uma grande e velada (ou descarada?) crítica à Ciência, a 

despeito da trama familiar e das vinganças pretendidas. Há uma crítica à Ciência sem 

Ética, e às suas tentativas de fazer algo além do que já está feito no homem. “A sua pele 

é mais forte e resistente que a pele normal”, assim diz Robert a Vera. Nossa! É esse o 

nome do médico? Robert? – sensação estranha de que os nomes dos personagens se me 

apagaram... Não é à toa! Não há pessoas, há personagens-“coisa”, exceto as “cobaias”. 

Ou serão todos “cobaias” de um tempo e de uma pretensão de vida? Vicente ou Vera... 

“deveras?!” Não! Vera não é “de veras”, não é “de verdade”! 

2) Gal, mulher de Robert, que se apaixona pelo meio-irmão do marido, sedutor e 

violento (bom... qual deles não é assim?); acidente de carro que queima Gal, mas não o 

suficiente; experimentos e mais experimentos; a onipotência cega do ambicioso e 

enlouquecido médico cientista, determinado a “mudar” o que é de cada um; um médico 

que não é apenas um “cirurgião plástico”, ele é de “plástico” (pois nada sente) e faz 

“cirurgia: corta e retalha” tudo o que está à sua frente e frustra seus propósitos. Sua 

filha, Norma, também é vítima de seus experimentos (ela foi “estuprada” por quem?!), 

nela ele aplica os mesmos medicamentos que se vê em seus laboratórios. Não consigo 

ver semelhança com “Dr. Frankenstein” ou com “O médico e o monstro”. Robert não 

                                                 
1 manoelita1408@yahoo.com.br – 3 de novembro de 2011. 



Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 248 

tem ideais: ele é “monstro” o tempo todo, a despeito do charme e da elegância, a 

despeito das obras de arte que rodeiam os corredores de sua casa. Ali não há arte, só há 

traços e corpos que, deformados, distanciam-se cada vez mais da velha Espanha da 

“Maja desnuda”... Será isso que Almodóvar quer mostrar-nos? Uma velada crítica aos 

tempos atuais? Uma projeção pessimista daquilo que os desmandos do poder do 

conhecimento e do dinheiro podem trazer? Há um excesso de BMWs e de grifes (ver os 

créditos finais do filme)! Mas o final não vai ser tão pessimista assim, vai surpreender-

nos... 

3) Indo para o filme: é quando passa a existir outra pessoa dentro da casa (a antiga 

empregada, que é a mãe de todos!), ou seja, é quando não mais está só que Vicente-

Vera começa a marcar a passagem do tempo e a desenhar o registro de suas emoções: o 

lápis de maquiar converte-se no lápis que “não maquia” sua história, mas a registra nas 

paredes e o ajuda a ter senso de realidade (creio que o vi registrar a data de 2012. 

Estaria projetando sua libertação?). E com os livros e os exercícios de ioga Vicente-

Vera busca encontrar o único lugar em que não pode ser invadido nem violentado, o 

único lugar em que pode continuar sendo ele mesmo: seu interno. 

4) Ao contrário do personagem de “Fale com ela”, que cria e gera vida, aqui 

Almodóvar nos brinda com a retaliação, com a desconstrução, com o exercício frio e 

calculado da não humanidade, do uso descontrolado de “pílulas” e “falsas construções”, 

de cirurgias que não são uma “plástica”, mas sim a “plastificação” de uma maneira de 

viver. No entanto, no final, vemos que “la piel que habito” é única, e não há nenhuma 

outra pele que se sobreponha à pele-identidade que já habita a pessoa. Somos chamados 

a lembrar de nós mesmos, por detalhes e canções que em nós ficaram gravados, desde a 

mais tenra infância, ou mesmo desde os momentos em que uma relação afetiva foi forte 

e marcante (lembrar da canção que a menina Norma canta, e que “desperta” sua mãe 

Gal). E com a pele que o habita o filho volta para sua origem, sua mãe e sua história! 
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Título original: La piel que habito 

Gênero: Drama 

Duração: 117 min 

Ano de lançamento: 2011, Espanha 

Elenco: Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, 

Blanca Suárez, Jan Cornet, Roberto Álamo 

Estúdio: El Deseo P.C. 

Direção: Pedro Almodóvar  

Roteiro: Pedro Almodóvar com Agustín Almodóvar, baseado na novela de Thierry 

Jonquet Tarântula 

Produção: Agustín Almodóvar e Esther García 

Música: Alberto Iglesias 

Fotografia: José Luis Alcaine 

Direção de arte: Antxon Gómez 

Figurino: Paco Delgado com Jean-Paul Gaultier 

Edição: José Salcedo 

Classificação: 16 anos 
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Este mundo y otro 

CARDENAL, Ernesto. Este mundo y otro. Madrid: Trotta, 2011. 

Getúlio Antônio Bertelli1 

 

 

 

Introdução 
Apresentamos aqui a penúltima obra de Ernesto Cardenal, o maior poeta latino-

americano vivo: Este mundo y otro (abreviado EMO). O título não é um contraste entre o 

mundo natural e o sobrenatural, mas aponta para o contraste entre o aparentemente real e o 

realmente real dentro de nossa experiência humana. “Agora sabemos que o que vemos no 

céu estrelado é uma bilionésima parte do universo. Ao olhar com telescópio se descobre 

que o que parecia espaços vazios está cheio de milhões de galáxias” (EMO 53). 

Assim como fez em Cântico cósmico,2 aqui o autor revela um domínio extraordinário 

dos dados científicos atuais. Ele fez intensa leitura apaixonada sobre o universo ou cosmo 

(como prefere chamar a religião), que é seu fascínio e fonte de sua espiritualidade. Por isso 

busca fazer uma ponte entre a ciência e a fé. 

Ele faz uma ressignificação dos dados mais importantes da fé cristã, à luz das grandes 

descobertas científicas possibilitadas pelos satélites artificiais Hubble, Compton, Chandra, 

Spitzer etc,:3 Trindade, cristologia, pneumatologia. Evolução, cosmo, universo, pluriverso, 

tudo parece ser evangelizado e apropriado a serviço de Cristo. Ele é colocado não acima ou 

                                            
1 Getúlio Antonio Bertelli é professor na UNESPAR, campus FAFIPAR em Paranaguá e Matinhos, 

no litoral paranaense. É pós-doutor em Ciências da Religião pela PUC-SP, mestre e doutor em 
Teologia pela PUC-RJ. 

2 CARDENAL, E. Cântico cósmico. São Paulo: Hucitec, 1996. 
3 MIRANDA, Evaristo Eduardo de. O íntimo e o infinito; o universo das ciências e o cosmo das 

religiões. Petrópolis: Vozes, 2010. p. 30. 
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fora, mas no centro do universo, como sua força integradora. Assim, Cristo é o fundamento 

da cosmologia (EMO 58). O ateísmo fica sutilmente desmascarado, assim como o 

fanatismo do crente. “Entre a ignorância do ateu e a certeza do idólatra.”4 

Cristo, além das duas naturezas, a humana e a divina, é apresentado com uma 

terceira, a saber: a natureza cósmica. Ele revisita a revelação bíblica e a tradição patrística 

para mostrar que essa espiritualidade do Cristo Cósmico é a um tempo nova e antiga. 

Teilhard de Chardin, sacerdote, cientista e místico, foi quem a retomou e atualizou. Assim, 

em EMO Cardenal se empenhou em fazer uma primeira ponte, a saber: entre a ciência e a 

fé. 

O Poeta da Nicarágua, na obra citada, busca fazer uma segunda ponte, a saber: entre a 

filosofia e a espiritualidade. Ele reserva o título de “verdadeiros filósofos” somente aos 

monges, na esteira dos primeiros pensadores cristãos (EMO 87ss). O mosteiro é uma escola 

de sabedoria, como nos ensinam Pais e Mães do Deserto. Dessarte, apresenta a filosofia 

unida à sua fonte na espiritualidade. Uma filosofia mística, que é fecunda neste encontro, 

vencendo o desespero do filósofo sem Deus, desde o Iluminismo até os dias de hoje. 

O último capítulo do livro é intitulado “Lao Tsé, profeta de Cristo” (EMO 141). Aqui, 

a exemplo de Thomas Merton, Cardenal busca construir uma terceira ponte, a saber: entre a 

fé cristã e as grandes religiões da humanidade. Mostra que Cristo teve profetas no 

paganismo: Mo-Tsé, Confúcio e Lao Tsé. Mateus Ricci afirma que Confúcio parece ter 

conhecido o Evangelho (EMO 142-143). Já estão presentes aí os ensinos de Cristo sobre o 

amor ao próximo, a utopia de um mundo sem violência, governado pelos mais sábios, e que 

traria a paz universal (EMO 142). 

Vamos desenvolver a seguir essa tríplice síntese buscada por Cardenal na obra Este 

mundo y otro, a saber: entre a ciência e a fé, entre a filosofia e a espiritualidade e entre o 

Cristianismo e as grandes religiões da humanidade, notadamente o Taoísmo. 

A ponte entre a ciência e fé (EMO 34) 
Este mundo y otro resume o pensamento de muitos cientistas atuais. Sintetiza o 

essencial de cada um deles e busca conectar com seu enfoque teológico. Busca mostrar que 

vivemos uma nova revolução científica. Tende a desaparecer o dogmatismo da ciência 

                                            
4 CARDENAL, Ernesto. Versos del pluriverso. Madrid: Trotta, 2005. p. 18. 
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positivista. Agora ela se apresenta mais humilde e aberta ao transcendente. Então é possível 

um diálogo fecundo com a teologia. 

