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Editorial
O Papa Francisco avança no quarto ano de seu pontificado. Aquele frescor ca-

rismático inicial, revelado nos primeiros tempos de sua eleição permanece como 
marca de sua personalidade e, ainda que de modo menos visível, de sua programática 
de governo da Igreja. As palavras e as posturas continuam atraindo e afugentando 
católicos, sendo admiradas por muitos e rejeitadas por outros. O recado franciscano 
permanece: ecclesia semper reformanda. De fato, os líderes reformadores jamais fo-
ram consensuais em qualquer tradição ou conjuntura política e institucional. Eles 
primam-se mais pelo testemunho que demarca territórios que pela estratégia dos 
acordos políticos que preservam a homogeneidade institucional. Por essa razão, as 
oposições se tornam inevitáveis, assim como as adesões entusiastas. Perante essas 
personalidades não há neutralidade política, mesmo que a estratégia da indiferen-
ça – na verdade, sempre oposição velada – possa se mostrar com frequência entre 
os sujeitos que compõem o corpo institucional. Nesse caso, a indiferença é sem-
pre um ocultamento estratégico do dissenso de indivíduos e segmentos, sendo que 
desse subsolo pode emergir, no momento politicamente conveniente, as oposições 
explícitas. No caso do ethos católico, a indiferença possui algumas peculiaridades: se 
mantém como afirmação da unidade eclesial, apresenta-se quando necessário como 
fidelidade ao Papa e aguarda com realismo paciente um novo Pontífice que suceda o 
anterior e mude a rota de renovação. 

A indiferença em relação às reformas introduzidas na Igreja por Francisco, so-
bretudo por parte dos membros da hierarquia, tem configurado o principal campo 
político na Igreja católica atual. É verdade que não têm faltado oposições explícitas 
por parte de membros do episcopado, coisa impensável na conjuntura anterior dos 
pontificados da era Wojtyla-Ratzinger. Contudo, a indiferença parece ser o clima 
geral da Igreja, quando se trata de fazer a recepção do pensamento de Francisco. 
Tem prevalecido, de fato, a recepção institucional, aquelas referentes às decisões de 
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ordem canônica e aquelas de cunho protocolar, em detrimento da adesão política a seu 
projeto de reforma. Nesse sentido, Francisco fala sozinho e com pouco eco. A adesão 
ao seu projeto não vai além de uma reprodução seletiva de suas orientações aqui e aco-
lá. A rotina institucional da Igreja traga em seus costumes e modus operandi os elemen-
tos renovadores advindos do Papa, transformando-os, em muitos casos, em discurso 
oficial e, outras vezes, em frases de efeito estético. Ambas as posturas fragmentam o 
sistema ou o projeto do pontificado, esvaziam o potencial renovador e dispensam as 
ações concretas dos vários sujeitos eclesiais. É quando o carisma vai sendo assimila-
do institucionalmente e já não fecunda a renovação no conjunto da igreja.

Com efeito, em uma instituição que, por princípio, deve continuar a mesma, 
portadora de uma tradição repassada de modo inalterada e dirigida por sujeitos 
investidos de estabilidade de poder, todo projeto renovador soa, de fato, como des-
necessário, como ameaçador da ordem e, até mesmo, como herético. Na verdade, as 
tradições religiosas vivem regularmente dessa “mentira da estabilidade” que renega 
em nome da vontade divina ou de qualquer outra verdade absoluta os intentos de 
renovação. Todas esquecem que a tradição e a instituição são construções históricas 
em mudança permanente, ainda que na lógica do tempo lento e na dinâmica da 
renovação que preserva a essência do passado. E não assumem por princípio de fide-
lidade a um fundamento maior – uma origem canonizada ou um momento histórico 
delimitado como “o verdadeiro” – que ambas, tradição e instituição religiosas, são 
construções do passado feitas no presente. A afirmação de que sempre foi assim não é 
mais que um discurso da segurança que legitima uma ordem do presente e a eterniza 
como estável e imutável. Os conservadores se constituem a partir dessa cosmovisão. 
Vivem e se alimentam de uma espécie de verdade invertida: a crença de que o pre-
sente é o resultado intacto do passado. Não admitem jamais que presente e passado 
são construídos em uma circularidade permanente e que, portanto, nada é fixo e 
imutável. Para eles o passado é a fonte única da verdade que vai sendo reproduzida 
historicamente de modo inalterado. O exercício da verdade é o próprio exercício da 
repetição. Toda renovação é traição e falsificação da verdade. E imersos no devaneio 
do passado ignoram as próprias datas históricas de onde saíram as fórmulas, as re-
gras, os discursos e os símbolos que julgam verdadeiros. Aqueles que rejeitaram o 
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aggiornamento conciliar o fizeram em nome de uma cosmovisão eclesial datada no 
tempo tanto quanto o Vaticano II. O mesmo acontece hoje com os opositores de 
Francisco: se agarram a modelos doutrinais como se fossem eternos, embora sejam 
formulados historicamente nem mais nem menos que as atuais renovações introdu-
zidas por Francisco. E argumentam que as reformas dessacralizam o papado, que a 
revisão das regras morais rompe com a doutrina verdadeira e que o diálogo com as 
ideias diferentes ameaça a estabilidade eclesial. A famosa Carta dos quatro prelados 
inquirindo Francisco sobre o significado de algumas passagens da Exortação Amoris 
laetitia, é um exemplo emblemático dessa postura sacralizadora do passado, na me-
dida em que colocam em confronto ensinamentos dos Papas anteriores e os do atual, 
indicando de modo claro que o pensamento legítimo ou a doutrina ortodoxa reside 
no passado, sobretudo no magistério de João Paulo II.

A conjuntura eclesial católica expressa essa ambiguidade, talvez inevitável do 
ponto de vista da sociologia do poder. A Igreja é dirigida por um líder reformador 
e mantida por líderes locais estáveis. Em outros termos, a renovação se debate por 
dentro da estabilidade institucional. Ou, ainda, em chave weberiana, o carisma está 
instalado dentro da instituição. Nessa condição, a rotinização do carisma constitui o 
percurso mais previsível, na medida em que passa o tempo e se esquece a conjuntura 
de crise que o gerou politicamente como saída inevitável para a Igreja. A regulari-
dade funcional da máquina burocrática que estrutura a instituição eclesial reza que 
tudo deve ser mantido como está é assegurada pelo credo tradicional que repete: sempre 
foi assim! E mais, a instituição se mostra como expressão fiel e exata da ecclesia cons-
tituída por Deus e a tradição como exercício de transmissão fiel da verdade relevada 
numa sucessão histórica linear que repete a cada geração uma verdade imutável. 
Nesse regime fechado, toda mudança soa inevitavelmente como desestruturação da 
verdade estável e como traição da tradição.

 A postura renovadora é sempre violenta para as posturas de estabilidade. Os 
defensores da instituição as prezam como esquema previamente construído que ofe-
rece segurança e dispensa o começar de novo. A renovação exige autocrítica e recons-
trução do que já está construído e justificado como bom e verdadeiro. A profecia 
bíblica personifica de modo emblemático esse dado político. Jeremias é enviado com 
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a missão de “arrancar e derrubar, devastar e destruir...” ( Jr 1,10). O próprio Jesus uti-
liza metáforas que expressam esse choque do carisma profético com a estabilidade 
institucional; fala da Jerusalém que mata os profetas (Cf. Mt 23,37), afirma que veio 
trazer a espada e não a paz (Lc 12,49). O paradoxo da postura carismática instalada 
dentro da instituição é inevitável, uma vez que o líder é instituído precisamente para 
conduzi-la com eficiência e segurança. O discurso da reforma sustentável e a estraté-
gia da renovação realizada sob o signo da conservação são, portanto, caminhos regu-
lares nessa conjuntura. O primeiro parece exigir habilidade de negociação e processo 
gradativo de mudança. O segundo, o recurso necessário a uma fonte do passado 
que fundamente e justifique a proposta de renovação. Francisco tem trilhado esse 
caminho em seus propósitos claros e firmes de renovação da Igreja. Não fez, de fato, 
uma opção de reforma radical e imediata, mesmo tendo reiteradamente expressado 
duras críticas à Cúria romana, ao clericalismo e ao burocratismo eclesial. A sua op-
ção, ao que tudo indica, é implementar uma reforma gradativa: de parte em parte e 
passo a passo. No tocante à fundamentação das reformas nas fontes do passado tem 
mostrado habilidade de mestre e convicção inabalável. É do evangelho e, por con-
seguinte, de Jesus Cristo que advém toda a motivação, o fundamento e o modelo de 
renovação inadiável da Igreja. Sem essa base, tudo na Igreja perde seu fundamento 
e sem ela a Igreja torna-se empresa, burocracia, ideologia, museu, legalismo etc. São 
algumas das imagens utilizadas por Francisco. O “coração do evangelho” é a fonte 
de onde brota a identificação do cristão com Jesus, a partir da qual a Igreja se coloca 
em saída e de onde advém o imperativo do amor; é também a fonte de renovação da 
tradição, de hierarquização das verdades, do discernimento das realidades concretas 
e de renovação do ensino do Magistério, da teologia e da pastoral.

Francisco não só pratica essa circularidade constante entre os conteúdos da fé, 
professados e transmitidos pela Igreja, com os conteúdos da vida, vivenciados pelos 
homens e mulheres em nossos dias de sociedade globalizada, como tem declarado 
ser necessário articulá-los no momento de pensar a fé. No discurso de abertura do 
Sínodo da família em 2015 se expressou com essas palavras:

...o Sínodo é uma expressão eclesial, ou seja, é a Igreja que caminha unida para ler a rea-
lidade com os olhos da fé e com o coração de Deus; é a igreja que se questiona sobre a 
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sua fidelidade ao depósito da fé, que para ela não representa um museu para visitar nem 
só para salvaguardar, mas uma fonte viva na qual a Igreja se dessedenta para matar a 
sede e iluminar o deposito da vida.   

Na verdade, não se trata de um método novo, mas de uma continuidade do 
que se poderia chamar “método conciliar”. O Vaticano II praticou e formulou essa 
postura metodológica durante as suas sessões e na composição final de cada um de 
seus Documentos. O objetivo original de aggiornamento o exigia. Duas direções 
demarcavam os rumos das discussões e definições: a volta às fontes e o olhar atento 
à realidade presente. As fontes bíblicas foram, de fato, assumidas como a referência 
fundamental do pensamento conciliar, nascedouro de onde os padres retiravam os 
conteúdos das reflexões e a própria linguagem adotada nos textos. No outro lado, 
a realidade presente constituía um solo permanente de ancoragem dos debates e 
decisões, horizonte que fornecia não somente o realismo das decisões, mas também 
um significado teológico: Deus é condutor da história e era preciso estar atento aos 
sinais deixados por Ele no tempo presente.

Mas, é preciso lembrar que o Concílio adotou e formulou esse método funda-
mental com a noção de sinais dos tempos. A Constituição Gaudium et spes o expli-
cita de modo claro no seu número 44: 

É dever de todo o povo de Deus e sobretudo dos pastores e teólogos, com a 
ajuda do Espírito Santo, saber ouvir, discernir e interpretar as várias linguagens de 
nosso tempo, e julgá-las à luza da palavra de Deus, de modo que a Verdade revelada 
possa ser cada vez mais intimamente percebida, melhor compreendida e apresentada 
de um modo mais convincente.

 A leitura dos sinais dos tempos confronta permanentemente a Palavra com a 
realidade presente. Esse método não está, com efeito, desvinculado de uma concep-
ção de tradição e nem mesmo de Revelação, como explicita a passagem acima. A 
tradição é transmissão que se renova dentro da historia, ou seja, dos diversos contex-
tos históricos onde é comunicada e recebida pelo povo de Deus. Vale dizer, a Palavra 
não é um depósito fixo que se repte no tempo e no espaço. Com maior razão não 
pode ser a tradição. A serviço da Palavra viva de Deus, comunicada e testemunhada 
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no texto bíblico, as tradição é um edifício que se renova como veículo que carrega 
um tesouro precioso no decorrer do tempo; não é fóssil, mas vida que fecunda, não é 
museu, mas transmissão atenta do fundamento maior que vem da própria fé viven-
ciada ontem e hoje, sob a força do Espírito do Ressuscitado.

As renovações oferecidas pela Exortação Amoris laetitia se inserem, antes de 
tudo, sobre esse pressuposto hermenêutico que rompe com uma concepção fixista de 
tradição e de doutrina, quando entendidas como instituições eternas que se tornam 
sinônimas da própria fé. Mas se insere também em um pressuposto teológico: a mi-
sericórdia. Como dom que vem do próprio Deus (que é a própria misericórdia), que 
é oferecido em Jesus (amor encarnado que salva) e derramado sobre seus seguidores 
(que ama e perdoa sem limites), a misericórdia se torna o mandamento supremo da 
vida cristã que antecede todas as demais regras que possam ser formuladas, sob pena 
de colocar a instituição no lugar da salvação oferecida por Deus. Desse pressuposto 
decorre um terceiro de cunho eclesial. A Exortação exige, de fato, comunidades ecle-
siais vivas e maduras nas quais os membros são sujeitos igualmente maduros, sendo, 
então, capazes de se conhecerem mutuamente, de discernirem e de incluírem uns 
aos outros na vivência da fé. O que a norma faz na instituição anônima, o discerni-
mento deve fazer na comunidade de relações diretas, mútuas e co-comprometidas. 
Quem nunca vivenciou a fé um uma comunidade assim organizada, jamais enten-
derá a possibilidade de “acompanhar, discernir e integrar a fragilidade”; preferirá, 
sem dúvidas, a segurança da norma que resolve moral e juridicamente todos os casos 
de fragilidade humana na instituição eclesial. A norma claramente formulada sal-
va, de fato, a instituição como regra universal objetiva a ser interiorizada por todos 
os membros, porém separa os integrados dos desviados, dispensando a vivência do 
amor como caminho de conhecimento de Deus e dos semelhantes. A regra moral 
objetiva e rígida tudo define e tudo resolve, porém no plano abstrato e ideal, pro-
duzindo quase sempre efeitos contrários ao que deseja alcançar. Proporcional a sua 
rigidez costumam ser os mecanismos que a transgride de modo velado ou, quando 
não, de modo explícito. E quanto mais universal for sua abrangência, mais esconderá 
as particularidades e as vivências com suas práticas particulares (divergentes); quan-
to mais rígida a regra, mais distante da vida que muda (flexível); por fim, tanto mais 
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fixa, tanto mais ineficaz para orientar os dramas da vida e da historia que mudam 
sem cessar e que portam necessariamente limites (imponderáveis). 