Cardenal apresenta os três mistérios principais da nossa fé – criação, encarnação e 

redenção – como três aspectos de um único processo, que é a nossa união com Deus (p. 15), 

através de Cristo, o Ponto Ômega. Ele não tem só duas naturezas (a humana e a divina), 

mas também uma terceira, a natureza cósmica. É o Cristo Universal, consubstancial ao Pai, 

mas também consubstancial a nós, humanos. 

Como nós, Jesus também é feito do pó das estrelas. “Como nós, ele é produto do Big 

Bang, da formação das galáxias, do sistema solar e do planeta, e de todo o processo de 

evolução até chegar a ser matéria consciente” (EMO 24). Ele é o único que nos salva da 

entropia. Já que ele ressuscitou, todos nós ressuscitaremos nele. 

É ele também a meta do cosmo. 

A última etapa da evolução será a união do Criador com a criatura. Ele leva todo o corpo à 

perfeição a que já chegou. A evolução sofre as dores de parto para chegar a essa meta, que é a 

unificação de toda a humanidade. E Jesus é o ponto mais alto da evolução, por ser a 

comunicação de Deus conosco (p. 22). 

No primeiro e segundo capítulo, respectivamente “Este mundo y outro” (EMO 9ss) e 

também “Somos polvo de estrellas” (EMO 59ss), o autor busca construir a ponte entre 

ciência e fé. É uma intuição recorrente nas obras de Cardenal, que nós de fato somos feitos 

do pó das estrelas, não só simbólica, mas literalmente. Trazemos em nossa corporeidade os 

mesmos elementos de que é composto todo o universo. “Nós existimos porque há bilhões 

de anos uma estrela morreu e espalhou todos os elementos pesados necessários para nosso 

corpo” (EMO 48). 

O universo como “um lugar hospitaleiro à vida” (EMO 
32) 

Uma das lições mais importantes que Cardenal aprendeu sob o magistério do 

universo é que ele é um lugar hospitaleiro à vida. Esta lição vem do físico inglês Freeman 

Dyson, em seu livro Disturbing the Universe. Aí o autor afirma que a vida parece ser algo 

bem comum no universo inteiro. A própria natureza, a Terra e o universo são como grandes 
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organismos vivos. São feitos não só de matéria e energia, mas também de informação, 

como o DNA (EMO 32). 

A consequência lógica de tal lição é que não devemos sentir-nos estranhos no 

universo, sentindo o horror de Pascal diante do silêncio desses espaços infinitos, mas sentir-

nos em fraternidade e sororidade universais, tal como viveu São Francisco de Assis. “Eu 

não me sinto como um estranho no universo” (EMO 32). 

Outra lição é que, quanto mais estudamos as estruturas do cosmo em seus detalhes, 

mais fica evidente que o universo sabia que nós viríamos, e até se preparou com esmero 

para receber-nos (EMO 32). A distância perfeita com relação ao Sol: nem muito perto nem 

muito longe, o que impossibilitaria a vida na Terra. 

“Se o universo tivesse se formado só um pouquinho diferente... talvez nunca 

houvesse elementos estáveis para constituir você, eu e o chão que pisamos.”5 Do nosso 

ponto de vista humano, tal como está constituído, o universo é para nós um grande êxito, 

um empreendimento bem-sucedido para a vida. 

A teoria da “panspermia” afirma que a vida está espalhada pelo cosmo inteiro.6 

Dentro dos meteoritos encontram-se todos os elementos fundamentais da vida. A vida pode 

ter surgido do barro, como afirma o Gênesis e a ciência atual em uníssono. “Fomos 

formados do barro da terra, a argila comum que, como sabemos, contém microscópios de 

minerais que podem ser o material genético que produz os ácidos nucleicos, que já é a 

vida... Este barro, que limpamos dos sapatos, é a matéria em sua forma mais humilde” 

(EMO 32). 

O universo é também hospedeiro da vida porque incluiu em si condições para poder 

conter observadores, sem os quais ele não existiria: somos nós, estrelas observando estrelas, 

ou a Terra que tomou consciência de si mesmo, que re-fletiu, curvando-se sobre si mesma 

(EMO 38). 

Por outro lado, o mesmo universo que nos hospeda não existiu sempre. Prova-o a 

entropia, esta lei que rege o universo inteiro e com ele a vida humana e não humana. Por ela 

envelhecemos, as flores murcham, nossas roupas se gastam, os edifícios caem. Essa 

                                            
5 BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo; do Big Bang ao Homo sapiens. 9. ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2009. p. 27. 
6 Ibid., p. 299. 
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dissipação da energia e descida ao caos é, para Cardenal, a prova de que o universo foi 

criado, teoria compartilhada hoje tanto pelos teólogos quanto pelos astrônomos (EMO 33). 

No entanto, o cientista russo Prigogine afirma que a entropia não é a última lei do 

universo, mas sim a sintropia. Ela é antiantrópica e consiste na complexificação crescente 

da vida, como se evidencia em nosso cérebro. Nosso cérebro é a construção mais complexa 

e misteriosa do universo. Possui bilhões de células nervosas, interconectadas em rede. É ele 

que processa a luz, através de dezenas de pequenos censores em nossos olhos, que nos 

permitem ver a beleza das cores e formas. Essa luz que, “ao pousar nas coisas, faz com que 

o mundo tenha a deslumbrante beleza que tem” (EMO 80-86). 

Cardenal baseia-se em Teilhard de Chardin, sacerdote místico e cientista 

paleontólogo, citando a obra El futuro del hombre. Para ele, a evolução é um processo 

progressivo de espiritualização: a matéria tende ao espírito. Ou seja: “Deus criou o universo 

com uma matéria que tende ao espírito... Átomos, elétrons, corpúsculos elementares, devem 

ter... uma faísca de espírito... Por nossos corpos estamos relacionados com todo o mundo 

material, desde as supernovas ao elétron” (p. 20-23). 

A matéria é capaz de organizar-se e reproduzir-se. Ela gerou a vida. Quando 

perguntaram a Einstein qual era a origem da matéria e da vida, ele, sem dizer palavra, 

simplesmente levantou o dedo para cima. Cardenal comenta: “Este dedo levantado ao céu é 

a única resposta científica para explicar a origem da vida. E é também a única resposta que 

eu dou sobre a vida, e para além da vida” (EMO 74). 

Na liberdade da poesia, Cardenal ousa dizer que, depois de criar o mundo, Deus 

deixou de ser Deus, e pela kénosis veio morar no meio de nós, revelando a sua face 

amorosa a nós, e valorizando infinitamente o planeta Terra, como sua e nossa morada. 

“Para criar ele cessou de ser Deus. Criação como kénosis (esvaziamento de Deus).”7 

Há continuidade entre o mundo físico e o biológico. É o Espírito Criador que atua no 

mundo natural, biológico e humano. Deus é sempre Criador (Deus semper Creator), por 

isso há uma criação continua (creatio continua). Por ela Deus se faz imanente ao mundo. 

Não está ausente de sua criação (EMO 29). 

                                            
7 CARDENAL, E. The Origin of Species and Other Poems. Texas: Tech University Press, 2011. p. 

11. 
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Afirma também que toda a evolução convergiu na complexidade crescente do cérebro 

humano (pensamento), e a partir daí a evolução tornou-se mais lenta. É como se o impulso 

da vida encontrasse uma saída na espécie humana, onde se encontra a necessidade de 

conhecer e amar. “Nossa grande superioridade sobre o homem primitivo é o 

autoconhecimento, e chegar a ser conscientes de nosso lugar e nossa responsabilidade no 

universo. Nosso único futuro é maior coesão e maior solidariedade” (p. 14). 

Daí que, unindo ciência e fé, Cardenal busca novos conceitos para expressar a 

cristologia, a patrologia e a pneumatologia atuais: na cristologia, ele o faz chamando de 

“Cristo Evolucionador” (p. 16); na patrologia, ele o faz chamando Deus Pai de “„O Grande 

Expandidor do Universo‟, que encheu a expansão dos céus e o coro da vida se ergueu e 

brotou em êxtase e depois repousou em uma delícia de calma” (Cântico cósmico 10). 

Na pneumatologia, ele o faz chamando o Espírito Santo de 

“o desconhecido da Trindade”, “proximidade inexprimível de Deus”, que transcende o 

humano... Deus presente de mil maneiras, não só no humano, mas em todo o universo. Ele o 

revela a nós no mistério do universo que descobrimos no telescópio de Hubble, nas cores da 

arara, no pôr do sol, na experiência da amizade e também no sofrimento (p. 28). 

Cristo Evolucionador está em crescimento nos indivíduos e na sociedade, levando o 

gênero humano à sua pleromatização, quando ele for a cabeça de tudo. “Para que houvesse 

encarnação devia haver humanidade; para que houvesse humanidade devia haver vida 

orgânica; para que houvesse vida orgânica devia haver a totalidade do cosmo. Podemos, 

pois, dizer que todo o cosmo foi criado para que houvesse Cristo” (EMO 16). 

Cardenal revisita a revelação bíblica e a tradição patrística para provar que a 

espiritualidade do Cristo Cósmico já é tão antiga quanto nova: uma ampliação da 

cristologia para além das duas naturezas (divina e humana): 

• São Paulo: toda a criação busca redenção através do corpo humano. 

• Irineu: “Deus já tinha presente a Cristo quando formou a matéria, e esta adquiriu 

forma de acordo com esse modelo futuro” (EMO 17). 