Ciberteologia não poderia ficar fora das discussões emergidas com a Exortação 
Amoris laetitia. No ano que passou, esteve no centro de debates calorosos inusi-
tados na Igreja católica. Parece certo que estamos dentro de um novo paradigma 
que jamais será entendido e, muito menos, conciliado, com o paradigma anterior: 
essencialista na concepção, dedutivo no método, objetivo na formulação, judicativo 
na normatização,  universal na extensão e indiferente na aplicação. Os textos do 
presente número compõem um modesto dossiê sobre essa temática complexa, atual 
e urgente. Eles focam diferentes aspectos das orientações sinodais e papais, dando 
destaque para a citada polêmica. Cada qual elucida um ângulo que revela causas, 
conceitos e processos que estão implicados no processo de recepção da Exortação. 
Compõem um conjunto que trata de expor um panorama geral das discussões, os 
pressupostos das posturas de Francisco e da Exortação, aspectos que envolvem os 
debates. Fernando Altemeyer abre a seção apresentando dados sobre os impactos da 
Exortação em certos segmentos da Igreja e recordando o contexto eclesial mais am-
plo das polêmicas causadas por projetos de renovação da Igreja. O artigo do grande 
mestre das gerações, Frei Carlos Josaphat, oferece um quadro geral do pensamento 
do Papa a partir da chave da ética mundial. O padre e psicanalista Konrad Körner 
analisa as resistências à Exortação dentro e fora da Igreja, dando destaque para o 
conceito de pós-modernidade. Na sequência, o editor apresenta alguns critérios que 
julga indispensáveis para situar as renovações oferecidas pelo Documento no âmbi-
to da tradição, ou seja, das permanências e das mudanças. O jovem teólogo André 
Boccato oferece uma reflexão sobre as temáticas da consciência e do discernimento, 
entendendo-as como questão central da Amoris laetitia. Edélcio Ottaviani foca na 
temática do erotismo nas perspectivas filosófica e teológica, tecendo um diálogo 
com as orientações da Exortação a respeito do assunto. Completa essa seção de 
Artigos uma homenagem indispensável ao grande artista sacro brasileiro, Claudio 
Pastro, falecido em outubro do ano passado. A especialista no assunto, doutrora 
Wilma Steagall De Tommaso, nos brinda com uma espécie de retrato testemunhal 
do artista e autor, situando-o no período pós-Vaticano II. 
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Esse primeiro número do ano de 2017 não poderia deixar de lado a conjuntura 
política atual de nosso país. Na seção Notas, uma reflexão panorâmica de Carlos 
Signorelli dedica-se à análise da tão debatida PEC 241 que recoloca as bases legais 
e as políticas referentes a questões cruciais da vida dos cidadãos na nova conjuntura 
governamental. O significado e os impactos dessa decisão tomada de súbito na cú-
pula do poder nacional demarcarão, por certo, a vida das próximas gerações. Nessa 
mesma seção se encontram pontuações sobre religião, magia e cura na construção 
bibliográfica do antropólogo Claude Rivière. O presente número recolhe, ainda, na 
seção Notícias textos históricos referentes aos debates em torno da Amoris laetitia: 
o texto integral da Carta dos Cardeais ao Papa Francisco, pedindo esclarecimentos 
sobre alguns tópicos do Documento e a resposta do Teólogo Rodrigo Guerra López.  
O leitor pode, ainda, conferir textos que resenham trabalhos atuais: o livro de Ce-
sar Kusma, O futuro de Deus na missão da esperança: uma aproximação escatológica, 
publicado por Paulinas, e a Tese doutoral de Anderson Lino, Aproximações culturais 
e conflitos sociais em torno da imagem do Bom Jesus da Cana Verde: entre o passado ibé-
rico e as disputas no Brasil, do Programa de Ciências Sociais da PUC-SP.

Com a palavra final o Papa Francisco...

... contemplar a plenitude que ainda não alcançamos permite-nos também relativizar o per-
curso histórico que estamos fazendo como família, para deixar de pretender das relações inter-
pessoais uma perfeição, uma pureza de intenções e uma coerência que só poderemos encontrar 
no Reino definitivo. Além disso, impede-nos de julgar com dureza aqueles que vivem em 
condições de grande fragilidade. Todos somos chamados a manter viva a tensão para algo mais 
além de nós mesmos e dos nossos limites, e cada família deve viver neste estímulo constante.

Boa leitura,
Dr. João Décio Passos

Editor
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Artigos

PAPA FRANCISCO, HOMEM PARADOXAL

Fernando Altemeyer Junior1

Resumo: Pretende verificar as resistências e oposições ao discurso e prática do papa 
Francisco nestes quatro primeiros anos de seu pontificado. Apresenta os nomes dos 
principais opositores e busca compreender as raízes de tal postura integrista e invernal. 
Verifica como a Exortação Amoris Laetitia é um sopro primaveril em tempo de imen-
sas questões e quebra de paradigmas no mundo pós-moderno. Destaca as 18 ações 
estruturais de mudança no Vaticano para realizar os primeiros passos da Reforma 
necessária ao serviço do bispo de Roma em uma Igreja Colegial e participativa.

Palavras-chaves: papa Francisco, reforma da Igreja, primavera eclesial, inverno bo-
real, paradoxo cristão, Amoris Laetitia, oposição, integristas, liberdade e alegria.

Quatro anos de primavera austral em tensão com o insistente inverno boreal. 
Francisco enfrentou oposição direta ou velada no próprio Vaticano em vista de tra-
zer a burocracia presa ao feudalismo para o século XXI. Luta para reformar estilo, 
governo, mentalidades e normas obsoletas e estáticas. 

1  Doutor em Ciências Sociais, professor do Departamento de Ciência da Religião da PUC-SP
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O seguimento de Jesus é um paradoxo, já o sabemos historicamente. Nos passos 
de Paulo, Agostinho, Tomás de Aquino e Francisco isso é evidente e transparente. 
Sem ressurreição como falar de culto. Sem encarnação como falar de salvação. Fran-
cisco pretende assumir estes dois eixos centrais da mensagem evangélica como ca-
minho de sua pastoral e ministério como bispo de Roma e primum inter pares. Ele 
quer percorrer esse caminho colegial proclamando que a verdade é sinfônica. E este 
papa argentino e jesuíta não pretende sair do tom nem desafinar, custe o que custar. 
Não se pode trocar a misericórdia pela norma, nem o Evangelho por uma lei dura e 
insensível aos clamores de quem sofre e espera consolo e perdão. 

O Evangelho rima com humanismo aberto ao infinito e se conecta fortemente à 
verdade balizada pelo amor. Evangelho encarnado nos povos e culturas envolto pelo 
perdão infinito do Pai. As convicções do papa Francisco, seu sorriso cativante e a in-
sustentável leveza de seu ser paterno-maternal alimentam a esperança e fortalecem a 
fé de multidões de cristãos, judeus, islâmicos, budistas e mesmo são sinal de sintonia 
com os não crentes e agnósticos.

Sua curvatura diante da multidão, na sacada do Vaticano em 19 de março de 
2013, pedindo a priori que rezassem por ele, antes de abençoar ao povo, simbolizava 
em estilo humilde o novo modo de ser bispo em inusitada boa notícia ao mundo. 
Tenta convencer os bispos e presbíteros a rever seu pensamento excludente, narci-
sista e frio diante das pessoas concretas sem discriminação sejam gays, divorciados, 
refugiados, crianças, mulheres ou recasados. É abertamente confrontado por pre-
lados rebeldes, inclusive do seleto grupo de cardeais, que deveriam estar dispostos 
por voto a morrer pelo bispo de Roma. Quatro deles publicaram nota maquiavélica 
onde apresentam de maneira sibilina alguns dúbias (dúvidas) para questionar o ma-
gistério e, sobretudo o desvelo franciscano em favor dos que clamam a Deus por um 
ouvido atento e encontram ouvidos moucos. A publicação da carta heterodoxa veio a 
público em 19 de setembro de 2016. Era uma reação orquestrada da direita católica 
contra a Exortação Apostólica Amoris Laetitia divulgada em 08 de abril de 2016.  
Era como que a gota d´água de um longo processo de controle, hegemonia e conser-
vadorismo que tem raizames anteriores ao próprio Francisco como bispo de Roma.  
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Já conhecemos a tensão que se fez virulenta nos tempos conciliares entre a pro-
posta de Ângelo Giuseppe Roncalli, santo papa João XXIII e seu mais poderoso as-
sessor na Cúria Romana, chefe do Santo Ofício, cardeal Alfredo Ottaviani. O “papa 
bom” propondo ecumenismo, abertura, aggiornamento e o cardeal integrista exer-
cendo o papel de freio, controle e apoio explícito à minoria conciliar. Vale lembrar 
que o lema episcopal de Ottaviani era: Semper idem (Sempre o mesmo). O lema 
episcopal de Roncalli era Oboedientia et Pax (obediência e paz). O velho versus o 
novo. A burocracia e a inércia temendo o sopro do Espírito e as coisas novas.

O papa Paulo VI também terá uma espinha na carne assumindo o Concílio 
plenamente e vendo seus curiais bombardeando dia a dia as decisões e o Espírito 
dos 16 documentos. Enfim, sofrerá com a ruptura realizada por Marcel Lefrebvre e 
os integristas franceses e brasileiros que constituem a seita dos membros da Frater-
nidade Sacerdotal de São Pio V, até hoje fora da comunhão por negar o Concílio e 
defender até posições de apoio ao nazismo. Depois de dois papados conservadores 
que colocaram o Vaticano II sob rigoroso frio invernal mantendo a pastoral em 
hibernação prevaleceu o esquema de nova cristandade. Eclodiram escândalos finan-
ceiros e morais que colocaram no trono de Pedro um inédito bispo do hemisfério 
sul, jesuíta, argentino e defensor da igreja dos pobres, depois da renúncia do alemão 
Jospeh Alois Ratzinger. 

Francisco realizou 18 importantes reformas nos organismos vaticanos, como 
tem mostrado explicitamente que pretende colocar as periferias no centro de seu 
ministério. Começa sua ação universal em Lampedusa, ao lado dos imigrantes e 
refugiados e mantem esta fidelidade em cada uma de suas visitas internacionais e 
na Itália. Criou um tribunal para julgar os bispos negligentes em relação aos abusos 
de crianças e adolescentes, medida bloqueada por autoridades internas do Vaticano, 
apesar de o próprio papa aprová-la. “Há uma área da Cúria que não entrou no século 
XXI”, disse Marie Collins, vítima de abusos na infância por parte de sacerdotes e 
membro da Pontfícia Comissão Vaticana para a Proteção de menores. Ela mesma 
abandonou a comissão em 13 de fevereiro de 2017.  

A oposição interna enfrentada pelo papa Francisco tem paralelo na oposição 
feroz e articulada que sofreu o cardeal Paulo Evaristo Arns pelos senhores curiais 
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que acabaram destroçando a ação Colegial e Pastoral da Arquidiocese de São Paulo, 
fragmentando, quebrando a unidade e atrasando em mais de 50 anos o que havia 
sido feito em 28 anos de Evangelho e defesa dos direitos humanos. Em 1998 foi 
jogada uma pá de cal contra o cardeal dos pobres em favor do integrismo e contra 
a esperança. Em Roma “mutatis mutandis” segue-se agora com Francisco a mesma 
melodia. Colocar o pastor e o profeta em território não mapeado e desfazer suas 
ordens de forma que a máquina trabalhe em operação tartaruga. Todos amam ao 
papa, mas ninguém faz o que ele manda. Massimo Faggioli, importante teólogo e 
observador do Vaticano, diz claramente: “A cúpula do Vaticano está por trás disso. 
É oposição cultural e política visível algumas semanas após a eleição de Francisco. 
Eles são contra mudanças no estilo e na posição da Igreja de uma religião ocidental 
para global”.

Os primeiros dias de Francisco começam a iluminar os obscuros escaninhos 
do Banco IOR e dos interesses escusos de monsenhores e congregações. Adequa 
o banco às normas internacionais de transparência e faz surgir muito dinheiro de 
caixa dois. Interesses são atingidos frontalmente. As lojas maçônicas que tanto in-
comodaram ao Santo papa João Paulo II agora saem das trevas. Não mais só com 
os escândalos e a presença de Paul Marcinkus, mas com uma comissão de controle e 
vigilância. O próprio papa Bento renunciou depois das revelações, conhecidas como 
VatiLeaks, que expuseram desvios de dinheiro no Vaticano, e Francisco ataca fron-
talmente tal desonestidade curial. Certamente que a oposição mais veemente surge 
durante a realização dos dois Sínodos da Família onde os bispos e cardeais puderam 
falar abertamente sobre a realidade das famílias sem máscaras e sem idealizações 
platônicas. Ver, julgar e agir como método e diálogo como postura. Ao debater o 
casamento hoje, a realidade ocidental e oriental dos divórcios, irrompeu a premente 
questão da sexualidade, dos gays e das famílias incompletas e ditas irregulares.

Os sínodos de 2014 e 2015 resultam no documento Amoris Laetitia, que coloca 
nas mãos dos bispos diocesanos da Igreja as decisões locais e pastorais sobre se os di-
vorciados e recasados poderiam ou não receber a comunhão. Delegar essa tarefa que 
sempre pertenceu ao episcopado local foi a pedra de toque da revolução bergogliana. 
Descentralizar é preciso e discernir é tarefa de cada pastor e não deve ser terceirizada 
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para os tribunais e legalistas formais. Atender às famílias é um ato de caridade e não 
execução de legislação universal imutável. 

A Amoris Laetitia é agora um documento que propõe atender de modo com-
passivo a quem não pode anular o casamento e constituiu nova família e muitas 
vezes nova prole. Isso deixou os conservadores indignados em seu mundo fechado, 
controlado e asfixiante. A realidade entrou na redoma de vidro. A carta enviada por 
quatro cardeais avessos à mudança foi divulgada. Os quatro acusadores são três car-
deais aposentados, e o protagonista cardeal Raymond Burke, canonista americano 
ultraconservador que arrota arrogância chegando a dizer que emitiria uma correção 
ao papa sobre a Amoris Laetitia. Burke ainda irá aumentar a tensão contra Fran-
cisco criando cizânia na Ordem dos Cavaleiros de Malta, publicando cartazes nas 
ruas de Roma, e apoiando jornais satíricos contra o bispo de Roma. Burke fez ainda 
convite para um minúsculo grupo de teólogos integristas para construírem um do-
cumento de análise da Exortação em que de forma contínuo apresentam o que eles 
denominam de heresias papais. O texto é tão frágil e grotesco que nos faz duvidar 
que teólogos tenham uma mente tão distorcida e façam afirmações, sem nexo nem 
discernimento, movidos por tamanho ódio e falta de senso pastoral. Os que tenham 
estômago forte poderão ler este documento publicado em sites de ultradireita. Aqui 
o link. http://www.apologistascatolicos.com.br/index.php/magisterio/documentos-
-eclesiasticos/944-declaracao-de-apoio-as-dubia-dos-quatro-cardeais 

Que dizer de todo este imbróglio? Os antigos diriam: Sentire cum Ecclesia. Os 
modernos dirão: Ser lúcido a toda prova. Os pobres que seguem Jesus, o Filho de 
Maria certamente professam aquilo que confessam e que praticam em suas vidas 
tal qual aquela outra Maria que veio lavar os pés do seu Senhor com lágrias, mas 
também derramar nos pés um precioso perfume, que ira fazer discípulos legalistas 
e cegos ranger seus dentes (Porque este desperdício? Mt 26,8) e recebendo recrimi-
nação frontal de Jesus: ““Por que vocês estão perturbando/aborrecendo essa mulher? 
Ela praticou uma boa ação para comigo (Mt 26,10)”. E a conclusão paradigmática 
a exigir conversão de todos os cristãos ontem, hoje e sempre: “Eu asseguro que em 
qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que 
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ela fez será contado, em sua memória (Mt 26,13)”. Francisco está a cumprir esta 
memória. Sigamo-lo. A Alegria do amor é um mapa para viver o Reino de Deus.

Os passos já dados na Reforma são 18 bem concretos: 
1. Em 13 de abril de 2013, anúncio do Conselho de Cardeais (Consilium 

Cardinalium Summo Pontifici), hoje conhecido como C9.
2. Em 24 de junho de 2013, foi erigida a Pontificia Comissão referencial para 

o Instituto para as Obras de Religião-IOR.
3. Motu Proprio de 11 de julho de 2013, delineou a jurisdição dos orgãos ju-

diciais do Estado da Cidade do Vaticano em matéria penal. 
4. Em 18 de julho de 2013, constituída a C.O.S.E.A. (Pontificia Comissão 

Referencial de Estudo e Guia para os Assuntos Econômicos e Adminis-
trativos),

5. Motu Proprio de 8 de agosto de 2013, constitui o Comitê de Segurança 
Financeira da Santa Sé. 

6. Motu Proprio de 15 de novembro de 2013, consolidada a Autoriade de 
Informação Financeira (A.I.F.),

7. Motu Proprio de 24 de fevereiro de 2014 (Fidelis Dispensator et Prudens), 
erigidos Secretária para a Economia e Conselho para a Economia,

8. Motu Proprio (Fidelis Dispensator et Prudens), de 24 de fevereiro de 2014, 
erigida o Escritório de Revisor General (U.R.G.), como novo ente da Santa 
Sede encarregado de cumprir a revisão (audit) dos Dicasterios da Cúria Ro-
mana, das instituições relacionadas com a Santa Sede  e as administrações 
do Governo do Estado da Cidade do Vaticano,

9. Em 22 de março de 2014, instituida a Comissão Pontificia para a Proteção 
dos Menores,

10. Motu Proprio de 8 de julho de 2014, transfere a Seção Ordinária da Ad-
ministração do Patrimônio da Sé Apostólica para a Secretaria para a Eco-
nomia. 

11. Em 22 de fevereiro de 2015 foram aprovados os Estatutos dos novos Or-
ganismos Económicos.
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12. Motu Proprio de 27 de junho de 2015, erigida a Secretaría para a Comu-
nicação. 

13. Dois Motu Proprios em 15 de agosto de 2015, que proveem a reforma 
do processo canônico para as causas de nulidade do matrimonio: Mitis et 
misericors Iesus, no Código Canônico das Igrejas Orientais; e Mitis Iudex 
Dominus Iesus, no Codigo de Direito Canonico da Igreja Latina. 

14. Motu Proprio de 04 de junho de 2016 (Como uma mãe amorosa), para 
prevenir a negligencia de  bispos no exercício de seu oficio, especialmente 
no relacionado aos casos de abusos sexuais cometidos contra menores e 
adultos vulneráveis.

15. Motu Proprio de 04 de julho de 2016 (Sobre os bens temporais), segue 
como principio de máxima importância que os organismos de vigilância 
estejam separados dos que são vigiados, e para isso foram delineados melhor 
os campos respectivos de competência da Secretaria para a Economia e a 
Administração do Patrimônio da Sé Apostólica.

16. Motu Proprio de 15 de agosto de 2016 (Sedula Mater), constituiu o Dicas-
tério para os leigos, a família e a vida,

17. Motu Proprio de 17 de agosto de 2016 (Humanam progressionem), cons-
tituiu o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

18. Em 18 de outubro de 2016, aprovação do Estatuto da Pontifícia Academia 
para a Vida.

Recebido em 20/03/2017
Aprovado em 25/03/210
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PAPA FRANCISCO E ÉTICA MUNDIAL;  
ASPIRAÇÃO DA HUMANIDADE GLOBALIZADA

Carlos Josaphat, OP1

Resumo: Logo no imediato após-guerra, culminando na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948, projetos de ética mundial se anunciam em várias corren-
tes mais avançadas e refletidas da modernidade e da pós-modernidade. Malgrado as 
divisões políticas, econômicas, religiosas, começava a aparecer como viáveis projetos 
ideais com as propostas de uma nova humanidade, de uma nova terra, à luz dos valo-
res humanos, religiosos e mesmo evangélicos. Nesse contexto, na perspectiva de uma 
releitura social do Evangelho, emergem as propostas de João XXIII, em suas encíclicas 
e nas orientações renovadoras, se não inovadoras, que esse Papa profeta imprime ao 
Concílio. Essas viradas sugeridas à Igreja e ao mundo são retomadas e ativadas pelo 
Papa Francisco em seus projetos, declarações e Documentos. Esse é o desafio enfren-
tado nesse ensaio, na perspectiva e na esperança de um diálogo construtivo.

Palavras chaves: Ética mundial, Amor, paradigmas éticos, consciência social, João 
XXIII, Papa Francisco, sistemas econômicos, globalização. 

1  Doutor em teologia, professor emérito da Universidade de Friburgo na Suíça
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Desafios de uma ética mundial para uma nova humanidade

As reflexões e sugestões que aqui se esboçam visam não tanto expor ou analisar 
os textos, mas alargar e esclarecer o contexto da mensagem do Papa Francisco, es-
pecialmente condensada em sua exortação Alegria do Evangelho e em sua encíclica 
Laudato Si’. O apelo a uma reflexão ética integral e contextual se manifesta par-
ticularmente na exortação apostólica pós-sinodal Amoris laetitia, sobre o amor na 
família, de 19 de março de 2016.  

É um bom começo da aplicação do novo paradigma ético e pastoral da Igreja 
pós conciliar de Francisco, atenta ao contexto da pós-modernidade. Esse contexto 
envolve a humanidade que avança mais e mais enlaçada pelas redes, grandemente 
alienantes, da globalização da técnica, da economia, da comunicação. Ela se vê desa-
fiada por essa inexorável encruzilhada histórica. Ou deixar-se afogar pelas desigual-
dades, pela falta crescente do indispensável para uma vida digna em amplas camadas 
da população mundial. Ou optar e mesmo lutar pela urgente e incontornável ética 
precisamente em sua dimensão mundial. 

Essa atitude positiva, da maior dificuldade, pede a concentração da consciência 
humana e evangélica, em sua dimensão social e histórica, no empenho de tornar 
viável esse encontro universal da humanidade em torno do essencial.

É preciso bem conhecer o contexto do mundo globalizado para apreciar e, so-
bretudo, abraçar o projeto eclesial de uma nova era de bem viver e conviver na fra-
ternidade e na diferença? 

O Amor divino universal de João XXIII ao Papa Francisco.

João XXIII é o primeiro a enfrentar esse desafio, em sua totalidade, com lucidez 
e realismo. Crendo na Palavra revelada em suas formas concretas de diálogo e de co-
legialidade, impele o Concílio Vaticano II à acolhida franca e afetuosa do mundo tal 
qual ele é. Com esse olhar de amor, a Igreja conciliar inaugura a compreensão critica, 
mas, sobretudo, criativa, do mal, que a Igreja sempre estigmatizou na humanidade. 
Embora pecadora, esta guarda sempre, na nova visão misericordiosa da Igreja conci-
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liar, um núcleo positivo de liberdade e conversão. Permanece sempre a criatura bem 
amada, que é de Deus e chamada sempre por Deus e para Deus.

O Papa Francisco prolonga e aprofunda esse desafio de crer no Amor universal, 
criador e salvador, desdobrando, no tempo da Misericórdia, na rudeza da história, o 
tecido da graça e da liberdade, pois esta acolhe ou recusa a energia elevadora da graça.  

Emergência histórica e dialética da ética mundial.

 Convém analisar esse ponto, o mais importante, do discernimento profético de 
João XXIII, assumido, prolongado e mais e mais aprimorado pelo Papa Francisco.

Eis um primeiro dado, talvez menos notado, da história plurimilenar da hu-
manidade. O mundo, no ontem e no hoje de sua história, vai sendo portador de 
um tecido crescente de valores humanos, pessoais e sociais, chamados a uma plena 
realização no projeto profético e evangélico do Povo de Deus. 

Uma moral humana mundial vai emergindo como a primeira das necessidades, 
como o bem humano mais precioso e o valor fundador mais estimável. Pois se faz 
desejar e se há de buscar qual garantia de defesa e promoção do conjunto dos valores 
fundamentais. E se deve traduzir no empenho de assegurar a busca efetiva de todos 
os direitos para todos e todas, em toda parte da terra, em todos os setores e recantos 
da vida humana.

Mas um segundo dado histórico, de caráter negativo, ofusca se não esconde o 
primeiro. O projeto de moral mundial enfrenta e visa superar a atitude geral de ego-
centrismo utilitário. Este ainda norteia os sistemas dominadores do ter, do prazer, 
do gosto de parecer e seduzir, embargando o difícil ideal ético de optar e lutar pelos 
valores humanos e evangélicos do dom de si e do amor partilhado. 

O estudo desse duplo dado histórico inaugura a exposição, prosseguida durante 
anos, por equipes de moralistas, e condensada em meu livro Ética mundial, no ano 
2010 (cfr. Bibliografia). O princípio de realidade impele a reconhecer a presença e a 
força da conjunção das formas mais fáceis de pensar: a mentalidade geral, a opinião 
pública superficial, ou mesmo manipulada pelos imperativos da economia lucrativa. 
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Esse processo histórico culmina na proposta doutrinal muito difundida do 
uma rede normativa que funciona qual ética utilitária ou do bem-estar. A coesão 
da sociedade repousa então sobre o consenso em torno de interesses individuais 
ou corporativos. Mais ainda, para enfrentar o estresse generalizado, produzido pelo 
trabalho tecnológico grandemente “escravo”, difunde-se a prática de comportamen-
tos de (aparente) correção ética, de quase ascese e terapia espiritual, mas finalmente 
dominados por uma motivação interesseira, particular ou coletiva. Essa prática e 
essa motivação são fortemente apoiadas pela opção econômica que anima a mídia e 
é por ela animada.

Mas, esse olhar sobre a realidade psicossocial do mundo em vias de globalização 
interesseira não esconde, antes esclarece e põe em relevo outra síntese. Ela suscita 
a esperança de uma ética mundial, tecida de valores e direitos humanos, vindo do 
Amor Universal e para ele voltando. Assim, a ética mundial assume certos aspectos 
e coincide com alguns campos da ética utilitária, mas supera a sua inspiração e lhe 
confere uma finalidade transcendente. 

Essa superação consiste no predomínio que ela confere ao bem comum, à solida-
riedade como vocação constitutiva do ser humano, à promoção de todos os direitos 
para todos, homens e mulheres, o que inclui as vantagens e os interesses legítimos 
de cada um, nos quais se concentra a moral utilitária. 

Ética mundial, fonte integral da plena humanização  

da existência e da história.

A ética, fundada no amor desinteressado, está longe de ser negativa. Ela é fonte 
integral de bondade, de retidão, estendendo-se aos interesses particulares, legiti-
mando-os, mas como bens úteis em contraste com os valores humanos absolutos. Os 
bens e interesses legítimos correspondem a aspectos do direito que convêm e devem 
ser atribuídos a todos os cidadãos, - qual exigência primordial da justiça, entendida 
como valor e como virtude. 

A necessidade e a urgência dessa ética mundial se entendem como exigência de 
sobrevivência para toda a humanidade.
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A ameaça à sobrevivência cresce e parece enquadrar a humanidade como as 
quatro paredes de um túmulo, sempre mais estreito e angustiante. É o resultado de 
uma ação sempre mais acelerada, porque cumulativa, da tecnologia industrial, lucra-
tiva e concentracionária. Esse atentado contra a vida da humanidade e do planeta se 
multiplica e intensifica, multiplicando e avolumando a destruição ou o desperdiço 
de bens e recursos não renováveis, poluindo, contaminando, envenenando a terra, as 
águas, o ar e toda a biosfera.

A ética mundial emerge assim qual síntese ou sinergia do que há de melhor 
na globalização. Ela assume as denúncias e a dinâmica combativa e construtiva dos 
movimentos ecológicos, integrando e valorizando o que há de válido nas doutrinas 
do utilitarismo pessoal e social, universalizando o interesse, que não é apenas dos 
particulares, mas se associa ao bem universal, radical, a preservação da própria vida 
para toda a humanidade. 

Pode-se precisar ainda mais o sentido e o fundamento da necessidade da ética 
mundial. Ela surge e se afirma como determinação absoluta e primordial da razão 
prática, no sentido acreditado e difundido por I. Kant, mas entendendo esse dever 
absoluto e universal como uma urgência dos valores éticos fundamentais, mais e 
mais presentes à consciência da humanidade atual. 

A busca generalizada de uma ética mundial, malgrado as dife-

renças doutrinais e religiosas. Oportuno e fecundo esclarecimen-

to proposto por Jacques Maritain.

A ética mundial tendendo a assegurar todo o bem para todos, não se restrin-
gindo nem mesmo a quadros confessionais da religião ou a privilegiados da cultura, 
visa e propõe a plena, perfeita e total realização dos valores éticos. Anuncia desperta 
e inaugura a aurora da nova e verdadeira humanidade.

E, assim, finalmente, bem se manifesta que a ética mundial é o imperativo reli-
gioso, o mandamento que vem do coração de todas as religiões. Ela se afirma muito 
particularmente qual corolário teológico primordial da revelação cristã.
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Em geral todas as religiões encontram em sua história modelos negativos de in-
fidelidade ou, de menor fidelidade à sua inspiração fundadora. Hoje, a ética mundial 
lhes oferece a oportunidade única de se resgatarem, na busca fraterna de todos os 
valores, sem que cada uma renuncie aos valores específicos, que as têm caracterizado, 
mas busque purificá-los dos riscos ou das faltas que tenham contraído em razão de 
seus limites e restrições culturais.

Está aí a experiência vivida, com mais ou menos qualidade e felicidade, face a 
séries de crises, até de guerras religiosas. No entanto, um encontro prático ou ao 
menos pragmático se ia operando e pedia que a humanidade conhecesse a ventura 
do abraço, mesmo no meio das diferenças de vida e doutrinas. A sabedoria espiritual 
e filosófica também lá estava e podia ser ouvida.                                                                        

Entre as figuras eminentes que ornaram o pensamento e a cultura nos meados 
do século XX, por comodidade e em razão da luminosa clareza de suas posições, 
destacamos o filósofo que aprofundara, já havia mais de uma dúzia de anos, esse 
problema fundamental e espinhoso, Jacques Maritain.

Originalidade de um leigo na releitura da tradição.

Enraizado na tradição cristã, na filosofia clássica e tendo uma grande sensibili-
dade aos valores e problemas da humanidade, Maritain, já em 1934, sintetiza a visão 
de um “humanismo integral”. Tentava desfazer as ambiguidades sempre persistentes 
da velha cristandade e fundar em uma sabedoria racional e em sintonia com o Evan-
gelho, com a estima das realidades terrestres, a autonomia da política, da economia, 
das diferentes formas de cultura e da civilização.

Lançava os fundamentos de uma ética pessoal e social, elaborando uma an-
tropologia firmada na imanência da realidade complexa do ser humano, corporal, 
racional, histórico, bem como na sua transcendência criativa pela inteligência, pela 
liberdade, pelo amor. Toda essa imensa e harmoniosa construção de um “humanis-
mo integral” era apoiada por um forte e constante empenho de articular todos os 
“graus” ou instâncias do saber, das ciências, das técnicas e das artes, consideradas 
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em sua consistência própria e em sua referência à sabedoria filosófica, teológica e 
mesmo mística.

Bem se pode dizer, J. Maritain era o pioneiro que a UNESCO procurava e 
encontrava para dar uma base filosófica e oferecer então a toda inteligência e cons-
ciência humana a justificação ética e racional da Carta Magna dos direitos humanos 
universais. Essa Carta, promulgada em 1948, mereceu pouco interesse de Pio XII. 
Agradava-lhe a sugestão do embaixador brasileiro, que a Carta fosse formulada em 
nome de Deus. Deixaria, então, de ser universal, excluindo os ateus, especialmente 
todo o grupo comunista.

A reflexão de Maritain mostrava a viabilidade de um avanço de toda humani-
dade nesse encontro da inteligência prática, respeitando a diferença, o pluralismo e 
mesmo o antagonismo filosófico e religioso, que perduravam no mundo, dividido 
em dois blocos, do capitalismo comunista e do capitalismo liberal. 