• Orígenes: “A humanidade toda e a criação inteira são corpo de Cristo” (EMO 17). 

• Clemente de Alexandria entende toda a história humana a partir da encarnação do 

logos. 
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• Atanásio: Cristo está inserido no universo para dar unidade a tudo (EMO 17). 

O cristão deve santificar a matéria e a evolução através de seu trabalho, por mais 

insignificante que seja. Pois a criação está intencionalmente inacabada. E com nosso 

trabalho humano contribuímos para completá-la (EMO 21). 

Frei Vitório Mazzuco, mestre de espiritualidade, cita o Papa Paulo VI quando afirma 

que a espiritualidade é a “arte das artes”.8 É um inspirar, trazer para dentro de si a vida do 

Espírito. E é um expirar, levar para fora, para a prática, as inspirações recebidas. União de 

contemplação e ação, orar e trabalhar, mística e compaixão. 

Essa nova espiritualidade busca ampliar a ação de Cristo, que estava 

astronomicamente confinado ao nosso planeta. Ora, Cristo tem relevância para todo o 

universo. “Ele atrai a si, para cima, não só a Terra, mas todo o universo, como uma 

gravitação ao contrário” (EMO 22). 

A humanidade já chegou à noosfera, à fase de planetarização, em que todos estão 

unidos pela mídia televisiva e digital. “O homem é a flor mais alta da árvore da vida, mas 

não acaba nele, pois se projeta rumo ao futuro, ao que se chama Ponto Ômega, que é Deus. 

Ômega criou o mundo e o mundo acabará em Ômega” (EMO 16). 

A ponte entre a filosofia e a espiritualidade 
Filosofia mística 

Além de fazer a ponte entre ciência e fé, Cardenal faz a ponte entre filosofia e 

espiritualidade. Ele revisita a história da filosofia à luz da espiritualidade, num capítulo que 

intitula “Reinterpretação da filosofia grega” (EMO 87ss). O fio condutor, desde as origens, 

é a mística, ou experiência do mistério. 

Ele mostra como a filosofia mergulha suas raízes no mito, que por sua vez brotam da 

religião. Orfeu foi quem ensinou os mistérios à humanidade. Prometeu foi quem deu a 

sabedoria, juntamente com o fogo. Com isso possibilitou a criação da cultura e da 

civilização humanas (EMO 87ss). 

                                            
8 MAZZUCO, Vitório. Espiritualidade para uma vida virtuosa – 1. Disponível em: 

<http://carismafranciscano.blogspot.com/2011_08_01_archive.html>. Acesso em: 25 ago. 2011. 

http://carismafranciscano.blogspot.com/2011_08_01_archive.html
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Foi Orfeu quem introduziu os humanos na iniciação aos mistérios. Atribui-se a Orfeu 

a fundação das primeiras comunidades de solitários, para ensinar os mistérios. Por isso 

eram chamados de “órfãos” (de Orfeu) (EMO 88). Assim, Cardenal faz remontar a filosofia 

à mística, e dela ao próprio Deus, seu autor. Não era especulativa, mas tinha caráter 

salvífico, e era “preparação para a morte” (Platão). O próprio Platão bebeu nas fontes do 

orfismo. Ele imaginou uma comunidade filosófico-mística no alto de um monte na ilha de 

Creta. 

Pitágoras também fundou uma comunidade monástica. Seus membros tinham tudo 

em comum, como os primeiros cristãos e as comunidades monásticas atuais. Platão também 

se inspirou em Pitágoras. Ansiava por uma comunidade que buscasse a Deus, e na qual o 

amor divino ardesse como chama. Ele descreve essa comunidade no livro As leis. Nela não 

pode haver comércio nem riquezas. O que  deve prevalecer é o canto e a prática musical. A 

meta é levar uma vida tranquila, o ócio contemplativo, que é a origem de toda a ação com 

paz (EMO 91). 

Revisitando a história da filosofia, Cardenal encontra muitos filósofos antigos que 

viveram uma vida de ascese, buscando vencer os chamados vícios capitais, como a avareza 

e o orgulho. Desprezavam o dinheiro: “Gozam da abundância de modo mais doce os que 

menos necessidades têm. Se queres tornar alguém rico, não lhe aumentes as riquezas, mas 

diminua seus desejos” (EMO 94). 

Aqueles filósofos também buscavam o isolamento que possibilita o silêncio para 

meditar. Sem ele é impossível a centração em si, pela qual mergulhamos na interioridade, e 

evitamos a dispersão fora de nós. 

A filosofia requer uma vida de solidão e silêncio, dizia Sêneca... Marco Aurélio escreveu que 

“os homens buscam retirar-se à solidão no campo, à beira-mar, nas montanhas, e tu estás 

sempre suspirando por estes lugares... sabia que o homem... sempre podia retirar-se dentro de 

si mesmo, e ali encontrar a Deus, e tocá-lo e viver com ele” (EMO 96). 

Podemos dizer, então, que a filosofia greco-romana não era especulação ou estudo 

livresco, próprio dos sofistas (traficantes e falsificadores da sabedoria), mas se confundia 

com a mística e a arte de viver. Consiste em ter a alma em desnudez diante de Deus, 

conhecer as limitações humanas, e aprender a ciência do amor. 
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Platão entende a filosofia como contemplação, o mais alto ideal do ser humano, pela 

qual ele participa na vida divina. Tanto para Sócrates quanto para Platão e Aristóteles, “a 

filosofia era vida contemplativa e vida mística”, experiência do mistério. Em grego, a 

palavra “mística”, de onde deriva a palavra “mistério”, significa fechar os olhos e a boca 

para meditar em silêncio (EMO 96). 

A união de filosofia e espiritualidade, que caracteriza os pensadores do mundo antigo, 

encontra-se de forma mais eminente também na filosofia cristã dos primórdios. Cardenal a 

chama de “filosofia mística”, em contraste com a pura especulação, pedante e diletante, que 

encontramos muitas vezes hoje, desvinculada de suas origens na religião e no mito. Estéril 

e infecunda, esta leva ao desespero e ao niilismo (EMO 89). 

Ao contrário, Cardenal mostra, em EMO, em que consiste a verdadeira filosofia e 

quem são os verdadeiros filósofos. Mostra que nossos Pais e Mães na fé também 

chamavam de “filósofos” aos monges, e de “filosofia” à vida monástica. Não buscavam a 

glória nem o dinheiro. Ocupavam-se da contemplação e da tranquilidade da alma, que 

nenhum dinheiro pode comprar. Fílon de Alexandria, na erudição do silêncio, aprendeu a 

oração mística ou contemplativa. Ele afirmou: “Quando alguém se acha entregue à 

contemplação filosófica... fecha os olhos, tapa os ouvidos, e considera que deve permanecer 

na solitude e na escuridão” (EMO 90s). 

Cardenal também identifica a filosofia com a Sabedoria (“Sofia”) do Livro dos 

Provérbios, capítulo 8 (EMO 88). Thomas Merton dedica um belo artigo sobre ela, que é 

Ars Patris, brotada da fecundidade do Sumo Bem. Ela é Dom de Deus (Donum Dei). 

Também é a Noiva, a Festa e as Núpcias. É a compaixão de Deus em nós.9 

Devemos madrugar para ir ao seu encontro. O próprio Merton, em seu eremitério, 

acordava alta noite, e ainda no escuro, com o rosto prostrado em terra, recitava salmos 

sapienciais. “Decidi desposar o silêncio da floresta... raiz de todos os segredos que são 

sussurrados por todos os amantes em suas camas pelo mundo afora... Busco cultivar esta 

planta... no meio da noite e regá-la com salmos e profecias, no silêncio.”10 

Nessa hora os anjos do Altíssimo vêm ao encontro daquele que madrugou em busca 

da Sabedoria (Zohar). Unindo filosofia, poesia e religião, Zohar, o Livro do Esplendor, 
                                            

9 CUNNINGHAM, Lawrence (org.). Thomas Merton, Spiritual Master; The Essential Writings. New 
York: Paulist Press, 1992. p. 258-264. 

10 Ibid., p. 219. 
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convida-nos a buscar a sabedoria mística alta noite. Na “Oração da Meia-Noite”, afirma 

que é nesta hora que Deus, que não gosta de ficar o tempo todo nas alturas, desce para 

encontrar sua alegria com os filhos dos homens. 

“Feliz é o homem que levanta a essa hora para devotar-se ao estudo da Lei. Pois tal 

homem é coberto por um Raio da Graça Divina, que se torna seu guardião neste mundo. E 

todos os anjos, tanto os de cima quanto os de baixo, são compelidos a tomar conta dele... na 

plenitude da alegria.”11 Merton, que se considerava “semita espiritual”, acordava todas as 

noites para desposar a Sabedoria, sua noiva mística. 

Resumindo, podemos afirmar com Cardenal: “Se algum daqueles grandes filósofos da 

Antiguidade ressuscitasse, daria o nome de „filósofos‟ aos monges trapistas e beneditinos, 

mais do que a um Leibnitz ou a um Kant” (EMO 101). Pois os monges madrugam todos os 

dias para encontrar a Sabedoria, e a desposam a vida inteira, a exemplo de Francisco de 

Assis, Cristo e os apóstolos. 

A ponte entre o Cristianismo e as grandes 
religiões da humanidade 
O Taoísmo: “Lao Tsé, profeta de Cristo” (EMO 141) 

Assim como Cardenal, em EMO, busca construir pontes entre ciência e fé, e entre 

filosofia e espiritualidade, busca também construir pontes entre a mística oriental e a 

espiritualidade cristã. Já os Pais da Igreja dos primórdios fizeram essa ponte. 