O Filósofo bem distinguia o consenso que, com toda a consciência, com a plena 
razão em sua dimensão prática, tanto liberais quanto comunistas, cristãos, muçul-
manos, crentes e ateus podiam manifestar em favor do respeito e da promoção da 
vida, da liberdade, da igualdade e até da propriedade, embora divergissem, e muito, 
na explicação doutrinal que desenvolviam em defesa de suas posições. 

Esse eminente pensador leigo abria caminhos a toda Igreja em ponto de tama-
nha importância. Síntese de sua resposta à consulta da UNESCO se lê no volume 
IX de suas Obras Completas, p. 204-215 (cfr. bibliografia).

Porta aberta por João XXIII à viabilidade de uma ética mundial.

A viabilidade da ética universal no plano determinante da macro-democracia 
está, portanto, condicionada pelo despertar geral das consciências. Ela faz dos habi-
tantes da terra ativos cidadãos do mundo. Então se unirão os povos, países, regiões 
e continentes em uma solidariedade de partilha e comunhão no uso dos bens e dos 
serviços da civilização, assim como dos recursos e energias do bio-sistema planetário.

O primeiro abridor de caminhos é São João XXIII.
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Na encíclica Pacein in terris, de 11 de abril de 1963, que exerce grande influência 
na temática primordial de Vaticano II, João XXIII aponta com insistência e descre-
ve com muito empenho os “sinais dos tempos”, que são como as pontas visíveis da 
presença profunda e fecunda do Espírito agindo na história. 

 Nos últimos parágrafos de cada uma das quatro partes dessa encíclica bem 
construída, se dispõem e descrevem progressivamente essas séries dos “sinais dos 
tempos”: a “promoção“ dos trabalhadores, da mulher, dos povos colonizados, e mes-
mo da vida coletiva voltada para Deus. Enumeram-se os documentos significativos: 
Cartas, Constituições, processos a serviço da democracia, terminando na grande 
realidade e na promessa imensa que é a ONU, segundo a apreciação de João XXIII.

 A V Parte da Pacem in terris culmina numa espécie de elaboração de ética mun-
dial para a humanidade, de quem a Igreja surge deveras com a lucidez e o carinho 
de Mãe e Mestra. 

Convém alargar os campos desses “sinais” da presença renovadora do Espírito, 
para facilitar a compreensão das posições, mais amplas, embora ainda menos elabo-
radas, do Papa Francisco.

A humanidade contemporânea em busca de uma ética mundial.

Ainda sob os terríveis lampejos da guerra total dos anos 1942-1943, o Presi-
dente Roosevelt e mais ainda talvez sua esposa tentavam abrir os olhos de todos à 
urgência de estabelecer uma nova ordem social apoiada nas liberdades e nos direitos 
humanos fundamentais. Partiam da questão conexa e mesmo preliminar: por que 
o flagelo do ritmo periódico da calamidade da guerra? A que e a quem atribuir a 
responsabilidade desses desatinos coletivos? 

Sem esperar a resposta do Tribunal de Nuremberg, que em 1946 apontava e 
punia os responsáveis militares, já a partir de 1942 se constituíam comissões de in-
quérito apurando a responsabilidade da imprensa, não tanto da imprensa algemada 
pelas ditaduras totalitárias, mas da imprensa liberal e comercializada. Nos Estados 
Unidos e na Inglaterra, Comissões autônomas e competentes chegaram a esta con-
clusão de suprema importância: precisamos de uma imprensa livre e responsável.·.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

24Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XIII, n. 54

À luz do flagelo terrível da guerra, a consciência da humanidade se mostrava 
amadurecida para reconhecer a necessidade, não de diminuir ou atenuar a liberda-
de, mas de aprimorá-la e fazê-la avançar em dois planos essenciais: prolongar os 
direitos liberais, as liberdades individuais ajuntando-lhes os direitos sociais, e no 
campo preciso da imprensa, proclamar que não basta que ela seja livre, deve ser livre 
e responsável.

É fundamental que se aceite que a imprensa deve ser ela mesma livre e res-
ponsável. Não se trata de criar, fora do sistema de informação e comunicação, um 
sistema ou qualquer forma de controle, a que incumbisse a missão ou que tivesse a 
pretensão de fazer com que a imprensa seja responsável. 

Ainda sob influência benfazeja da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
promulgada pela ONU em 1948 e apoiada pela UNESCO que dispunha de certo 
espaço de liberdade, a questão da imprensa, de sua autonomia e responsabilidade, 
foi lançada pelas Nações ditas Não Alinhadas (a um ou outro dos blocos, comunista 
ou capitalista). Dos estudos, das pesquisas e reflexões, surgiu, em 1971, uma espécie 
de manifesto por uma Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação 
(NOMIC).

Despertar da consciência social embargado  

pela manipulação da mídia.

Esse novo despertar da consciência humana sobre questão de importância de-
veras vital e decisiva não encontrou o eco e nem produziu os efeitos benéficos de-
sejados. O bloco comunista não via por que tocar no seu sistema de comunicação 
e informação, todo ele bem controlado já pelo Partido Único e por ele colocado a 
serviço da promoção do socialismo. O mundo liberal, concretamente os sistemas de 
economia e de comunicação dos grandes países capitalistas, apontaram no NOMIC 
a grande ameaça à liberdade, em sua forma mais sagrada, a liberdade de pensamento 
e de expressão.

A história vem marcada por esses surtos periódicos do que há de melhor na 
humanidade, como já antes do NOMIC, o apelo do Clube de Roma, em 1968, 
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pela defesa do meio ambiente contra a destruição ou a poluição vindas do sistema 
industrial. Há certo progresso no campo do pensamento e de certos movimentos ou 
organizações não governamentais. 

Uma crítica desponta e vem crescendo na cultura e na reflexão ética ajudando 
a compreender o porquê dessas oposições dos sistemas, especialmente da mídia, a 
toda mudança postulada em nome da responsabilidade. Entendem responsabilidade 
como cerceamento da liberdade impondo-se por intervenção exterior aos sistemas, 
mediante medidas jurídicas, políticas senão policiais. E têm razão de recusar tais 
expedientes de coerção, venham de onde ou de quem vierem, pois não se cria res-
ponsabilidade por meios de imposição ou de repressão.

Aparentemente no seio da mídia não se vê outro caminho senão deixar que a li-
berdade de imprensa leve a uma informação autêntica, a serviço da cultura e do bem 
do povo. Aliás, em boa companhia, pois a economia multiplicando e acumulando 
riquezas acabará deixando cair das mesas milionárias migalhas bastantes para que 
todos tenham o necessário e mesmo o conforto para bem viver e conviver em um 
capitalismo neo ou pós-liberal.

A qualidade humana, cultural, cívica e ética desse sistema da mídia depende 
primeiro do público e dos profissionais, dos jornalistas em sintonia com o público. 
Um público passivo ou guloso de imagens e notícias sensacionais, manterá o jornal 
a sua semelhança, com muita chance de o fazer prosperar, de aviltar ou mediocrizar 
cada vez esse seu patrão que é esse público.

Urgentes e difíceis caminho de uma ética da mídia;

Deixando de lado, esse dado negativo, talvez ainda o mais freqüente, toda a 
questão ética está na correlação de influências entre um público ativo, crítico e cria-
tivo, e a equipe de jornalistas, não apenas competentes, mas voltados, consagrados a 
discernir o nível, a verdade da informação e a qualidade da comunicação, respeitosa 
dos destinatários.

O capital terá sem dúvida sua influência, na medida em que, ao escolher os cola-
boradores, tenha outro ideal do que o lucro e a prosperidade. Bem se vê que há uma 
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circularidade nas influencias dos protagonistas da mídia: dos donos das empresas, 
dos profissionais e do público. A ética depende essencial e primordialmente deles, 
do uso responsável que fazem da liberdade na missão, na função social de informar 
um povo.

No programa delineado pela tese acima, ficam bem marcados estes dois pólos 
da necessária ética da mídia:

- Ela decorre do imperativo fundamental de uma ética mundial, como exigência 
de justiça e de igualdade no plano do pensamento e da verdade.

Tal postulado assegura que a mídia, sendo forma de linguagem universal e total 
da humanidade globalizada hoje, se torna responsável pela justiça, pelo conheci-
mento que um povo terá dos grandes acontecimentos de seu país e do mundo, bem 
como do olhar, da apreciação que fará sobre eles, pois a mídia já pela escolha que faz 
do noticiário mostra os critérios éticos ou não, que a animam.

- Por outro lado, evidencia-se ainda que a qualidade ética da mídia é a condição 
indispensável para o exercício das liberdades e dos direitos, da cidadania política e 
da participação do povo na escolha de seus representantes, bem como da vigilância 
que deve exercer sobre eles, como soberano que é em uma verdadeira democracia.

E, em relação mais direta com os objetivos e a viabilidade de uma ética mundial, 
vem a derradeira insistência: a autenticidade e a responsabilidade da mídia consti-
tuem o grande e indispensável caminho absolutamente exigido para que se avance 
rumo à compreensão, o entendimento e a paz entre os povos.

O grande desafio da ética mundial lançado a todas as religiões 

e por elas acolhido, de maneira parcial, mas significativa.

Esse desafio assumiu uma forma concreta, progressiva, mas, vagarosa. O Par-
lamento das Religiões, fundado em Chicago em 1893, teve um efeito imediato de 
parecer favorecer uma difusão das religiões orientais especialmente do budismo no 
Ocidente. Por outro lado, esse Parlamento visava ou parecia visar a união das reli-
giões na base mínima de um denominador comum. O que prejudica ainda hoje a 
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aceitação generalizada de um programa apresentado agora em uma nova perspecti-
va, de diálogo, de intercâmbio, e não de união.

Por delegação desse Parlamento renovado, o teólogo Hans Küng, em 1993, ela-
borou uma Declaração no sentido de uma Ética Global. O que teve grande reper-
cussão na opinião pública. A UNESCO instituiu um Observatório de Ética Global, 
em 30 de outubro de 2008, voltado para os temas da Bioética, da ecologia e dos 
novos problemas suscitados pelos avanços da tecnologia, especialmente no campo 
da medicina.

É um progresso certo no plano da tomada de consciência desse problema fun-
damental. 

Para favorecer ou intensificar o advento da ética mundial, as religiões necessitam 
e sem dúvida muitas delas estão em busca de um novo paradigma de conhecimento 
ético e religioso.

Como compreender e valorizar a compreensão e a prática da religião face ao 
desafio da ética mundial? 

E, igualmente, como apurar e afinar a noção, os modelos e as normas da moral 
religiosa, para que, sem prejuízo de sua riqueza própria, possam ir ao encontro de 
uma ética mundial, atraente e eficaz para todos, aberta às aspirações legítimas e aos 
problemas angustiosos da humanidade em marcha?

A fonte da solidariedade da religião com a ética mundial está especialmente no 
amor à Verdade, que se encontra na origem da fé e da prática religiosas. A religião 
deve ajudar todos os homens e mulheres para que sejam habitados por este amor à 
verdade e ao mesmo tempo hão de estar envolvidos e preocupados com os grandes 
problemas humanos. Semelhante consagração abraça todo ser humano. Tal é o fun-
damento do cristianismo, segundo a palavra mesmo de Jesus: “quem é da Verdade 
ouve minha voz” ( Jo 18, 27, retomando todo o tema da Verdade o amplo Discurso 
em Jo 5-9).

Ser da Verdade designa origem, ser filho da Verdade, e uma qualidade íntima 
do ser. Essa qualidade íntima é a fonte da fé, da teologia e de toda solidariedade 
profunda entre os homens e as mulheres – unidos na profundidade do ser, embora 
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se diferenciando em alguns pontos da sua profissão doutrinal. Em especial, se des-
taca o sentido da unidade e da solidariedade universal que anima ou deve animar as 
religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o Islamismo. De si essas religiões 
reveladas não se opõem, mas, se abrem à comunhão planetária. Pois sua inspiração 
primeira é contemplar o Deus criador e salvador de todos, é valorizar a criação, as 
realidades terrestres e todas as instituições humanas, a política, a economia, a cultu-
ra, a qualidade ética em sua realização íntima e social, pessoal e mundial.

A ética mundial não se define primeiramente como um encontro sobre um 
consenso mínimo, mas sobre um consenso concentrado no essencial da sabedoria, 
do que é primordial tanto do projeto de vida como no projeto da religião e concre-
tamente das religiões.

Mesmo sem invocar o Nome divino, no seu próprio elã rumo à Transcendência 
do Bem, a ética mundial encerra, de maneira implícita, uma atitude em harmonia 
com a religião e a fé. 

Um longo, profundo e constante esforço se impõe com urgência no plano da 
educação das consciências e das comunidades. O atraso das consciências, religiosas ou 
leigas, é o grande obstáculo à realização de uma nova ordem ética nos sistemas assi-
nalados acima e no sistema global da sociedade.

Uma renovação se faz mais do que necessária na elaboração e no ensino da mo-
ral, ainda grandemente individualista e privatizada.

A ética mundial, em si essencialmente humana, universal, constitui o maior 
apelo e o mais forte desafio às religiões, interpelando-as para que estejam a serviço 
da humanidade, realizando assim o que há de mais profundo em sua missão de 
transcendência e de amor.

Promissor amanhecer evangélico e social do pontificado do Papa 

Francisco, que acolhe, prolonga e articula as esperanças de uma 

humanidade fraterna sob o influxo do Amor universal.

Aí está a sua originalidade, manifestada no amplo contexto histórico e cultural 
a que o Papa Francisco quis atender e responder no prolongamento do profetismo 
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de João XXIII e do Concílio Vaticano II.  Ele assume, condensa e ativa a marcha 
pastoral e social da Igreja, acentuando sua conjunção com os progressos das religiões 
e dos movimentos e tendências sociais rumo a uma ética mundial, dando o pleno 
sentido à globalização justa e solidária. 

A reflexão conduzida por uma boa equipe de professores da PUCSP e aqui 
acentuada neste nosso texto visa mostrar o encontro singular de dados decisivos para 
o presente e o futuro da humanidade, representado pelo pontificado de Francisco:

- Antes de tudo, a humanidade há de buscar aprender do Papa Francisco e 
praticar com ele o seu modelo hermenêutico próprio que ele assume, prolonga e 
aprimora. É o modelo lançado por João XXIII, realizado na convivência colegial de 
Vaticano II e condensado nos 16 documentos conciliares.

Essa hermenêutica conciliar consiste em uma releitura lúcida e constante da 
história da Igreja, a partir do ideal, quase diríamos do sonho de Cristo.  Este se 
afirma e prolonga no sopro de seu Espirito que suscita e guia os Pastores proféticos, 
carismáticos, e comunidades surgindo em toda parte animadas pelo mesmo Espíri-
to, atentas às realidades, às necessidades de cada época histórica.

- Em seguida, graças a esse precioso instrumento hermenêutico, relendo a his-
tória e buscando discernir o presente da Igreja, o Papa Francisco chega a elaborar 
novo paradigma doutrinal e pastoral, amplo e coerente, que é uma Suma, um feixe 
de paradigmas, que se podem ordenar na figura de uma Montanha, do Monte Sinai 
da Nova e Eterna Aliança. 

- Em terceiro e último lugar, iluminado pela hermenêutica sempre ativa, pela 
Suma teológica e pastoral, surge e se afirma um novo paradigma e um novo mo-
delo de Igreja, sacramento total da presença salvadora e elevadora de Deus Amor 
Universal. Ele anima e transforma a humanidade em marcha, para que chegue a se 
aprimorar, confraternizando com o avanço da globalização.
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Suma de sabedoria, a ética universal, humana e evangélica, vai se 

desdobrando e articulando na vida e na palavra do Papa Francisco.