Reconheceram que Cristo tinha profetas no mundo greco-romano. Entre outros: Heráclito, 

Sócrates, Platão (EMO 141). 

O último capítulo do livro citado traz o significativo título de “Lao Tsé, profeta de 

Cristo”. Aqui ele evoca o grande legado de seu mestre de noviços, Thomas Merton, o qual 

foi um dos precursores da abertura à mística das grandes religiões da humanidade, entre 

elas o Budismo, o Hinduísmo e o Confucionismo. Buda e Quetzalcóatl são apresentados 

igualmente como precursores de Cristo. Confúcio e Mo-Tsé desenvolveram doutrinas 

espirituais semelhantes à cristã, como o amor ao próximo. Cardenal chega a suspeitar que 

Confúcio e Lao Tsé entraram em contato com os profetas de Israel no cativeiro assírio, 

                                            
11 BENSION, Ariel (org.). O Zohar; O Livro do Esplendor. São Paulo: Polar, 2006. p. 153. 
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principalmente Isaías. Talvez tenham conhecido também os livros sapienciais e Salomão 

(EMO 149). E ainda que não tivesse contato com os profetas de Israel, Lao Tsé “estava 

profetizando Cristo sem sabê-lo” (EMO 150). 

Dessarte, Cardenal busca fazer a ponte entre o Tao e o Logos, na esteira de John Wu, 

amigo de Merton. Também segue o exemplo do monge beneditino chinês Joseph H. Wong, 

que se empenhou em apresentar Jesus com rosto asiático dentro da cultura oriental. Para 

ele, Jesus é o Tao encarnado (EMO 143-146). Lao Tsé também foi considerado como 

encarnação do Tao. 

O Tao é representado como cabeça e caminho. É ele quem revela a estrutura do 

mundo. O Tao é “a última realidade que existe por trás do universo, a lei que governa o 

mundo e a norma que guia a conduta humana” (EMO 144). É ao mesmo tempo poderoso e 

humilde: “Engendra sem apropriar-se, ajuda sem fazer alarde, dirige mas não governa...” 

(EMO 145). 

O Logos, igualmente, é o princípio ordenador da realidade, sua estrutura significante, 

que criou o universo. É palavra, razão, sentido, e a capacidade de conhecer e transformar o 

mundo. Está presente na mente humana, bem como na realidade, e os dois se 

correspondem.12 

John Wu traduziu o Evangelho para o chinês, que certamente Lao Tsé teria apreciado 

muito, como boa notícia para o povo e para a humanidade inteira. O capítulo sobre Lao Tsé 

como profeta de Cristo termina com o citado John Wu, que afirmou: “O Tao se fez carne e 

habitou entre nós” (EMO 150). 

A doutrina do Tao de Lao Tsé, exposta em seu livro Tao Te Ching, é semelhante à do 

Logos: “É um logos chinês, mas está muito mais perto do Logos cristão (o Verbo)” (EMO 

142). Foi assim que traduziu o chinês convertido ao Cristianismo, e amigo de Merton, John 

Wu: “No princípio era o Tao... E o Tao se fez carne e habitou entre nós” (EMO 143-150). 

O diálogo com o Taoísmo, porém, ainda está nos inícios. Teólogos identificam 

grande semelhança entre o Tao de Lao Tsé, que escreveu o livro Tao te Ching (significa: O 

Livro do Tao e seu poder), e o Logos do Evangelho de João (EMO 143). Lao Tsé escreveu 

o livro sobre o Tao depois de viver em solidão, e pouco antes de deixar a China para 

sempre, rumo ao Ocidente, sem deixar rastros, vinte e cinco séculos atrás. 

                                            
12 TILLICH, Paul. Teologia sistemática. 5. ed. rev. São Leopoldo: Sinodal, 2005. p. 40-44. 
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O Papa Bento XVI, em sua recente visita à Alemanha, incentivou o diálogo com os 

nossos irmãos do Islã, ao mesmo tempo que reconheceu Lutero como homem de uma 

espiritualidade autêntica. Este é o caminho da espiritualidade para o futuro: reconhecer, 

acolher a riqueza das diferentes tradições espirituais da humanidade, cuja fertilização mútua 

enriquecerá as respectivas expressões de fé. 

Conclusão 
Vimos, na obra Este mundo y outro, o empenho de Cardenal em construir pontes 

entre a ciência e a fé, a espiritualidade e a filosofia, o Cristianismo e as grandes religiões da 

humanidade. Ele mostra que o universo é hospitaleiro à vida, que é uma obra planejada, e 

que sabia que viríamos. 

Reformula a fé na Trindade Criadora à luz das ciências atuais: chama a Deus de “O 

Grande Expandidor do Universo”; chama a Cristo de “O Grande Evolucionador”; e chama 

ao Espírito de “[...] „proximidade inexprimível de Deus‟, que... Ele o revela a nós no 

mistério do universo que descobrimos no telescópio de Hubble, nas cores da arara, no pôr 

do sol, na experiência da amizade e também no sofrimento” (EMO 27). 

A obra EMO traz uma perspectiva muito otimista a respeito do futuro da humanidade: 

o fim das ditaduras, da violência e da criminalidade na sociedade; o fim do terrorismo e dos 

conflitos internacionais. Em contrapartida, o predomínio do bem comum sobre o bem 

individual (EMO 56). Uma verdadeira revolução já está acontecendo no âmbito planetário, 

possibilitada pela mais avançada tecnologia digital. Jovens do mundo inteiro se concentram 

simultaneamente em grandes cidades do mundo para protestar contra o neoliberalismo e a 

globalização, contra a guerra, contra Wall Street, e para “anunciar que outro mundo é 

possível” (EMO 73). 

Assim, a humanidade parece evoluir rumo a uma mente global e a uma progressiva 

espiritualização. O mundo, hoje, tem o desafio de ser unificado pelo conhecimento e pelo 

amor como imperativos, se não quiser perecer. 

Tanto em EMO, sua penúltima obra, quanto em The Origin of Species,13 até aqui a 

última obra que escreveu, Cardenal esboça alguns traços marcantes de uma espiritualidade 

                                            
13 CARDENAL, The Origin of Species and Other Poems. Esta é a última obra de peso escrita por 

Cardenal em 2011. 
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do futuro, mas que já é realidade no presente. Afirma que cada cristão e Igreja hoje se veem 

confrontados com novos desafios, apresentados pela espiritualidade do Cristo Cósmico, a 

saber: “[...] promover a evolução como um crescimento no espírito, e como a realização 

pessoal no reino do conhecimento e do amor” (p. 18). 

À guisa de conclusão: a obra Este mundo y otro, por tudo o que dissemos até aqui, 

merece ser lida por teólogos e cientistas da religião, bem como por pastores e padres. Pois 

cabe a eles o mesmo empenho de fazer sínteses e não diástases, fecundando as ciências e as 

culturas com o Evangelho de Cristo. 

Referências bibliográficas 
Obras de Ernesto Cardenal 
Cântico cósmico. São Paulo: Hucitec, 1996. 

Este mundo y otro. Madrid: Trotta, 2011. 

The Origin of Species and Other Poems. Texas: Tech University Press, 2011. 

Versos del pluriverso. Madrid: Trotta, 2005. 

Obras complementares 
BENSION, Ariel (org.). O Zohar; o Livro do Esplendor. São Paulo: Polar, 2006. 

BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo: do Big Bang ao Homo sapiens. 9. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009. 

CUNNINGHAM, Lawrence (org.). Thomas Merton, Spiritual Master; The Essential Writings. New 
York: Paulist Press, 1992. 

MIRANDA, Evaristo Eduardo de. O íntimo e o infinito: o universo das ciências e o cosmo das 
religiões. Petrópolis: Vozes, 2010. 

TILLICH, Paul. Teologia sistemática. 5. ed. rev. São Leopoldo: Sinodal, 2005. 

 
Recebido em 10/2011 

Aprovado em 11/2011 

 



ISSN 1809-2888  
Licenciado sob uma Licença Creative Commons 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 263 

 

Las ínsulas extrañas: memorias 2 

CARDENAL, Ernesto. Las ínsulas extrañas: memorias 2. Madrid: Trotta, 2002. 

Getúlio Antônio Bertelli1 

 

 

 

Introdução 
A obra Las ínsulas extrañas (abreviado IE) é o segundo volume de uma trilogia de 

Cardenal. Tem como subtítulo “memórias 2”. O autor, já quase octogenário, revisita o 

percurso feito e escreve para não deixar cair no esquecimento os traços fundamentais de sua 

vida. No primeiro volume tratou de sua conversão à fé católica, influenciado por Thomas 

Merton. Junto com a conversão, veio a vocação e a entrada na Abadia de Gethsemani, 

Kentucky, EUA. Lá teve como mestre de noviços por dois anos o próprio Merton, sob o 

nome religioso de Father Louis. 

IE começa mencionando Merton (que é citado cinquenta vezes ao longo do livro 

inteiro!). Também aqui ele é a grande inspiração e o protagonista principal. Foi ele que 

inspirou a fundação da Comunidade Contemplativa de Solentiname. Neste segundo 

volume, cujo título – “as ilhas estranhas” – se inspira num poema de São João da Cruz, 

Cardenal descreve basicamente essa comunidade contemplativa, periférica, marginal e 

alternativa. 

Mas antes da fundação descreve a sua preparação teológica no único seminário para 

vocações adultas na América Latina. Estava situado em Las Cejas, na província de 
                                            

1 Getúlio Antônio Bertelli é professor na UNESPAR, Campus FAFIPAR em Paranaguá e Matinhos, 
no litoral paranaense. É pós-doutor em Ciências da Religião pela PUC-SP, mestre e doutor em 
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Antioquia, na Colômbia. Ali conheceu pessoas das mais diferentes idades e profissões, 

todas com a mesma meta. O seminário chamava-se “Cristo Sacerdote” (IE 17). O título 

refletia o “sacerdotalismo” vigente na religião: o sacerdócio como um fim em si mesmo, 

uma forma de ascensão social para seminaristas vindos de famílias pobres. 

Descreve com propriedade o país como o mais católico da América Latina, ao mesmo 

tempo que o mais violento, devido à iníqua desigualdade social. “Pobre povo sacerdotal, 

onde todos são coroinhas. O país cheio de procissões, missas pontificais (que deixam Deus 

enfastiado!), devoções como as primeiras sextas-feiras ao Sagrado Coração de Jesus, 

escapulários, rosários diários, adoração ao Santíssimo Sacramento” (IE 16). 

Já ordenado sacerdote, Cardenal voltou a Gethsemani, em 1965, para pedir conselhos 

a Merton sobre seu projeto de fundar um mosteiro. Recebeu dele sábias orientações: A mais 

importante: que não fossem contemplativos sem comprometer o próprio destino com o da 

nação (IE 205). Além disso, aconselhou que estivessem ao lado dos pobres; que 

cultivassem as artes (poesia, escultura, pintura, teatro). Tudo isso o Poeta da Nicarágua 

buscou concretizar. Solentiname serviu como uma experiência de laboratório, que depois 

ele transferiu ao país inteiro, quando a revolução sandinista foi vitoriosa (1979). 

Na ilha, Cardenal escreveu seu famoso livro El evangelio en Solentiname.2 Ele 

considera ser esta sua melhor obra, justamente por não ter sido ele o autor. O autor de fato é 

o povo nativo, reunido em torno da Palavra de Deus, inspirado pelo Espírito de Jesus, na 

celebração litúrgica com o sermão dialogado (El evangelio en Solentiname 12). Tal 

experiência de inculturação da fé serviu de modelo para muitas outras ao redor do mundo. 

Em IE, confessa que a vida inteira tinha lido os Evangelhos, mas nunca descobrira 

nada de novo. Era sempre a mesma coisa, já conhecida. Mas, tendo como pano de fundo a 

era somozista, com sua situação de violência e opressão, a Palavra de Deus foi revelando 

aspectos inauditos, e falando à situação. O povo simples e quase iletrado, sem os 

preconceitos e pré-compreensão, foi capaz de abrir os olhos a Cardenal para revelar toda a 

profundidade e novidade da “boa nova” que é o Evangelho de Jesus (El evangelio en 

Solentiname 13). 

                                            
2 CARDENAL, E. El Evangelio en Solentiname. Madrid: Trotta, 2006. 
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Uma comunidade contemplativa marginal, 
periférica e alternativa 

Merton levanta a hipótese de que o Mosteiro de Gethsemani venha a acabar. Então, 

ele se imagina, no prazo de doze horas, na ilha de Solentiname, com seu ex-noviço e um 

grupo de amigos e nativos, vivendo uma forma de vida comunitária não canônica.3 Mas se 

for proibido de deixar Gethsemani, como de fato aconteceu, por decreto expresso do 

Vaticano, então cabe a Cardenal fazer a nova fundação, depois de ordenado sacerdote. 

Caso tudo transcorresse bem, o próprio Merton iria entre os primeiros fundadores da 

Comunidade Contemplativa de Solentiname, para ser uma espécie de diretor espiritual. Até 

se projetou uma pequena cabana isolada para ele morar. Mas Roma, instada pelo Abade 

James Fox, impediu sua exclaustração do Mosteiro de Gethsemani. Na viagem de Cardenal 

a Merton em 1965, foram visitar o eremitério onde Merton passou seus três últimos anos de 

vida. Merton mostrou ao seu ex-noviço a carta enviada ao Papa Paulo VI pedindo sua 

aprovação de um mosteiro na América espanhola. 

Cita textualmente: 

Agora estão começando a formar uma comunidade contemplativa sob a direção do Padre 

Ernesto Cardenal, que foi noviço neste mosteiro sob a minha direção... [Ele] está formando 

uma pequena comunidade para viver uma vida contemplativa e prover um lugar de retiro para 

os intelectuais da Nicarágua, os estudantes, os escritores e outros (IE 84). 

No eremitério, ambos conversaram sobre Solentiname, retratada em fotos, que 

Merton muito apreciou. E perguntou a Cardenal que impressões tinha dos EUA de então. 

Para Merton, tinha ficado pior. Predominava um anticomunismo paranoico. A propaganda 

comercial transformava as pessoas em autômatos. Contou que vários ex-monges trapistas 

iniciavam novas fundações monásticas pelo país, a exemplo do que ia surgir em 

Solentiname. 

E com uma pitada de ironia conta que até o Abade Dom James Fox – que impediu 

Merton de deixar Gethsemani –, queria ser eremita nas imediações do mosteiro. Mas queria 

                                            
3 Id. Vida perdida: memorias 1. Madrid: Trotta, 2005. p. 164. 
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viver lá com todo o conforto: dentro de um trailer com geladeira, cozinha, banheiro, rádio e 

televisão. E sem precisar sair, porque tinha medo de cobras (IE 81). 

Quanto às orientações que fora buscar de seu mestre, a primeira regra é que “não haja 

regras. E depois disto então ficam sobrando todas as outras regras” (IE 82). Também 

conversaram sobre usos e costumes práticos, como a permissão de fumar ou beber. Quanto 

ao fumar, ficou descartado por ser cancerígeno. Quanto à bebida alcoólica, ficou permitida 

em algumas situações festivas. Merton escreve nos seus Diários que ele mesmo abusou do 

álcool. Certa ocasião quase morreu afogado num dos lagos por estar bêbado. Com humor, 

Cardenal comenta que esse fato, assim publicado na materialidade do livro, “é suficiente 

para desanimar qualquer tentativa de canonização” de seu ex-mestre de noviços (IE 83). 

Com a mesma honestidade, Cardenal confessa que sua comunidade em Solentiname 

também cometeu excessos na bebida, e que o cigarro corria livremente. 

Merton escreve em seus Diários que Solentiname era um lugar ideal para levar vida 

contemplativa, por ser escondida e inacessível. O novo Abade, Dom Flavian, que substituiu 

Dom James Fox, deu permissão a Merton para que ele fosse passar um tempo na ilha tão 

logo regressasse da viagem à Ásia. Mas ele não regressou, partiu para melhor vida (IE 200). 

A notícia da morte de seu antigo mestre foi o dia mais triste da vida de Cardenal, 

como ele mesmo confessa: “Embora Merton tivesse só dez anos mais que eu, para mim era 

como um pai, e a sua morte foi a maior dor que eu já tive” (IE 236). 

Mas a lição aprendida do mestre, a saber: que como contemplativos não deixassem de 

envolver-se nos destinos do país, nos problemas sociais e políticos do povo (IE 205), foi 

assimilada e vivida com radicalidade. Não só era uma lição aprendida de Merton, mas fazia 

parte da índole e formação pessoal de Cardenal, que confessa: 

A preocupação social e política sempre foi uma inclinação natural minha, e uma espécie de 

vocação. E o contato com a pobreza dos camponeses em Solentiname, e a realidade nacional 

cada vez pior, também contribuíram para que eu e nossa pequena comunidade nos fossemos 

politizando e radicalizando. Assim, íamos ficando cada vez mais de esquerda (IE 206). 

Cardenal em Solentiname 
Merton afirma premonitoriamente a respeito de seu ex-noviço: “Cardenal será uma 

das vozes mais significativas das duas Américas... Suponho que esteja em sua ilha (de 
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Solentiname) combatendo contra mosquitos. Ao menos ele tem de lutar somente contra 

regimentos de mosquitos”.4 

Então, durante a missa, o Eremita de Gethsemani pensa em Cardenal, em todos os 

amigos na América Latina, especialmente na Nicarágua. “Deus pode deixar você sentir as 

próprias limitações, mas o poder do seu Espírito também se evidenciará em sua vida. Não 

tema: Seja como uma criança em seus braços, e você conseguirá fazer muito por seu país.”5 

Essas palavras proféticas se cumpriram na vida e obra de Cardenal, em sua poesia 

mística e revolucionária e em sua atitude profética e corajosa diante dos ditadores, do 

Império hegemônico, e em solidário destino com seu povo e de todo o continente latino-

americano. Por isso Cardenal foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura por 150 poetas de 

58 países. 

Solidário com os nativos 
O nome “Solentiname” é originário da língua indígena nahuatl, com o significado de: 

“lugar de hospedagem” ou “onde se hospeda muitos” (IE 128). Cardenal vê como profético 

esse significado. Pois muitos chegaram como hóspedes e visitantes na comunidade. A 

vocação da ilha era a de ser uma irradiação espiritual e um lugar de encontro para 

intelectuais e artistas, incluindo os nativos. Já bem antes os maias passaram por lá, e 

construíram cidades, cujas ruínas se encontram nos inúmeros sítios arqueológicos. Foi um 

lugar que a Providência reservou para a oração e a contemplação, “embora minha passagem 

por lá fosse breve como a dos patos migratórios e como todas as outras vidas que passaram 

por ali” (IE 129). 