Jamais se exagerará enaltecendo a felicidade e a responsabilidade desse mo-
mento da Igreja pós-conciliar. Muito especialmente a rica convergência dos dados 
e articulações desta maravilhosa Suma de sabedoria doutrinal e prática já elaborada 
pelo Papa Francisco. 

Ela é inaugurada pela releitura crítica, evangélica, pneumatológica do ontem 
e do hoje da Igreja tendendo a discernir ou a abrir os caminhos do futuro, sempre 
na fidelidade ao duplo critério: a novidade do Evangelho e as novas condições da 
humanidade sob o impulso do progresso científico e tecnológico. 

Ousando simplificar, pode-se enumerar e articular em alguns dados básicos o 
paradigma da plenitude ética, com insistência crescente proposto pela Igreja a toda 
a humanidade em vias de globalização.

Primeiro, em clamor firme, mas, em tonalidade suave, resplandece o anúncio de 
Deus, Amor universal, Misericórdia infinita, terna e eterna energia criadora e salva-
dora visando toda a humanidade, ameaçada pelo egoísmo que se propõe, seduz e até 
mesmo impõe, de maneira total. 

A Igreja sempre pregou a mensagem evangélica. Deus é amor. Mas hoje essa 
mensagem criadora e salvadora assume uma prioridade do conteúdo e da insistência 
da Igreja pós-conciliar do Papa Francisco.

Mas, marcando bem a originalidade da figura e da linguagem desse Pastor, des-
taca-se na luz forte, mas, suave do feixe de seus textos e de suas exortações o segundo 
dado de seu paradigma que sintetiza e reforça Vaticano II. Cristo é o Rosto lumino-
so e caloroso da Misericórdia divina. 

Tempos houve em que Cristo, o Senhor, era visto e proposto pela severidade da 
Igreja que, até ela tortura, antecipava a pregada dureza da justiça do Juiz universal. 
Vimos, como declara serenamente são João XXIII, o Espírito Santo levou a Igreja 
conciliar a abraçar a atitude da Misericórdia para se parecer com o Rosto evangélico 
de seu Esposo, e amar e ser amada ao sopro suave do Espírito de Amor. 
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Não se trata apenas de uma astúcia ou estratagema pastoral. Mas de uma mu-
dança radical, profunda e essencial de tudo e de todos na Igreja. Outrora, a hierar-
quia eclesiástica se caracterizava e empenhava pela proposição senão pela imposição 
enérgica da ortodoxia.  Da consciência, até acrescida, de que na Igreja Cató-
lica “subsiste” a verdadeira Igreja de Cristo (Const. Lumen Gentium n. 21), a verda-
deira religião (Declaração Dignitatis humanae, n. 1534), o Concílio não parte para 
uma atitude de exclusão das outras comunidades ou mesmo das outras religiões. A 
verdade do Cristo misericordioso que a anina, leva a Igreja à capacidade e à dispo-
sição de discernir o que há de positivo, de elementos e mesmo de instituições de 
graça e salvação nas outras comunidades religiosas. A missão da Igreja, iluminada e 
guiada pela Misericórdia, pelo Espírito de Amor, começa por reconhecer que ela é 
sempre precedida por este Espírito de Amor Infinito que já prepara os povos para 
que possam acolher, em sua plenitude, a Palavra salvadora.  

Com uma insistência forte, suave e crescente, a Igreja propõe a todos os seus 
membros esta lógica e este dinamismo do Amor.  Continua a proclamar que amem 
o próximo, dando o relevo ao diferente que pede uma atenção e um afeto especiais. 
Cumpre buscar ver algo de bom, a presença oculta da graça mesmo naqueles que 
parecem e até sejam mesmo “maus”, desviados em sua compreensão da sexualidade, 
da economia, da política. Não entrem na falsa lógica de vencer o mal pelo mal. Mas 
busquem discernir a porta e os caminhos do bem, talvez mais do que escondidos sob 
a manipulação dos sistemas da busca das riquezas e da dominação.

No documento talvez o mais audacioso na proposição da atitude misericordiosa 
da Igreja conciliar e pós-conciliar (Amoris laetitia, especialmente no. 296), temos um 
grande exemplo do paradigma doutrinal e pastoral do discernimento ético, evangéli-
co e bem atual em que o Papa Francisco se empenha em introduzir ou fazer avançar 
a Igreja. Mais didático ainda seria abordar esse tema delicado pela síntese realizada 
pelo Papa no último capítulo (VIII), denso e concreto: “Acompanhar, discernir e 
integrar a fragilidade”.  

Finalmente nessa dialética iluminada e guiada pela luz e a energia do amor, a 
audácia carinhosa da Igreja conciliar é estimulada pelo Papa Francisco a difundir a 
misericórdia pelo mundo como indispensável preparação para sua plena conversão 
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ao Amor divino, que envolve toda a humanidade. Pois Ele a criou para cumulá-la 
dos bens da Graça e da Glória. 

Ética mundial coroando o apocalipse do Amor divino universal.

O paradigma da Misericórdia vem sendo tecido pelo Papa Francisco mais em 
sugestões de modelos concretos e práticos do que em exposições teóricas.

Esse Pastor dá o exemplo da maior solicitude lançando a todos o convite à 
marcha, insistindo na força salutar do pequeno e evangélico verbo sair. Muito es-
pecialmente, ele quer ver e mostrar a “Igreja em saída” (Evangelii Gaudium, no. 20). 

A Igreja em saída é a libertação do inferno sartriano, de gente fechada em seu 
egoísmo excludente, se afrontando dentro de “Quatro paredes”. Tudo está em sair, 
sair do egoísmo individual, familiar, econômico, político, é libertar-se e se tornar 
missionário da libertação da religião e da humanidade. 

O “sair” do inferno das quatro paredes do egocentrismo, típico dos sistemas de 
concentração da riqueza e do poder; será reconhecer a Casa Comum de toda família 
humana, aceita ao menos implicitamente, como criatura de Deus e para Deus. Se-
melhante projeto exige a difícil aplicação da consciência social no ontem e do hoje 
da história da Igreja e da humanidade.  

Nessa visão da história emergem o sentido e o papel construtivo da Universida-
de, especialmente da Universidade Católica. Surge, então, a pergunta radical: como, 
desse santuário da inteligência, da sabedoria, das ciências e das técnicas, poderão 
surgir a tempo a compreensão, bem como modelos concretos dessa ajuda eficaz para 
a realização dos sonhos e projetos do profético Papa Francisco?

Como elaborar e inscrever na história, em uma mobilização total e eficiente 
uma ética mundial, em sintonia com a acolhida da Misericórdia divina suscitando 
misericórdia na Igreja e na humanidade? 

Não se trata de uma interrogação teórica. É a nova realidade que brota do Amor 
Universal. Ela vai sendo assumida e difundida por uma pastoral cujos privilegiados 
são os pobres, os necessitados, os espoliados e oprimidos.
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Essa virada da Igreja, de João XXIII ao Papa Francisco, aponta para o advento 
do Reino de justiça e de paz. Cresce a esperança de que se transformem e floresçam 
em fraternidade a terra e a humanidade, prefigurando na história o apocalipse total 
do divino Amor Universal.
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AS RESISTÊNCIAS CONTRA AMORIS LAETITIA DENTRO 
E FORA DA IGREJA

Konrad Körner1

Resumo: De forma geral, as resistências contra Amoris Laetitia (2016) são as 
mesmas que hoje se apresentam contra a Igreja Católica. De fora da Igreja há 
aplausos para a pessoa do papa Francisco, mas permanecem rejeições, críticas e 
indiferença em relação à instituição da Igreja (F. C. Caldeira, 2016). A admiração 
pelo papa em nada tem aumentado a atração pela instituição que ele preside, nem 
entre os católicos. Especificamente, a doutrina e os ensinamentos sobre o matri-
mônio são rejeitados pela maioria dos católicos. O papa tenta ir ao encontro dos 
casais católicos, destacando a misericórdia e o amor de Deus contra a rigidez de 
uma prática meramente legalista. Todavia, isto trouxe à tona a resistência de bis-
pos e leigos que defendem exatamente o poder absoluto da hierarquia no que diz 
respeito às leis sobre o matrimônio. Além disso, é de supor que a grande maioria 
dos católicos nem sequer se tenha interessado pela Amoris Laetitia, e muito me-
nos a tenha lido. Um olhar crítico sobre seu conteúdo revela que o próprio papa 
Francisco parte de um conceito de Igreja que a identifica com a hierarquia. Desse 
modo, as suas abordagens novas de matrimônio e família perdem boa parte da sua 
credibilidade e do seu dinamismo. 

Palavras chave: Amoris Laetitia, Família, Igreja, pós-modernidade.

1  Psicanalista e presbítero da Arquidiocese de São Paulo.
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Embora o papa mostre muita compreensão das dificuldades de cônjuges e famílias 
na atualidade, pode-se duvidar que tenha conseguido reduzir as resistências que a 
pós-modernidade exerce sobre a Igreja e seus pronunciamentos. Uma breve análise 
de Mt 19,1-12 questiona a maneira legalista como a hierarquia, durante séculos, tem 
tratado o matrimônio. Sugere-se daí uma nova relação entre os cônjuges e as pessoas 
da hierarquia. Com a ajuda da psicanálise chega-se a perceber que as dificuldades 
vividas no matrimônio são as mesmas que surgem na vivência do celibato por amor 
ao Reino dos Céus. A credibilidade da hierarquia não vem da sua doutrina, mas da 
prática pessoal dos seus membros.

1) Algumas observações sobre o conteúdo  

da Exortação Amoris laetitia e a quem se dirige 

a) Amoris laetitia como exortação do chefe da Igreja

Especificamente, a apresentação diz que a Exortação se dirige “aos bispos, aos 
presbíteros e aos diáconos, a pessoas consagradas, aos esposos cristãos e a todos os 
fiéis leigos”. O texto não pretende ser diálogo entre iguais, mas se apresenta com a 
autoridade do papa como supremo líder da Igreja Católica. No n. 4, p. 15, o papa 
explica que os dois Sínodos sobre a família, de 2014 e 2105, se “revestiram de uma 
grande beleza e proporcionaram muita luz”, pelo fato de ter havido neles muita 
seriedade e “muitas preocupações legítimas e questões honestas e sinceras”, motivo 
pelo qual “considerei oportuno redigir uma Exortação Apostólica pós-sinodal que 
recolha contribuições dos dois Sínodos recentes sobre a família, acrescentando ou-
tras considerações que possam orientar a reflexão, o diálogo ou a práxis pastoral, e 
simultaneamente ofereçam coragem, estímulo e ajuda às famílias na sua doação e 
nas suas dificuldades”. O número seguinte, n. 5, destaca que essa Exortação quer ser 
lida sob o prisma da misericórdia. 

Fica claro que Francisco, como papa, está acima dos Sínodos, não acolhendo 
tudo o que estes ofereceram e acrescentando sua própria opinião. Nesse modo de 
proceder, tais explicações do papa, por si só, já tocam no problema básico atual da 
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relação entre a autoridade da hierarquia e o diálogo em uma Igreja comunitária. Por 
mais séria que seja a preocupação do papa com as famílias, essa apresentação auto-
ritária é capaz de bloquear, já no início, a atenção e uma leitura objetiva do leitor. A 
partir dessa primeira impressão, o texto não será acolhido como sendo do Francisco 
simpático e popular, mas como exortação da autoridade máxima da Igreja. Ou, en-
tão, o leitor ignora essa apresentação, apegando-se somente àquilo que lhe agrada na 
opinião de Francisco. A própria Exortação deixa claro que não é diálogo, pois espera 
que consiga estimular um diálogo pastoral. Ao mesmo tempo, o próprio texto trans-
mite o conflito do próprio papa entre o exercício da autoridade máxima da Igreja e 
o diálogo fraterno com irmãs e irmãos. 

b) O conceito de Igreja na Exortação Amoris Laetitia

Essa contradição também se manifesta no uso da palavra “Igreja”. Quase sempre 
no texto, “Igreja” é a hierarquia e o magistério. Assim, no n. 38, p. 33, o papa diz que 
“muitos não sentem a mensagem da Igreja sobre o matrimônio e a família como um 
reflexo claro da pregação e das atitudes de Jesus, o qual, ao mesmo tempo em que 
propunha um ideal exigente, não perdia jamais a proximidade compassiva às pessoas 
frágeis como a samaritana ou a mulher adúltera”. Igreja é aqui, claramente, a hie-
rarquia. Nesse mesmo sentido fala o n. 57, p. 46, quando diz que a Igreja deve dizer 
“uma palavra de verdade e esperança”. Ao afirmar que a Igreja, como hierarquia e 
magistério, sempre tem falado e agido como Jesus, requer uma correção. As leis a 
respeito do matrimônio, válidas em diversas épocas, na maioria das vezes testemu-
nham, sem dúvida, uma Igreja rígida que obriga os seus fiéis, sob ameaças de severas 
penas, a obedecerem a leis permissivas e proibitivas. Tais leis regulamentaram até 
nos mínimos detalhes o que é permitido e o que é proibido como pecado. Basta para 
isso consultar os respectivos Códigos da Lei Canônica. Se a cama do casal tem sido 
sempre vista com os olhos da lei, não surpreende que muitos não sintam a mensa-
gem da Igreja sobre o matrimônio e a família como “um reflexo claro da pregação 
e atitude de Jesus”. Francisco fala muito bonito sobre o que deve ser a família e o 
matrimônio, mas a prática proibitiva e negativa da hierarquia, válida durante séculos, 
não permite que simplesmente se concorde com ele. Em favor do papa fala-se que 
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ele até avança na sua insistência de ver o matrimônio sob o prisma do amor e da 
misericórdia. Todavia, ele logo é questionado, em público, por quatro cardeais preo-
cupados com a lei ( 2016).

O n. 78, p. 57, repete: “O olhar de Cristo, cuja luz ilumina cada homem (cf. Jo 
1,9; GS – Gaudium et Spes, Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo atual, 
Concílio Vaticano II, n. 22), inspira o cuidado pastoral da Igreja pelos fiéis que 
simplesmente convivem, ou que só contraíram o casamento civil, ou então que são 
divorciados recasados”. De um lado, novamente a expressa distinção entre a Igreja 
e os fiéis; e, do outro lado, o fato de que no passado tais casos de uniões conjugais 
tinham atraído o rigor condenatório da lei. A diferença entre o procedimento passa-
do da Igreja e o desejo do papa Francisco fica patente nas seguintes citações. Diante 
da problemática atual em torno do matrimônio, o papa reconhece, no n. 35, p. 31, 
que: “De nada serve também querer impor normas pela força da autoridade”. Desse 
modo, Francisco se distancia da rigorosa legislação passada, admitindo até que esta, 
hoje, não funciona.

De modo contrário, o papa se expressa no n. 200, p. 124: “é com humilde com-
preensão que a Igreja quer chegar às famílias, com o desejo de ‘acompanhar cada 
uma e todas as famílias, a fim de que descubram a melhor maneira para superar as 
dificuldades que encontram no seu caminho’” (Relatório Final do Sínodo de 2015, n. 
56). No mesmo n. 200 da Amoris Laetitia, o papa cita o Relatório Final do Sínodo de 
2014, n. 30, que diz que “as famílias cristãs são, pela graça do sacramento nupcial, os 
sujeitos principais da pastoral familiar, sobretudo oferecendo o testemunho jubiloso 
dos cônjuges e das famílias, igrejas domésticas”.

Ao que tudo indica, os dois Sínodos sobre a família, de 2014 e 2015, identifi-
cam Igreja com o magistério e a hierarquia, o que, implícita e diretamente, o papa 
Francisco assume. Entretanto, esperar uma “humilde compreensão” da hierarquia 
não só exigiria que os fiéis conseguissem mudar sua visão negativa da hierarquia, 
mas também, e especialmente, que a própria hierarquia superasse a sua exigência de 
ser respeitada pelos leigos como instância de suprema autoridade e poder. Desejar 
que as famílias consigam dar um “testemunho jubiloso” sobre a força do sacramento 
pode ser correto teologicamente, mas na prática suscita incredulidade. As palavras 
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dos Sínodos assumidas pelo papa dão a entender que toda a solução dos problemas 
das famílias e dos casais depende da sujeição automática e total à doutrina da Igreja. 
Assim, deve-se admitir que hoje tal sujeição dos leigos ao saber da Igreja é, cons-
ciente e inconscientemente, questionada e até contestada.

Igualmente precisa ser questionada se, na prática, a preparação para o matrimô-
nio e a própria pastoral familiar conseguem servir de auxílio prático para noivos, ca-
sais e famílias. No n. 40, p. 34, o papa se dirige aos membros da hierarquia, exigindo: 
“Precisamos encontrar as palavras, as motivações e os testemunhos que nos ajudem a 
tocar o íntimo dos jovens, onde são mais capazes de generosidade, de compromisso, 
de amor e até de heroísmo, para convidá-los a aceitar, com entusiasmo e coragem, 
o desafio do casamento”. Até o entusiasmo dos jovens os hierárquicos devem visar. 
É de duvidar que tal apelo consiga alcançar algum sucesso. O papa Francisco se es-
queceu do único meio capaz de suscitar, pelo menos, o interesse dos jovens, que seria 
ouvir, antes de emitir qualquer opinião, os próprios jovens a respeito da sua opinião 
sobre o matrimônio. 

A mesma observação deve ser feita a respeito da pastoral familiar, da qual fala 
o Capítulo VI, p. 123-156. Logo no início constata-se que “há necessidade de de-
senvolver novos caminhos pastorais para acompanhar os casais e as famílias”. O n. 
199, p. 123, atribui essa tarefa de acompanhar as comunidades, que “devem elaborar 
propostas mais práticas e eficientes que tenham em conta tanto a doutrina da Igreja 
como as necessidades e desafios locais”, à paróquia, como “família de famílias, a 
principal contribuição para a pastoral familiar”, segundo o n. 212, p. 131. De acordo 
com o Cap. VI, comunidades e paróquias têm a tarefa de “guiar os noivos no ca-
minho de preparação para o matrimônio” (n. 205-216) e do “acompanhamento dos 
primeiros anos da vida matrimonial” (n. 217-222).

Até se propõe uma modificação na formação de novos sacerdotes (n. 203-204, 
p. 125), sugerindo explicitamente maior presença de mulheres. Desse modo, os sa-
cerdotes teriam melhores condições de ajudar a cônjuges e famílias nas suas dificul-
dades. Recomenda-se ainda que a pastoral familiar possa contar com especialistas 
como psicólogos, assistentes sociais, médicos etc., ao passo que a tarefa dos sacer-
todes continua sendo a de “animarem as famílias a crescerem na fé” (n. 227, p. 139).
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Por melhores que possam ser as sugestões dadas à pastoral familiar, como no 
já mencionado caso dos jovens, falta aprofundar a necessidade que, antes de tudo, 
os cônjuges e as famílias têm de ser ouvidos. Pela minha experiência, a maioria dos 
grupos de casais não ouve, no nível pessoal, os seus companheiros. Em boa parte 
das reuniões seguem-se normas elaboradas por outros ou até, simplesmente, se lê os 
documentos da Igreja sobre o matrimônio e a família. Todas as normas e sugestões 
sobre a pastoral familiar, a meu ver, são inúteis, se não permitem que os participan-
tes falem deles próprios, expondo a prática da sua vida conjugal e familiar e as suas 
dificuldades, quando o desejem.

Em relação à sugestão do papa de uma maior presença de mulheres na formação 
sacerdotal, penso que ele, seguramente, não esteja pensando que a mera presença de 
mulheres seja capaz de criar uma nova relação entre os padres e os casais. Isto ape-
nas seria possível por meio de uma convivência em que prevaleça o contato pessoal 
entre homem e mulher. Há pouco tempo, a Congregação para o Clero publicou uma 
nova organização para a formação de futuros padres, sob o título: “O presente da 
vocação sacertodal”. O peso maior está na maturidade pessoal, emocional e equilí-
brio espiritual (2016). Em minha opinião, isto teria efeito prático somente quando 
o critério decisivo para a admissão ao sacerdócio fosse a capacidade de conviver com 
outros, especialmente com outros diferentes. No lugar da centralidade do saber e da 
espiritualidade, deveria estar o estudo e a prática da alteridade, em que a relação com 
outros permite a identidade consigo mesmo. 

Várias vezes a Amoris Laetitia se refere às consultas que foram recomendadas 
antes dos dois Sínodos em todas as dioceses da Igreja Católica do mundo inteiro. É 
uma iniciativa altamente louvável. Pelo que sei, não eram em todas as dioceses que 
havia essas consultas, nem sei se os respectivos questionários foram respondidos. 
Igualmente não tenho informações sobre a elaboração das respostas nos diversos 
níveis de dioceses, conferências nacionais de bispos e, por fim, pelos que têm prepa-
rado os Sínodos. Não ficamos sabendo se as respostas, que estavam à disposição dos 
Sínodos, de fato, vêm da “base”, ou seja, das famílias de todas as camadas sociais, ou 
se trata de resumos já “elaborados” por teólogos. 
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Ouvimos que o n. 87, p. 61, afirma que “a Igreja é família de famílias, constan-
temente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas”. As próprias palavras 
de Jesus questionam essa afirmação. Não são as famílias, biológica ou culturalmen-
te definidas como tais, que, segundo as palavras de Jesus, constituem o vínculo da 
Igreja, mas todos aqueles e aquelas que “cumprem a vontade do Pai” (Mt 12,46-50; 
Mc 3,31-35; Lc 8, 19-21; Lc 11,27-28). Lc 14,25-26 e Mt 10,37-39 exigem o 
desligamento de familiares para que alguém possa ser discípulo de Jesus. Algumas 
traduções de Lc 14,26 falam até do ódio em relação aos familiares. A fé em Jesus, 
segundo as palavras citadas, abole o vínculo familiar criado por sangue, cultura ou 
lei, substituindo-o pela comunidade baseada na mesma fé. Sendo assim, a Igreja não 
é família, mas comunidade de fé. Levando a sério o que os Evangelhos falam sobre 
o desligamento da família, uma Igreja que se considera como família só pode ser 
aquela que permanece presa a um determinado modelo familiar. Com razão cabe 
então a pergunta se uma Igreja identificada com a hierarquia não esteja refletindo 
o modelo da família patriarcal em que o pai age como supremo chefe de esposa e 
filhos, tratados como seres dependentes. Nesse modelo, o papa e sua hierarquia fun-
cionam como patriarcas familiares.

O próprio papa Francisco, na sua exortação sobre a missão, enfatiza a Igreja 
como comunidade (2013). Os bispos do Brasil, por sua vez, falam da Paróquia como 
comunidade de comunidade (2014). Da mesma maneira como o papa, os bispos 
pressupõem que somente o modelo comunitário da Igreja seja capaz de atrair os 
católicos afastados. Nesses dois documentos, o modelo de Igreja é claramente a 
comunidade, e não a família. Falando da Igreja como família, o próprio papa regride 
para o autoritarismo de uma hierarquia patriarcalista. Como uma hierarquia patriar-
cal pode favorecer o diálogo tanto entre marido e esposa quanto entre pais e filhos? 
Diálogo este que hoje se considera fundamental.

c) O novo na Exortação Amoris Laetitia e as resistências 

O maior capítulo da Exortação é o IV, que tem o título “O amor no matrimô-
nio”, com 39 páginas. O segundo maior é o capítulo VI, sobre “Algumas perspectivas 
pastorais”, com 33 páginas. Com considerável distância seguem os demais. Mais de 
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um terço do texto, portanto, fala sobre o amor no matrimônio e a preocupação com 
as perspectivas de uma pastoral conjugal e familiar. Isto, por si só, evidencia que o 
papa quer assentar a sua Exortação no amor, e não na Lei. Acima de tudo, o papa 
quer olhar com a misericórdia de Deus para os cônjuges e as famílias. O n. 312, p. 
190, insiste que a misericórdia é a “lógica” que deve prevalecer na pastoral familiar. 
Chamo a atenção para a beleza da interpretação de 1Cor 13,4-7, que o papa apre-
senta nas páginas 63-78, nos números 90-119. De forma muito bonita diz o n. 310, 
p. 189, citando também a Evangelii Gaudium (2013), que o destaque dado à miseri-
córdia “não é uma proposta romântica nem uma resposta débil ao amor de Deus, que 
sempre quer promover as pessoas, porque ‘a arquitrave que suporta a vida da Igreja é 
a misericórdia. Toda a sua ação pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que 
se dirige aos crentes; no anúncio e testemunho que oferece ao mundo, nada pode 
ser desprovido de misericórdia’”. O objetivo e as palavras do papa nessa Exortação 
impressionam pela sua insistência e constante repetição. Essa repetição pode ser um 
sintoma do enfrentamento difícil à forte resistência de pessoas da hierarquia que 
insistem na supremacia da Lei.

No Capítulo III, falando sobre a vocação da família, logo no início o n. 58, p. 
47, traz a seguinte frase bonita: “Diante das famílias e no meio delas, deve ressoar 
sempre de novo o primeiro anúncio, que é “mais belo, mais importante, mais atraen-
te e, ao mesmo tempo, mais necessário...”, que é o amor e a ternura de Deus para 
com todos. Logo a seguir, no n. 59, p. 47, o papa faz a afirmação dura de que, sem 
esse anúncio do amor de Deus, tudo o que diz a Igreja se torna “mera defesa de uma 
doutrina fria e sem vida”. Nesse sentido, W. Müller diz que “uma verdade sem amor 
é uma verdade morta” (2016, p. 173). Sem medo de errar é preciso reconhecer que, 
no decorrer da história da Igreja, a sua prática não foi marcada pelo anúncio do amor 
de Deus, mas pela afirmação de um deus juiz, cuja lei define o que é permitido e o 
que é proibido. A fé no Deus autoritário e juiz sustentava o poder da hierarquia, à 
qual todos os fiéis tiveram que se submeter. 

O texto do Capítulo III cita vários documentos da Igreja sobre o matrimônio. 
Especialmente ele lembra o Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, n. 67, p. 51. 
Do papa Paulo VI lembra a Encíclica Humanae Vida, enfatizando aí “a paternidade 
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responsável” (n. 68, p. 51). Os nn. 69 e 70, p. 52, citam os respectivos documentos 
dos papas João Paulo II e Bento XVI. O n. 86, p. 61, cita do Lumem Gentium, do 
Vaticano II, as seguintes frases: “Com íntima alegria e profunda consolação, a Igreja 
olha para as famílias que permanecem fiéis aos ensinamentos do Evangelho, agra-
decendo-lhes pelo testemunho que dão e encorajando-as” (n. 11). É conhecido que 
a maioria dos casais não segue, por exemplo, a Encíclica de papa Paulo VI Humanae 
Vida. Além disso, os próprios documentos da Igreja, incluídos os que falam sobre 
o matrimônio, são desconhecidos à grande maioria dos casais católicos. Fica a im-
pressão de que nesses documentos a Igreja oficial cita a si mesma para, de um lado, 
afirmar-se dentro da tradição do Magistério e, do outro lado, fundamentar uma 
autoridade que, na prática, não mais é reconhecida como tal nem pelos próprios 
católicos. Será que o papa Francisco quer negar essa realidade?

É fato que a Igreja, nem como um todo nem como instituição, recupera a sua 
credibilidade e verdadeira autoridade publicando documentos. Apesar dos muitos 
documentos oficiais emitidos por papas, o número de católicos que abandonaram a 
Igreja ou deixaram de participar dos sacramentos tem aumentado. A impressão é que 
essa Igreja que insiste nos seus próprios escritos, e que quase obsessivamente repete 
as suas verdades, sempre mais se afasta da prática dos seus fiéis. Desde o início do 
seu pontificado, o papa Francisco se mostrou decidido a se distanciar dessa imagem 
de uma Igreja falante e escrevente sobre as verdades da doutrina, para testemunhar 
na prática uma Igreja humana marcada pelo respeito do outro como irmão de igual 
valor. É esse último Francisco que convence os católicos, e não aquele que segue o 
exemplo dos seus antecessores na defesa repetida de verdades absolutas da doutrina. 

Nesse contexto cabe lembrar a carta de quatro cardeais que têm tornado públi-
cas as suas “dúvidas” em relação a questões de doutrina da Igreja que o papa Fran-
cisco, em Amoris Laetitia, não teria apresentado de forma inequívoca e conforme a 
tradição (2016). Os quatro cardeais fazem questão de esclarecer, na sua “premissa 
necessária”, que a apresentação das suas “dúvidas” esteja motivada por “profunda 
preocupação pastoral”. A publicação dessa carta se dá porque o papa Francisco não 
lhes tem respondido, embora a sua carta seja “um ato de justiça e caridade”. De 
“justiça” porque eles reconhecem o ministério do papa como “ministério da unidade” 
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e de caridade para prevenir “divisões e contraposições” na Igreja. Afirmando com 
repetida ênfase que o mais importante na Igreja é o amor ao próximo junto com a 
misericórdia, o papa já tem dado a resposta aos quatro cardeais, resposta essa, porém, 
que não querem ouvir.

As “dúvidas” se referem especialmente aos números 300-305 da Amoris Laeti-
tia. Em resumo se trata de constatar diferenças em relação a outros documentos de 
papas, do Magistério e do Código da Lei Canônica. A primeira dúvida questiona 
a possibilidade de casais divorciados e recasados poderem receber a absolvição e a 
comunhão. Isto seria contra a Exortação Familiaris Consortio do papa João Paulo II, 
em que este põe como condição, entre outras, que tais casais se abstenham da relação 
sexual. Como Amoris Laetitia se entende ao lado dessas palavras de João Paulo II? 
A segunda dúvida se refere à Encíclica Veritas splendor, do papa João Paulo II, onde 
este afirma que existem normas morais absolutas, válidas sem qualquer exceção. A 
terceira dúvida cita tanto a declaração de 24 de junho de 2000 do Conselho Ponti-
fício para textos legislativos quanto o n. 915 do Código do Direito Canônico, que 
definem como “pecado grave” toda união conjugal não sacramental. Novamente, a 
quarta dúvida cita a Encíclica Veritas e splendor, em que o papa João Paulo II estabe-
lece que um ato em si ruim não pode se transformar “num ato subjetivamente hon-
rado ou defensível como opção”. A quinta dúvida novamente parte de uma afirma-
ção de Veritas e splendor, em que o n. 56 diz que “a consciência jamais está autorizada 
a legitimar exceções às normas morais absolutas que proíbem ações intrinsecamente 
más pelo próprio objeto”.