Solentiname é um arquipélago formado por 38 ilhas, com terras férteis, clima 

agradável, e longe das rotas turísticas. Por esse isolamento, era ideal para fundar uma 

comunidade contemplativa. Assim escreveu o poeta Coronel Urtecho, grande amigo de 

Cardenal, e que vivia nas imediações: 

Em uma dessas ilhas Ernesto Cardenal vai estabelecer uma comunidade contemplativa. 

Duvido que haja no mundo lugar mais apropriado para esse objetivo, nem ilhas que mais 

                                            
4 MERTON, Thomas. Hermana América. Buenos Aires: Mutantia, 1993. p. 112-113. 
5 Id. The Courage for Truth; Letters to Writers. BOCHEN, Christine (Ed.). New York: Farrar, Straus 

& Giroux, 1993. p. 152. 
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recordem as ilhas estranhas de São João da Cruz, por estar muito afastadas e alheias à 

comunicação dos homens (IE 94). 

Não havia cobras venenosas na ilha. Em compensação, havia muitos mosquitos, 

formigas, aranhas e escorpiões, que provocavam desconforto e dor. O céu era tão estrelado 

como as noites no Mosteiro de Cristo no Deserto, no Novo México. 

Desde o início, havia a intenção de concentrar a população dispersa das ilhas, 

formando uma comunidade de pessoas. Assim ficaria mais fácil dar assistência à educação, 

saúde, água corrente e luz elétrica. Mas os solentinamenhos preferiram ficar dispersos ao 

longo do litoral, onde havia mais espaço para fazer hortas e jardins (IE 130). 

Quando chegou à ilha, Cardenal ouviu dos antigos moradores muitos relatos sobre a 

situação de miséria e tristeza daquele lugar: Não havia escolas nem médicos, as crianças 

morriam de vermes, os telhados das casas eram de palha e a chuva molhava dentro. Quando 

as pessoas, descalças, tocavam o chão úmido, ficavam resfriadas (IE 167). 

Mais tarde chegou a embarcação da “Aliança para o Progresso”, trazendo alimentos e 

medicamentos. Foi criada por Kennedy para fazer frente à revolução cubana. Cardenal não 

sentia a consciência intranquila por receber e distribuir esses alimentos aos pobres, até que 

a revolução triunfou, acabando com as causas da pobreza. Ele pensava assim, 

tranquilizando a própria consciência: “Se os gringos (norte-americanos) nos roubaram 

tanto, era justo que o povo fosse ressarcido um pouco com esses presentes. E enquanto 

ainda não tínhamos a revolução, não deveríamos impedir que os pobres obtivessem comida, 

médicos, latrinas, cooperativas” (IE 173). 

Os nativos comiam arroz e feijão todos os dias, além da pesca abundante no lago. 

Também comiam milho, que todos plantavam. Ao fazer a primeira construção, Cardenal 

tratou também de ensinar vigilância epidemiológica. Construiu uma latrina comunitária, 

sem a qual os moradores continuariam a tomar água contaminada dos lagos. Ele insistia 

sempre, no sermão da missa dominical, que era mais importante impedir que morressem as 

crianças e os jovens do que ensinar o catecismo. Os nativos respondiam generosamente, 

trabalhando em mutirão.  Repartiam, de sua própria pobreza, o alimento que poderia faltar 

nas próprias casas: ovos, frangos, bananas, papaias. Cardenal pediu que não trouxessem 

mais, sabendo que iria faltar para suas famílias pobres (IE 108). 
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Em solidariedade aos nativos das ilhas distantes, Cardenal desenvolveu intensa 

atividade pastoral. Sobretudo na Semana Santa, a pedido de seu bispo, zeloso pastor, Dom 

Barni, que era um missionário italiano. Os ilhéus caminhavam muitas horas através da 

floresta para ir batizar, casar, confessar. Foi um aprendizado prático para ele, sobretudo a 

confissão. Sabia teoricamente que se deve perguntar com cautela, não revelar aos meninos 

o que talvez não sabem que existe, não descer a detalhes (IE 119). 

O confessor ficou impressionado com a inocência e transparência das pessoas. 

Alguns nem falavam em pecado, apenas revelavam seu amor pela Virgem e as orações que 

faziam. Um menino andou muitas horas para ir confessar e disse que fez coisas más. 

Perguntado que tipo de coisas más tinha cometido, disse que tinha falado os seguintes 

palavrões: “hijueputa hijo de la gran puta comé mierda andate a la mierda rejodido verga 

culo hijo de la verga tu madre...” (IE 120). 

O confessor não perguntou mais nada nem o repreendeu. Apenas despediu-o, com a 

absolvição prevista. Esse foi um intenso aprendizado para Cardenal, sob o magistério do 

povo ilhéu, com o qual se envolveu em solidário destino. É um povo pobre e 

profundamente católico. Ao mesmo tempo abandonado pelas autoridades religiosas e 

políticas. 

Solidário com a comunidade contemplativa 
Cardenal chamou a Comunidade Contemplativa de: Nossa Senhora de Solentiname. 

Seguia, assim, um antigo costume cisterciense do século XII, de dedicar todos os mosteiros 

à Mãe de Jesus e nossa, como em Gethsemani (IE 105). No início, a comunidade monástica 

era formada apenas por três membros, aprendizes de monge: Carlos Alberto e William 

Agudelo (que tinham estudado também no seminário de vocações adultas na Colômbia) e o 

próprio Cardenal. Mais tarde veio a esposa de William (ambos e seus filhos, Irene e Juan, 

vivam numa casa à parte), numa inédita experiência de comunidade mista. 

No Arquipélago de Solentiname viviam noventa famílias (cerca de mil pessoas). Na 

ilha maior vivia a comunidade contemplativa. Ela incluía também os nativos da ilha: 

Alejandro, Elbis e Laureano. Cardenal cita vários outros interessados em conhecer e até 

imitar o projeto de comunidade implantado na ilha. Entre outros chegou Gigi, com sua 

esposa. 
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Gigi, chegando em Manágua, como os magos, foi ao lugar errado perguntar pelo 

endereço da comunidade. 

Como não sabia como chegar a Solentiname, cometeu o erro de ir perguntar no arcebispado. 

Monsenhor Borge (pelo que os dois arcebispos eram chamados de “os Borgias”) disse-lhe 

sabe lá quantas coisas más a meu respeito, (perguntou) por que ia lá, que esse lugar não tinha 

interesse algum (IE 207). 

Também diziam que era um sacerdote que tinha uma fazenda por lá, um tipo de 

latifundiário. Ou que era um orfanato (IE 207). 

Na comunidade contemplativa conservava-se o essencial de uma vida monástica: A 

oração fecundada pela Palavra de Deus, a lectio divina em voz alta, a partilha do Evangelho 

iluminando a situação dos presentes e do país, naquela era somozista. “Despertávamos às 

quatro e meia para fazer oração; primeiro a leitura dos salmos e a oração privada depois. O 

levantar às duas da manhã como os trapistas me parecia extravagante” (IE 199). 

Um dos livros compartilhados na lectio divina da comunidade era Os irmãos 

Karamazov, de Dostoievski. Nele se registra a seguinte exortação para cuidar da 

natureza/ecologia/criação: 

Que a vossa alma se abrase no amor à criação em seu conjunto e ao mais humilde dos seres e 

objetos: a folha, o raio de sol, os animais, as plantas; amando cada coisa, percebereis o 

mistério que se encerra nelas, e, uma vez visto, o conhecereis melhor cada dia e chegareis a 

sentir o amor ao universo inteiro (IE 111). 

Essa frase de Dostoievski, recordada por Cardenal, contém todo um programa de vida 

contemplativa e elucida o sentido de mística enquanto abertura ao mistério. Aqui, 

concretamente, o mistério do universo. Por isso Cardenal se fez liturgo do cosmo, unindo 

ciência e fé em sua poesia mística e revolucionária. 

Cardenal é sincero ao admitir que não houve nenhuma vocação monástica em 

Solentiname ao longo dos doze anos em que esteve por lá. Então, tinha de ser realista e 

aceitar quem viesse, ainda que sem a vocação específica, mas com outra, como a de servir, 

também profundamente evangélica e muito parecida com aquela (IE 214). 

Mas todos se foram, e chegou um momento em que Cardenal ficou sozinho na 

comunidade. “Triste por estar sem Carlos Alberto e William... E eu fiquei sendo só uma 
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comunidade de um”, rodeado pela imensidão do lago, ele próprio um signo de solidão (IE 

137,150). 

E ele interpreta como um sinal de Deus o ter ficado só: “Talvez Deus tenha querido 

que tenha mais solidão humana para ter maior união com ele” (IE 152). Lembra de Merton, 

que a respeito escreve o seguinte: “Podes ter companheiros ou não. Mas se não tens a 

ninguém, realmente não importa” (IE 152). Vê a solidão como o contexto para o encontro 

com Deus, apesar de ser agridoce. Unidos a Deus na solidão, podemos estar unidos a todas 

as suas criaturas, das quais ele é o fundamento. 

Mas por ser humano é natural que tenha sentido tristeza ao ficar só. Então desabafa 

com toda franqueza: “Senti-me um pouco triste quando fiquei sozinho; não tão triste a 

ponto de perder a paz... Voltei a ler São João da Cruz... sobre a negação de tudo; ou seja, 

que eu não devia desejar nada, nem a companhia de ninguém em Solentiname, nem nada... 

que não seja o próprio Deus (IE 154). E acabou gostando da solidão, na qual nutria uma 

oração de conversa com Deus, na falta de alguém com quem conversar. 