As duas questões básicas das “Dúvidas” que os quatro cardeais colocam são, de 
um lado, a maneira como é entendida a consciência e, do outro lado, como pode 
haver diferenças entre opiniões oficiais do magistério e de papas. São Tomás de 
Aquino ensinava que acima da consciência humana somente há Deus. No n. 304, p. 
185, o papa Francisco cita a opinião de São Tomás de Aquino, segundo a qual, ao 
lado de uma lei válida para todos pode haver uma atitude diferente de acordo com 
a situação de cada caso. O papa João Paulo II, do contrário, não reconhecia essa 
importância fundamental da consciência. Muito pelo contrário, ele nega que esta 
possa se justificar contra a doutrina da Igreja. No n. 303, p. 184, o papa Francisco diz 
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o seguinte: “A partir do reconhecimento do peso dos condicionamentos concretos, 
podemos acrescentar que a consciência das pessoas deve ser mais bem incorporada 
na práxis da Igreja em algumas situações que não realizam objetivamente a nossa 
concepção do matrimônio”. Todavia, a consciência, constantemente deve ser puri-
ficada e esclarecida. É uma questão de “sinceridade e honestidade” diante de Deus 
estar ciente da diferença em relação ao ensinamento da Igreja.

O papa Francisco acha “mesquinho”, segundo o n. 304, afirmar que a fidelidade 
a Deus dependa exclusivamente do cumprimento de uma lei. E o n. 305, p. 185, 
continua dizendo que a pastoral familiar não alcança o seu objetivo somente quando 
as leis a respeito do matrimônio são cumpridas. A pura aplicação de leis em relação 
às uniões conjugais “irregulares” é como “uma atirada de pedras contra a vida das 
pessoas”. Para o papa Francisco, cada união conjugal que não seja sacramental tem a 
sua própria história e dentro dela deve ser compreendida. O n. 296, p. 178, diz: “O 
caminho da Igreja é o de não condenar eternamente ninguém; derramar a miseri-
córdia de Deus sobre todas as pessoas que a pedem com coração sincero... Porque a 
caridade verdadeira é sempre imerecida, incondicional e gratuita”. O n. 306, p. 186, 
reafirma: “A caridade fraterna é a primeira lei dos cristãos (cf. Jo 15,12; Gl 5,14)”. 
Citando na nota de rodapé n. 351 a sua Exortação Evangelii Gaudium, n. 44, o papa 
lembra que os sacramentos devem ajudar também os casais “irregulares”. Aos sacer-
dotes, o papa adverte que não devem fazer da confissão “uma câmara de tortura”. 
Citando o n. 47 da mesma Exortação, o papa corajosamente afirma: “E de igual 
modo assinalo que a Eucaristia ‘não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio 
generoso e alimento para os fracos’”. Diante de tais afirmações do papa, é evidente 
que as “dúvidas” dos quatro cardeais, na verdade, são oposição de clara discordância. 

É a coragem de papa Francisco que no Capítulo VIII entra em aberto choque 
com a visão meramente legalista do matrimônio e da família. A carta dos quatro 
cardeais reflete a reação do poder da Lei, como sempre foi defendida pela hierar-
quia. A valorização da consciência por parte do papa Francisco está de acordo com 
o seu empenho por uma Igreja comunitária e humana em que cada um é respeitado 
na sua individualidade. Esse empenho o leva a defender uma noção diferente da 
consciência daquela que o papa João Paulo II tem apresentado. A posição do papa 
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Francisco vai ao encontro dos casais que hoje, na sua maioria, não estão numa união 
sacramental. 

Além disso, os quatro cardeais devem ser lembrados de que na história da Igreja 
muitas vezes papas têm pronunciado opiniões contrárias às dos seus antecessores. 
Basta aqui recordar as mais diversas reformas da Liturgia, sendo cada uma autoriza-
da pelo respectivo papa, mesmo suspendendo o que tinha sido determinado antes. 
O reconhecimento de opiniões diferentes de papas entre si, quando não se refere a 
dogmas, não fere a sua autoridade nem questiona a doutrina da Igreja. Esse reco-
nhecimento construtivo da diferença de opiniões de papas, hoje, abre o caminho 
para o necessário contato da Igreja com a assim chamada pós-modernidade. Esta 
nem se interessa pela lei da instituição da Igreja nem dá importância à opinião con-
trária do papa, pois tudo avalia a partir dela própria, da sua própria opinião. 

2) O questionamento da Igreja hierárquica  

por parte da pós-modernidade

a) As características e a religião da pós-modernidade

A distinção entre modernidade e pós-modernidade é relativa. Embora não haja 
consenso sobre a aceitação e definição de pós-modernidade, prefiro usar esse termo 
para enfatizar a diferença do tempo atual em relação à modernidade. De forma 
geral, a pós-modernidade é uma reação à modernidade em que se atribui à razão a 
faculdade de resolver todas as questões. Na modernidade, pensava-se que, especial-
mente as ciências naturais, tivessem o poder de provar, com quase total certeza, que 
a verdade seja uma questão empiricamente comprovável por meio de experiências. 
Contra tais certezas científicas, as religiões, especialmente a Igreja Católica, defen-
deram com uma rigidez sempre maior os seus próprios saberes. 

Algumas das características principais da pós-modernidade são o relativismo, 
no sentido de que não há verdades absolutas, o individualismo, o pluralismo, em 
que cada um tem razão, a rejeição de instituições e a antipatia contra qualquer mo-
ralismo (T. Eagleton, 2005, p. 27; P. C. Cipolini, 2003, p. 217-249; M. C. L. Binge-



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

47Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XIII, n. 54

mer, 2008, Frei Nilo Agostinho, 2008). No nível social, a pós-modernidade rejeita 
todos os sistemas totalitários (F. Houtart, 2003, p. 101). No lugar de classes sociais 
há agora a diferença entre consumidores e não consumidores (F. Houtart, 2003, p. 
103). O enorme poder dos meios de comunicação de massa determina o que é atual 
e normal. A propaganda de produtos, e não a necessidade deles, influi na compra 
(T. Eagleton, 2005, p. 101). A neurociência quer fazer com que o cérebro humano 
controle tudo de forma automática (D. Eagleman, 2012). A pós-modernidade está 
intimamente ligada à globalização. Apesar de todas as conquistas úteis nas áreas 
de comunicação e tecnologia, a globalização tem o efeito negativo de nivelar e até 
eliminar culturas de povos seculares. Da mesma forma ela pode impedir o desenvol-
vimento de uma individualidade pessoal. Sendo assim, ela levanta o debate sobre a 
forma de viver a identidade e a alteridade. O pluralismo imposto pela globalização 
enfraquece e fragmenta, além das instituições, também os movimentos sociais (O. 
Sodré, 2004, p. 22-26). 

A religião é privatizada e individualizada. Cada um cria as próprias normas e 
valores, ignorando completamente as instituições e suas doutrinas. Não há reconhe-
cimento de dogmas e critérios objetivos de verdade. A verdade é somente particular, 
sendo tudo bom numa subjetividade radical, em que cada um tem razão (O. Sodré, 
2004, p. 22-26; J. B. Libânio, 1998, p. 61; F. Houtart, 2003, p. 103-111). Na religião 
pós-moderna prevalece o lado afetivo-emocional. Não importa o conteúdo delas, 
mas somente o próprio desejo e suas sensações. Religião se transforma em satisfação 
de desejos individuais. Não são as crenças das instituições que atraem as pessoas, 
mas aquilo que nelas satisfaz o desejo e a necessidade de cada um. Na verdade, a 
instituição religiosa não é negada, mas avaliada de acordo com a sua utilidade afetiva 
para cada um. A união entre os crentes vem de uma relação emocional e não de um 
fundador da igreja e da sua história ( J. F. Reinert, 2011, p. 22-37; J. P. Giovanetti, 
2004, p. 143-145). O sincretismo, que é uma característica geral da pós-moderni-
dade, pode ter o efeito positivo de abrir perspectivas para uma relação nova entre 
as diversas religiões. Assim se pode perguntar se Jesus Cristo se revela também em 
outras religiões de uma forma que até agora não se tenha reparado (M. de F. Mi-
randa, p. 344).
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Na avaliação da religião pós-moderna é preciso evitar uma crítica meramen-
te negativa. Ela nem pode ser simplesmente diabolizada nem endeusada (VV.VV, 
2000, p. 18). Mesmo havendo nos seus sintomas grande coincidência com o narci-
sismo, a pós-modernidade não se restringe a este. Apesar de todos os possíveis exa-
geros na busca de felicidade, traduz-se na pós-modernidade o desejo de se libertar 
das normalidades impostas por sociedade e religião que impedem a consciência, isto 
é, o estar ciente de si mesmo estando com outros. A globalização crescente exige 
de cada um a busca da sua identidade pessoal. Apesar da mencionada ausência de 
critérios morais na prática sexual, a pós-modernidade pode abrir a porta para uma 
nova e mais humana vivência da sexualidade humana. Conceitos de masculinidade 
e feminilidade podem deixar de ser imagens impostas por sociedade e religião, tor-
nando-se vivências existenciais de homem e mulher. Por fim, a pós-modernidade 
questiona a relação entre dependência e liberdade pessoal. Com razão, instituições 
rígidas e autoritárias encaram a pós-modernidade como inimiga mortal. Todavia, 
permitindo que sejam questionadas pela pós-modernidade, elas teriam, se quises-
sem, a oportunidade privilegiada de se adaptarem à realidade atual.

b) Os desafios da pós-modernidade para a Igreja
Antes de ser eleito papa, o Cardeal Josef Ratzinger, que logo depois se tornou o 

papa Bento XVI, chamou o relativismo um dos maiores perigos para a Igreja atual. 
Tal temor é compreensível desde que se entenda a Igreja como instituição inques-
tionável e governada, com autoridade absoluta, pela hierarquia. Além disso, a crítica 
da pós-modernidade também questiona a Igreja na sua relação com a religião. A 
religião se define como um saber que determina o culto e a vida das pessoas. Cada 
religião descreve o seu deus de acordo com o seu próprio saber, de modo que o deus 
da religião, mesmo da religião cristã, não necessariamente precisa ser o Deus do qual 
fala Jesus Cristo. Igreja, do contrário, pelo que a palavra diz, é “assembleia”, reunião, 
comunidade. Em quase 2 mil anos a Igreja se defendeu como religião contra outras 
religiões, negligenciando, por isso, a sua característica comunitária. 

D. Bonhoeffer, teólogo protestante da resistência contra o nazismo, põe em dis-
cussão a relação entre Igreja e religião. Em quase toda a história do cristianismo, 
Igreja foi identificada com a religião cristã e católica. Fruto dessa identificação é 
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a tensão entre a Igreja da Lei e a Igreja como Comunidade marcada por amor e 
misericórdia. Cabe lembrar que, onde se ama o outro pelo outro, somente há comu-
nidade. A religião acaba onde há amor! Há necessidade de uma hierarquia enquanto 
há religião que precisa defender o seu saber contra outras religiões. Na medida em 
que há uma prática de amor ao próximo, toda a religião suspende a si mesma. E na 
medida em que se leva a sério que numa comunidade todos são iguais como irmãs e 
irmãos, suspende-se também a divisão de classes de clero e leigos. 

Para A. Brighenti, a pós-modernidade é um desafio para as instituições busca-
rem a sua renovação. Uma perspectiva nova e construtiva da globalização é “a busca 
de uma globalização da solidariedade”. No lugar de uma “consciência antropológica”, 
coloca-se uma “consciência cosmocêntrica” (A. Brighenti, 2004, p. 78-80.132). O 
subjetivismo da pós-modernidade pode tanto levar a um egoísmo exagerado quanto 
a uma maior consciência pessoal e individual. O relativismo tanto pode negar qual-
quer verdade objetiva quanto tem condições de impulsionar uma constante busca da 
verdade e a sua inserção em cada época. No lugar de uma automática identificação 
com a instituição religiosa e com a sociedade, pode desenvolver-se uma consciência 
eclesial, social e política em cada um. Aqui também pode ser citado o livro com o 
título muito sugestivo: Você quer ser normal ou feliz? (R. Betz, 2011). 

Interessante é a pesquisa que a Folha de São Paulo publicou, significativamente, 
no dia de Natal, 25 de dezembro de 2016. Na primeira página, o título destaca-
do é: “Para brasileiro, sucesso financeiro vem de Deus”. É a Deus a quem se deve, 
em primeiro lugar, o sucesso financeiro na vida, responderam 97% de membros da 
Igreja Evangélica Pentecostal+não Pentecostal, 91% da Igreja Católica, 70% dos 
sem religião, 66% dos Espíritas Kardecistas/Espiritualistas, 63% dos membros da 
Umbanda, 23% dos que se declaram ateus/não acreditam em Deus (Folha de São 
Paulo, 25.12.2016, p. A 4). Na pergunta qual é a relação entre as igrejas e a pobreza, 
52% dos católicos e 56% dos protestantes/evangélicos responderam: “Deus proverá 
a riqueza e saúde aos que têm fé”. “A melhor forma de ajudar os pobres é trazê-los 
para a igreja”, dizem 46% dos protestantes/evangélicos e 27% dos católicos. “Minha 
igreja tenta persuadir o governo a ajudar os pobres”, respondem 42% dos protestan-
tes/evangélicos e 33% dos católicos. Para 37% de protestantes/evangélicos e 46% 
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dos católicos, “a melhor forma de ajudar os pobres é fazer caridade”. Digno de nota 
é que ninguém menciona uma consciência política que une comunidades na busca 
de justiça. A grande maioria espera da sua fé em Deus e da pertença a sua Igreja a 
superação da pobreza, mas também acha importante praticar caridade em relação 
aos pobres. 

Embora, na página 3 A, o Cardeal da Arquidiocese de São Paulo, Dom Odilo 
Pedro Scherer, passe a sua mensagem de Natal, que tem o título: “Ano foi difícil, 
mas há esperança”, na página A 7, o mesmo jornal informa que a Igreja Católica, 
em dois anos, perdeu 9 milhões de fiéis, compondo hoje somente 50% da população 
brasileira (Folha de São Paulo, 25 de dezembro de 2016). Dois dias depois, em 27 
de dezembro de 2016, p. A 2, H. Schwartzman expressa “certa simpatia” no mesmo 
jornal Folha de São Paulo, comentando especialmente o crescimento daqueles que se 
declararam “sem religião”. É um sinal, diz ele, de “que há forte liberdade religiosa no 
país” e que para ter fé não é preciso pertencer a uma igreja. Aqui é um exemplo claro 
da visão pós-moderna em relação às instituições religiosas.

Perguntado a respeito dessas pesquisas, o secretário-geral da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Leonardo Ulrich Steiner, esclarece: “Mais 
importante que a porcentagem de católicos no Brasil é ‘quantas pessoas realmente 
buscam justiça e vivem o amor até as últimas consequências’” (A. E. de Sousa Pinto, 
Folha de São Paulo, 29 de dezembro de 2016, p. A 8). O secretário-geral da CNBB 
responde de acordo com aquilo que defende o papa Francisco em Amoris Laetitia, 
isto é, o serviço ao Reino de Deus e a sua justiça. Considerando que a grande maio-
ria dos brasileiros religiosos não dá importância à Igreja como comunidade, fica a 
pergunta se Amoris Laetitia, que tanto fala de amor e misericórdia, de fato recebe 
a atenção esperada pelo papa. Ao que tudo indica, a voz da pós-modernidade, que 
prega individualismo, relativismo e como laço de união afeto e emoção, tem influên-
cia maior. O matrimônio como instituição parece ter perdido a sua atração.