Ao lado da igreja Cardenal construiu um rancho de palha, onde havia uma cozinha 

para as comidas comunitárias após a missa. O povo colaborava trazendo pescados, frangos, 

tartarugas etc. Todos tomavam a refeição junto. Era “verdadeiramente uma comunhão!”, 

recorda extasiado (IE 198-199). 

Naquelas ilhas estranhas a vida nem sempre era fácil. Muitas vezes as finanças 

entravam no vermelho. Mas uma fé inquebrantável na Providência Divina afastava toda 

preocupação e vão temor. Doações, empréstimos no banco, ganhos provenientes de direitos 

autorais, tudo ia água abaixo diante dos desafios, pagamentos a funcionários, construções 

etc. “Eu nunca sabia se na semana seguinte teria para pagar os trabalhadores... Muitas vezes 

tinha a tentação de fazer contas, mas não o fazia porque isso era desconfiar de Deus... 

Considerava que preocupar-me era ofensa a Deus” (IE 157). 

Vendo tantos pássaros pela manhã em Solentiname, todos comendo, lembra do 

ensinamento evangélico sobre não se preocupar com o dia de amanhã. Também percorre a 

história da Igreja para confirmá-lo. Aduz o exemplo de São João da Cruz, que proibia seus 

frades de ver quanta provisão havia na despensa. Se o fizessem, seria desconfiar da 

Providência, e o alimento, então, iria faltar. 
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Também lembra de Santa Clara, que, com sua comunidade, vivia de esmolas em 

Assis. Certo dia não recebeu nada e por isso não tinha nada para comer. Mesmo assim, ela 

ordenou que suas irmãs fossem ao refeitório. E providencialmente alguém tocou a 

campainha do pequeno convento, trazendo pão em abundância (IE 157-158). 

O Evangelho em Solentiname 
À medida que a Comunidade Contemplativa de Solentiname aprofunda-se na leitura 

do Evangelho de Jesus, radicaliza-se também sua posição política. Cardenal fez a ponte 

entre Cristianismo e marxismo, o que o tornou suspeito e perigoso para as autoridades civil 

e religiosa. 

Embora o livro El evangelio en Solentiname fosse proibido na Nicarágua, 

considerado como perigoso, o próprio Somoza tinha um exemplar em sua escrivaninha. Foi 

encontrado quando ele fugiu ao exílio no Paraguai. O ditador lia e anotava, com marcador 

de texto, as passagens importantes. Ele anotou o comentário sobre os magos e Herodes, que 

se considerava um deus. Talvez Somoza se visse identificado com Herodes? (El evangelio 

en Solentiname 14). 

Em Solentiname, além da partilha do Evangelho havia o trabalho manual. 

Trabalhavam da manhã ao meio-dia, e as tardes eram livres. Cardenal dedicou-se à 

escultura e ao artesanato, como fizera na Trapa, a pedido de Merton, e no Seminário de Las 

Cejas, ensinando os seminaristas. “Eu, além das esculturas, também fazia artesanatos, 

trabalhando com barro e gesso, e uma preparação de cimento inventada por mim que dava a 

aparência de pedra” (IE 201). 

Também foi descobrindo e incentivando os dons artísticos dos nativos. Primeiro a 

pintura primitiva, chamada “naive”, cujos temas eram o lago, o vulcão e as ilhas. Cardenal 

insistia para que diversificassem os temas (IE 191). William, além de poeta, fazia pinturas 

neobizantinas: Cristos, virgens, santas ceias (IE 201). O barro branco era abundante numa 

pequena ilha do arquipélago, ideal para fazer as esculturas de cerâmica. Os nativos 

construíram uma oficina e um forno para cozer o barro. Com ele faziam peças, tais como 

“tartarugas, iguanas, pescados, como se a antiga tradição indígena tivesse revivido em seus 

dedos” (IE 240). 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 273 

Além disso, telas indígenas, vindas da Guatemala, com as quais foram tecidos os 

paramentos litúrgicos, cujos desenhos o próprio Cardenal fazia. O que mais contribuía para 

a autossustentação dos nativos era a pintura, que também deu fama a Solentiname então e 

ainda hoje. Além da Nicarágua, duas referências quanto à pintura primitiva eram o Haiti e a 

então Iugoslávia. Como inspiração aos camponeses, Cardenal mostrou a eles muitos estilos 

e temas de pintura primitiva do mundo inteiro. Recebiam de graça os pincéis, as telas e a 

tinta, e pagavam quando os quadros eram vendidos. 

Enamorados da beleza da natureza, que aprenderam a amar e a observar atentamente, 

retratavam cada árvore com os detalhes de sua espécie; as folhas verdes e as flores rosadas 

ou violetas; as plantações, como de milho, da mesma forma que o semeador semeando o 

campo; e o lago, este fonte de vida em todos os sentidos: pesca abundante, comunicação 

por barcos, água para beber (IE 242-243). 

Ao pintar o humano, prevalece sempre o sentido comunitário de comunhão e de festa, 

como um baile ao ar livre, um casamento ou um barco apinhado de gente. Ele costumava 

dar aos meninos que estudavam na escola funcionando dentro da igreja papel e lápis de cor 

para desenhar. Depois afixava na parede da igrejinha, rústica, pobre e alegre, as pinturas 

feitas por eles. Retratavam pássaros, flores, borboletas, pescados, casas, lanchas e algum 

avião (IE 200). 

Quanto à escultura em madeira, Cardenal descobriu por acaso que um menino de 

treze anos era capaz de fazer, com gilete, pequenos barcos em gracioso estilo primitivo, e 

comprava dele todas as suas criações. Outros camponeses vieram trazer suas esculturas de 

artesanato primitivo, que também comprava. Foi preciso construir uma oficina com paredes 

de bambu para abrigar todo aquele material artístico. Assim surgiu a famosa arte de 

Solentiname (IE 194-195). 

Quanto à partilha dos bens materiais, concretamente o alimento, Cardenal lembra de 

um texto de Cassiano, Pai do Deserto, traduzido por Merton, e guardado com carinho, que 

diz: 

Não é permitido aos monges ficar ociosos... os irmãos atendam com o produto de seus 

trabalhos não somente aos visitantes e peregrinos, mas enviem às regiões da Líbia, que 

sofrem fome e privações, como também às cidades, para os que padecem a miséria dos 

cárceres, grandes quantidades de alimentos e de coisas necessárias para a vida (IE 162). 
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Os jovens da comunidade fundaram o Clube Juvenil, que fazia trabalhos 

comunitários: reconstruir as casas dos mais pobres. Também conscientizavam os jovens da 

ilha mediante festas em solenidades do ano, tais como Natal, Páscoa, ano novo, São José – 

o padroeiro. Eles próprios organizavam tudo: o churrasco e a bebida, que era grátis, mas 

sob medida, para evitar excessos capazes de gerar violência (IE 227). 

Mas Cardenal não apoiava as muitas festas de santos, por querer dar um toque 

evangélico à comunidade. Suprimiu rezas, devocionais, via crucis, procissão de barco. Uma 

vez, com o barulho, as abelhas atacaram e as mulheres tiveram de pular na água para 

defender-se. Foi a pedido do Clube Juvenil que ele resgatou a festa de São José Operário, 

padroeiro dos trabalhadores e da aliança operário-camponesa. Uma festa revolucionária! 

Depois o governo restaurou todas essas práticas, mais para manipular o povo (IE 228). 

Na era somozista, pintar era um ato subversivo, coisa de comunista. Os guardas 

destruíam os quadros. Tinham de pintar na clandestinidade. Por isso alguns desses artistas 

acabaram entrando na guerrilha. Foi em Solentiname que pela primeira vez os nativos 

fizeram o que Cardenal considera como um tríplice milagre: pintura, poesia e 

espiritualidade da libertação (IE 242-243). “Encorajados por Cardenal, vários membros da 

Comunidade de Solentiname desempenharam um papel fundamental na derrubada da 

ditadura Somoza durante a revolução sandinista de 1979.”6 

Heróis e mártires de Solentiname: altruísmo e 
solidariedade 

Vários jovens da Comunidade de Solentiname radicalizaram suas vidas ouvindo e 

interpretando o Evangelho em Solentiname. Em solidariedade ao seu povo oprimido por 

Somoza, misturaram seus destinos aos de todo o povo em busca de libertação. Em solidário 

destino, aqueles jovens comprometeram sua segurança e sua vida (ao contrário da maioria 

dos jovens hoje, sem utopia, narcisistas, consumistas e infelizes). 

Entre esses heróis e mártires, alguns eram hóspedes permanentes na comunidade, 

como os já mencionados Alexandre, Elbis, Donald e Felipe, Laureano. Laureano era bem 

irreverente, mas puro de coração. Comentando a tentação de Cristo no deserto, ele disse: 

                                            
6 CARDENAL, E. The Origin of Species and Other Poems. Texas: Texas Tech University Press, 

2011. p. XXI. 
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“Sabe fazer propaganda o diabo. Porque assim é a propaganda política. Um homem chega a 

um povoado e faz todo tipo de promessas para que votem nele, e a gente vota por ele, e já 

depois não lhes dá nem merda” (IE 233). Laureano participou do assalto ao quartel de São 

Carlos e foi metralhado. Está enterrado ao lado da igreja de Solentiname, junto com outros 

heróis e mártires. 

Dele escreve Cardenal que, “com sua morte agora, é pura consciência dentro da 

consciência de todo o universo” (IE 233). Elbis é descrito como humilde, compassivo e 

carinhoso com os meninos. Vendo o sofrimento deles, decidiu entrar na guerrilha, para 

ajudar a gestar uma sociedade na qual eles não tivessem mais de morrer de fome. “Pelos 

meninos fez-se mártir... O sofrimento deles o fazia sofrer; queria uma Nicarágua em que os 

meninos fossem felizes; e isso foi principalmente o que o levou à revolução na qual 

morreu” (IE 212). 

Cardenal recorda o nome de outro hóspede, o poeta Carlos Agüero. Tão compassivo 

que chegava a chorar ouvindo o relato sobre a miséria em que viviam os camponeses. 

“Nunca vi ninguém com tanta compaixão por gente que ele não conhecia, unicamente 

ouvindo o que lhe contavam” (IE 220). Em nome dessa compaixão, entrou na Frente 

Sandinista, fundada por Carlos Fonseca, tornou-se guerrilheiro e morreu mártir. Esse 

fundador insistiu para que também Cardenal entrasse no sandinismo, “se não como 

combatente, ao menos como capelão, ou para fazer um apostolado entre os camponeses” 

(IE 223). Foi o que Cardenal fez. 

Todos os nomes acima citados estão registrados no livro El evangelio en Solentiname, 

com seus comentários teológicos profundos, em que a Bíblia iluminava a realidade perigosa 

daquela era somozista. “Eu pensava que iriam chegar em Solentiname candidatos à vida 

contemplativa de outras partes, mas não chegaram. O que recebi foram camponeses de 

Solentiname” (IE 208). 

A pedido de Alexandre, Cardenal mandou construir um grande monumento de pedra 

no lugar em que esses heróis e mártires de Solentiname estão enterrados. Fica no meio de 

um parque infantil. Não queria cruz nem tumba mortuária que pudesse espantar os meninos 

jogando futebol. Queria apenas registrar na grande pedra as frases que esses mártires 

disseram sobre a Ressurreição, nos comentários ao Evangelho que fizeram quando vivos 

(IE 233-234). O próprio Alexandre, que sugeriu construir tal monumento, também está 
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enterrado ali como mártir. O cemitério imita o da Trapa em Gethsemani, por não ser triste 

nem causar terror noturno aos transeuntes. 

Visitando a tumba dos que morreram pelo povo e agora estão enterrados na ilha de 

Solentiname, Cardenal fez este poema comovente: 

Penso em teu corpo que se foi desmanchando sob a terra, fazendo-se suave terra, húmus outra 

vez, junto com o húmus de todos os outros humanos, que existiram e existirão na bolinha do 

mundo, tornando-nos todos juntos, terra fértil do planeta Terra... E teus átomos que estiveram 

no solo da Nicarágua, teus átomos amorosos, que deram a vida por amor, já verás, serão luz... 

Nunca se esquecerá teu nome, e eternamente se gritará: Presente! (Cântico cósmico 321). 

O paraíso destruído 
A Comunidade Contemplativa de Solentiname, que despertara tantas esperanças na 

Igreja do continente e no mundo, formada por nativos pescadores e artistas, acabou em 

fracasso: o ditador Somoza mandou bombardeá-la depois de doze anos de existência. 

Sentia-se ameaçado por ela e a considerava subversiva. O paraíso destruído ficou registrado 

no segundo livro de memórias de Cardenal, Las ínsulas extrañas, e também em Cântico 

cósmico. 

Cardenal estava na Costa Rica, como embaixador itinerante do futuro governo, 

quando soube da destruição total de sua querida comunidade. Então escreveu uma “Carta 

ao Povo da Nicarágua”, nela explicando as razões por que membros de sua comunidade, 

depois de madura reflexão, decidiram incorporar-se à guerrilha sandinista. Essa “Carta” 

recebeu dura resposta de Daniel Berrigan, adepto da não violência absoluta, no jornal 

National Catholic Report, dos EUA. 

Cardenal responde que a revolução não aconteceu em nome de princípios abstratos, 

mas “para que não continuassem mais a morrer crianças e jovens, homens, mulheres e 

anciãos. Não há nenhum princípio, por mais elevado que seja, nem sequer o da não 

violência, mais importante que esse”.7 Portanto, foi uma revolução em nome do amor, 

assim como a opção do Padre Camilo Torres de entrar na guerrilha colombiana. 

A leitura do Evangelho é que aos poucos ia radicalizando a comunidade, como ele 

mesmo diz: 

                                            
7 Id. La revolución perdida; memorias 3. Madrid: Trotta, 2004. p. 67. 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VIII, n. 37 277 

Os nativos de Solentiname que aprofundavam esse Evangelho não podiam deixar de sentir-se 

solidários com seus irmãos camponeses que em outras partes do país estavam padecendo a 

perseguição e o terror; estavam sendo encarcerados, torturados, assassinados; suas mulheres 

violentadas, seus ranchos queimados, e eram lançados dos helicópteros (La revolución 

perdida 43). 

Depois que triunfou a revolução e o ditador Somoza foi derrubado e exilado, 

Cardenal sobrevoou o que fora a comunidade que fundara. O espetáculo era desolador: 

“Solentiname foi o meu lar. A ponta onde vivia a comunidade. Tudo arrasado. A biblioteca 

queimada”.8 Olhando da janela do avião o paraíso destruído lá embaixo, Cardenal sentiu 

comoção. Tudo estava destruído: Os fornos para cerâmica, as oficinas para pintura, poesia, 

artesanato; os sítios arqueológicos; quadros, esculturas, livros, discos, classes, poesia, 

canto: “Nossa comunidade em cinzas” (La revolución perdida 43). 

A tragédia se transforma para ele em motivo de contemplação e meditação. Ele se 

pergunta cheio de espanto: “Por que fracassou a revolução sandinista, bem como outras no 

continente, como a do Peru, Chile?”. Tal pergunta provoca-lhe um calafrio. Vê a ação da 

CIA por trás de toda tentativa de desestabilizar o movimento, através dos 

contrarrevolucionários, como os chamados “contras” na Nicarágua. 

Os contras eram terroristas. Queimaram as plantações e sabotaram a economia 

nicaraguense. Arrasaram tudo: “O que tinha sido a cooperativa, dois dias depois ainda 

fumegava. Na colina, a capela católica incendiada. E a escolinha. O centro de saúde. 

Antibióticos nas cinzas. Zinco retorcido, tábuas e paus queimados” (Cântico cósmico 281-

282). 

Mas não perde a esperança de que um outro mundo possível vai surgir. Sem 

ressentimentos, Cardenal é capaz de perdoar até os guardas de Somoza, eles próprios 

pobres e explorados. “Um dia não haverá mais guardas camponeses matando a outros 

camponeses, mas haverá abundância de escolas, círculos infantis, hospitais e clínicas, 

alimentação e vivendas para todo o povo, arte e diversão para todos, e o mais importante, 

amor entre todos” (La revolución perdida 44). 

Conclusão 
                                            

8 Id. Voos de vitória. São Paulo: Paulus, 1986. p. 56. 
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A cultura revolucionária desenvolvida em Solentiname foi como uma experiência de 

laboratório.  Depois foi transplantada para o país inteiro. 

Pensei que, como tínhamos promovido esta pintura primitiva entre os camponeses em 

Solentiname, se podia também promover em todo o país. Assim o fizemos, e se produziu 

massivamente, e se continua produzindo, com todo tipo de temas, estilos e paisagens, em toda 

a geografia do país (IE 243). 

De lá influenciou o mundo todo até hoje: com sua poesia revolucionária; seu 

artesanato tropical pré-colombiano; sua escultura em madeira retratando pássaros, peixes, 

iguanas; pintura primitivista; cerâmica negra, teatro popular deselitizado (“Cantata a 

Sandino”); sua orquestra sinfônica; suas bibliotecas ambulantes (“Bibliobús”); seu cine 

móvel; suas campanhas de alfabetização; sua Escola Nacional de Dança; sua culinária local 

etc. (La revolución perdida 359ss). 

Enfim, uma cultura que é um anúncio do paraíso, “onde todos os homens serão 

artistas” (La revolución perdida 369). Uma espiritualidade libertadora fecundando a cultura 

com as sementes do Evangelho e ajudando a criar um outro mundo possível. 

A Comunidade Contemplativa de Solentiname viveu uma existência alternativa, 

contracultural e marginal. Longe dos centros de poder, resistiu aos valores dominantes do 

imperialismo norte-americano (consumismo, individualismo e a propaganda enganosa de 

Wall Street). Ronald Reagan, Somoza e o Xá Rehza Pahlevi foram alguns dos agentes 

desse Império, mencionados em IE e Cântico cósmico. Suas memórias serão para sempre 

malditas, pois foram ungidos pelo Demônio para espalhar a morte no mundo. 

Recordamos, por outro lado, alguns dos heróis e mártires de Solentiname e da 

América Latina, para tirá-los do esquecimento. Eles viveram e morreram por uma causa 

nobre, que lhes deu sentido. Agiram por compaixão diante do sofrimento do povo, em 

especial das crianças e jovens morrendo de fome. Escolheram um caminho de santidade e 

de martírio, numa revolução que era de amor. 

A memória desses mártires será para sempre bendita. Como a memória da entrega, 

sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, é uma memória perigosa e desinstaladora. Quem 
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sabe poderá, no futuro, fermentar uma cultura de neossolidariedade, contrapondo-se à atual 

sociedade de narcisos, em que os valores são líquidos e as pessoas, descartáveis.9 
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