Interessante é observar a semelhança das respostas dos quatro cardeais e da 
maioria dos brasileiros a respeito de riqueza e pobreza. A lei dos quatro cardeais 
funciona do mesmo modo como o deus dos entrevistados. Enquanto o deus dos 
brasileiros entrevistados tudo resolve, a identificação com a Lei da instituição Igreja 
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garante “a salvação das almas”. Em ambos os casos se dispensa o Reino de Deus e 
sua justiça, bem como o amor ao próximo. Aqui pode surgir uma surpreendente 
perspectiva de entender por que hoje um bom número de jovens, especialmente 
de sacerdotes novos, prefere a Lei da instituição contra toda a visão de uma Igreja 
fundada na prática do amor e da busca de justiça. Em ambos os casos prevalece a 
religião como autoafirmação, que dispensa tanto a justiça do Reino de Deus quanto 
o mandamento principal do amor ao próximo. Mesmo que “disfarçado”, o “deus” da 
pós-modernidade tem a mesma função da Lei da instituição Igreja, ou seja, uma fé 
que garanta tanto a própria salvação quanto a satisfação dos desejos que, na verdade, 
evitem o surgimento de angústia e culpa.

3) Mt 19,1-12 como impulso para um relacionamento fraterno 

e de compreensão entre hierarquia e matrimônio

a) O sentido original do matrimônio,  

segundo Gn 1,26 contra Gn 2,4b-25

O olhar sobre Mt 19,1-12 pretende enfocar uma resistência na própria hierar-
quia celibatária contra a centralidade do amor e da misericórdia, como o papa Fran-
cisco o recomenda a respeito de matrimônio e família. O contexto de Mt 19,1-12 
começa com o discurso do capítulo 18, que se dirige à comunidade dos discípulos de 
Jesus. Nesta, a maior ameaça é que cada um quer ser o maior. Colocando uma crian-
ça no meio dos discípulos, Jesus explica que tal desejo indica a infantilidade que os 
domina mesmo sendo adultos. Recomendando que eles “se tornem como crianças”, 
Jesus pretende conscientizá-los dessa realidade. Só assim eles não escandalizam os 
“pequeninos”, que são os pobres e marginalizados na sociedade (18,1-11). As mul-
tidões doentes de Mt 19,1-2 fazem parte desses pequeninos. A comunidade deve ir 
atrás de todos que dela se têm afastado (18,12-14) e tentar superar os conflitos que 
nela surgem. Isto somente é possível havendo nela a constante prática do perdão 
(18,21-35). Essa comunidade de humildes se confronta em 19,3-10 com a religião 
da Lei imposta pelo centro religioso, que é Jerusalém, na Judá. Enquanto os fariseus 
estão preocupados com a lei, por isso não dando nenhuma atenção às doenças das 
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multidões, a comunidade de Jesus, em primeiro lugar, deve se empenhar em seguir o 
exemplo de Jesus, curando tais multidões. 

Totalmente diferente das respostas da maioria dos entrevistados, dos quais foi 
falado acima, a recompensa oferecida por Deus aos discípulos de Jesus não é a rique-
za, mas a nova relação entre as pessoas no Reino dos Céus (19,16-30). Mt 19,13-
15 está ligado ao apelo de “tornar-se como crianças”. Este apelo se refere tanto à 
infantilidade que causa os problemas conjugais quanto à dependência do dinheiro. 
Mt 18-19 pode ser entendido como uma espécie de processo terapêutico que cons-
cientiza os adultos da infantilidade que se esconde atrás de práticas religiosas e que 
impede tanto a possibilidade de uma comunidade quanto a sua missão. “Tornar-se 
como criança” significa reconhecer a infantilidade para poder superá-la. Os discí-
pulos de Jesus, como todos os adultos, reagem a esse apelo com grande resistência 
imediata. 

No tempo da redação do Evangelho de Mateus, os fariseus eram os principais 
adversários teológicos e pastorais das comunidades cristãs. Eles formaram um par-
tido político fundamentado na defesa da Lei e na rejeição da dominação romana 
sobre Israel. Os escribas eram pregadores itinerantes que defendiam o cumprimento 
da Lei segundo a interpretação dos fariseus no meio do povo. O crescimento das 
comunidades dos discípulos de Jesus ameaçava o seu poder sobre um povo que eles 
mantinham na dependência deles. A hostilidade dos fariseus contra as comunidades 
cristãs se entende a partir da afirmação de que a Lei foi cumprida por Jesus Cristo. 
No lugar da Lei se anuncia o Reino dos Céus, em que prevalece a vivência do amor 
ao próximo. 

Em Mt 19, os fariseus escolhem um tema que mexe, de forma bem intensa, com 
a sensibilidade dos homens das “multidões”, isto é, o poder patriarcal e absoluta-
mente “machista” deles sobre as mulheres. Esse poder patriarcal, também, sustenta o 
próprio poder dos fariseus sobre o povo. A pergunta deles, pois, é: “É permitido ao 
homem despedir sua mulher por qualquer motivo?” (19,3). Para defender o poder 
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do homem sobre a mulher, e automaticamente também o seu próprio poder sobre o 
povo, os fariseus citam a autoridade de Moisés, que “mandou dar atestado de divór-
cio e despedir a mulher!” (19,7). Eles, como líderes religiosos, não estão preocupados 
com o matrimônio em si, mas com a defesa do modelo patriarcal da família que 
garante o seu próprio poder sobre o povo. Jesus contesta esse poder, primeiro, com 
as próprias armas dos fariseus. Ele põe em dúvida o seu conhecimento da Bíblia, 
perguntando: “Nunca lestes o que está escrito na Lei de Moisés”, da qual faz parte o 
livro Gênesis? Assim, o seu conhecimento da Bíblia, diante do povo, atrai a suspeita 
de ser tendencioso. Pior ainda é para os fariseus a acusação chocante de que são 
“duros de coração”. A sua imposição tão dura da Lei nada tem a ver com a vontade 
de Deus, mas vem do seu orgulho que surge da inveja. Diante do povo, os fariseus 
assim são desmascarados como egoístas, que são incapazes de amar.

Citando aquilo que os fariseus “esqueceram”, Jesus diz: “O Criador, desde o 
princípio, os fez homem e mulher..., por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá 
à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem 
não separe” (19,4-6). Jesus fundamenta o matrimônio com Gn 1,26-27, onde é dito 
que Deus criou o ser humano como “homem e mulher” segundo a sua própria ima-
gem. Da segunda criação do homem, como Gn 2,4b-25 a descreve, ele cita somente 
2,24, onde se diz que “o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois 
formarão uma só carne”. O patriarcalismo, ou “machismo”, sempre se sustentou em 
Gn 2, onde a superioridade do homem sobre a mulher se baseia no mito de que a 
mulher seja a imagem dele próprio. Na verdade, dizendo que a mulher é “tirada do 
homem”, o texto sugere que o homem seja “a mãe” da mulher. Tal ideia, porém, é 
energicamente negada pela superacentuação da imagem machista.

As palavras de Mt 19,8 permitem deduzir que também este segundo relato da 
criação do ser humano seja fruto da “dureza de coração” dos homens, que até Moisés 
teria respeitado. Contudo, Mt 19,8 esclarece que “não foi assim desde o início”. O 
início foi a criação do ser humano como homem e mulher, em total igualdade entre 
os dois. Jesus deixa claro que para voltar a esse estado original “o homem deixará pai 
e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois formarão uma só carne” (Mt 19,5). Nem a 
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cultura cristã respeitava o que Mt 19,5 exige, pois quem tinha que “deixar pai e mãe” 
durante séculos era a mulher. A cultura cristã seguia a prática do AT como se nem 
Gn 2,24 nem Mt 19,5 existissem.

A mesma cegueira existe em relação a Mt 23,8-9, que proíbe o uso do título 
de pai entre os discípulos, pois só Deus é o pai de todos que são irmãos. Hoje, pois, 
a Igreja está cheia de padres, madres, papas. O motivo só pode ser que a própria 
hierarquia sustenta o seu poder “sagrado” com base em Gn 2, isto é, baseada na su-
perioridade do homem sobre a mulher. Isto significa que nem ela estava, e ainda não 
está, disposta a “deixar pai e mãe”, isto é, libertar-se das suas dependências maternas 
e paternas. Deve-se lembrar aqui que Jesus exige dos seus discípulos que se “tornem 
como crianças”, conscientizando-se das suas dependências infantis para poderem 
abandoná-las. Isto está de acordo com outras palavras dos Evangelhos, que já foram 
citadas, e que enfatizam como pré-condição para ser discípulo de Jesus abandonar 
pai e mãe.

Segundo Mt 19,5, a possibilidade de uma união verdadeira entre homem e 
mulher depende do desligamento do homem de “pai e mãe”. Subentende-se que 
também a mulher tenha superado a dependência dos seus pais. Dentro do sistema 
patriarcal, descrito em Gn 2, na verdade, casam-se as imagens de pai e mãe, e não 
as pessoas de homem e mulher. Casando-se homem e mulher, a procriação, como as 
leis da Igreja durante séculos o tem afirmado, não pode ser a principal, ou até a única, 
finalidade do casamento. A finalidade do matrimônio é a união de mulher e homem, 
e é desta união que vêm os filhos. Daí surge a pergunta se pode haver uma verda-
deira união sacramental entre homem e mulher, onde há uma dependência externa 
e interna “de pai e mãe”. Onde o marido está buscando na sua esposa a imagem da 
sua mãe e a mulher, no marido, a imagem do seu pai, de acordo com Mt 19,5, não 
há uma verdadeira união sacramental, que seria aquela original de Gn 1,26. Sendo 
assim, se um matrimônio é válido ou não, não seria, em primeiro lugar, uma questão 
da lei, mas da maturidade pessoal e psíquica do homem e da mulher.

No que diz respeito ao julgamento do matrimônio de outros, não se pode esque-
cer de olhar para Mt 5,27-32. Os donos da Lei devem examinar a si próprios antes 
de julgarem outros, se eles mesmos não estão cometendo adultério. Mt 5,27 diz: 
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“Ouvistes o que foi dito: ‘Não cometerás adultério’. Eu, porém, vos digo: todo aquele 
que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela 
em seu coração”. O tipo de adultério que se realiza por meio do olhar se insere no 
mecanismo da inveja. Esta é normal para as crianças pequenas, que agem como se 
fossem donas de tudo o que estão vendo. Para superar a inveja, o adulto precisa se 
conscientizar da sua infantilidade. Como em Mt 19,8-9, Jesus quer obrigar os líde-
res legalistas que, antes de julgarem outros, olhem para si próprios e a sua inveja, da 
qual surge a dureza de coração. Tanto em 5,32 quanto em 19,9, Mt menciona como 
exceção “o caso de união ilícita”. Discute-se ainda hoje intensamente o exato sentido 
dessa cláusula. De qualquer maneira, tanto em 5,27-32 quanto em 19,1-12, Mateus, 
de um lado, questiona a autoridade moral dos que julgam o matrimônio e, do outro 
lado, levanta a questão da validade dos respectivos casamentos como sacramentos.

b) A “terapia” dos líderes da Igreja que, como discípulos de Jesus,  

são chamados a estar a serviço do matrimônio

A fala dos discípulos de Jesus em Mt 19,10 mostra que não estão dispostos a 
se conscientizarem da dependência infantil que os domina. Veladamente, eles de-
fendem a opinião legalista dos fariseus, dizendo que não vale a pena se casar sem a 
possibilidade de mandar carta de divórcio para a mulher. Tendo em vista que alguns 
deles eram casados, essa resposta soa como protesto contra as palavras de Jesus. 
Jesus respeita esse protesto, lembrando que o não casamento como fuga e protesto 
não está de acordo com o sentido original. O não casamento justifica-se somente 
pela vontade de Deus, desde que não haja impedimentos físicos. Isto quer dizer a 
frase de 10,11: “Nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a quem é 
concedido”.

Ainda hoje uma boa maioria pensa que Mt 19,12 esteja falando apenas de con-
dições físicas e biológicas, quando diz que, “de fato, existem homens incapazes de 
casar-se, porque nasceram assim; outros porque outros assim os fizeram”. Jesus se re-
fere a hermafroditas que nasceram como tais e eunucos que foram castrados. Tendo 
em vista que todo o contexto de Mt 19,3-9 não fala de condições físicas, mas de mo-
tivações psíquicas, hermafroditas e eunucos devem ser interpretados, especialmente, 
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sob o aspecto psíquico. Ainda mais que o apelo de “se tornarem como crianças” tam-
bém se refere a um processo psíquico. Hermafroditas “que nascem assim”, no sentido 
psíquico, se referem àqueles que permanecem presos à fixação à mãe, ao passo que 
“os que outros os fizerem” incapazes para o casamento são aqueles que estão sob o 
pavor da castração, sendo esta associada mais à imagem do pai cruel. 

Ouvimos que a possibilidade de uma união conjugal sacramental depende do 
desligamento de pai e mãe e que, também, somente pode ser discípulos de Jesus 
quem se tem desligado de pai e mãe. Mt 19,12 conclui que “outros se fizeram inca-
pazes do casamento por causa do Reino dos Céus”. É, portanto, uma decisão livre 
de não se casar por causa do Reino dos Céus. Essa decisão é livre na medida em que 
se superam os desejos e medos em relação a pai e mãe. Os que livremente decidem 
anunciar o Reino dos Céus, embora criados para o casamento, desistem dele em 
virtude da sua fé ou, como algumas traduções o dizem, por amor ao Reino dos Céus. 
Há uma íntima ligação entre o matrimônio e o amor ao Reino dos Céus. Segundo 
Mt 19,12, o não casamento por amor, ou por causa do Reino dos Céus, entende-se 
e se justifica a partir do matrimônio. Mt 19,11-12 aponta as etapas que precisam ser 
percorridas para que se possa chegar a uma decisão livre.

Pode-se supor que a dependência materna entre os membros da hierarquia ce-
libatária seja muito frequente. Para muitos deles, a mãe é a única mulher na vida 
com quem tiveram contato pessoal. Embora isso deva ser dito com a devida cautela, 
também uma exagerada veneração de Maria, a mãe de Jesus, pode esconder uma 
dependência materna muito forte. Relacionada a essa dependência da mãe é o medo 
e até o pavor do pai. O temor da castração pode criar aquela imagem de um deus 
juiz severo e implacável. O pavor do inferno, fomentado durante séculos de todas as 
maneiras na Igreja, está de acordo com a imagem do pai/deus castrador. Do contrá-
rio, a projeção do útero materno sobre Deus faz deste a instância que tudo resolve e 
diante da qual é preciso somente rezar para ter todos os desejos cumpridos. Diante 
de tal imagem materna, cada um se julga o único e o maior. Tais projeções exis-
tem em todos, motivo pelo qual precisam ser tornadas conscientes. Sigmund Freud 
descreveu isso dentro do Complexo de Édipo, que, significativamente, por muitos 
clérigos sempre foi contestado e negado. 
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Quando as dependências infantis de pai e mãe não são conscientizadas, há o pe-
rigo de que os celibatários ajam como imagens patriarcais que se julgam donos dos 
demais. O que Jesus exige dos seus discípulos em Mt 19,10-12 também os líderes 
da Igreja de hoje devem realizar. Somente na medida em que se conscientizam das 
suas dependências maternas e paternas, os celibatários da hierarquia têm condições 
de compreender as dificuldades dos casais que vêm das mesmas dependências in-
conscientes, que os impedem de se amar de verdade. As maiores dificuldades no 
relacionamento conjugal e na vida celibatária vêm das dependências infantis não su-
peradas. “Quem puder entender, entenda”, diz o comentário final de Jesus, em 19,12. 
Isto, por si só, expressa a dificuldade de entender o não casamento por amor ou por 
causa do Reino dos Céus no sentido de estar a serviço do matrimônio. 

O que acabou de ser dito pode ser usado para justificar o celibato de sacerdotes, 
embora de forma inequívoca somente aquele que se baseia em uma decisão pessoal e 
livre. O magistério da Igreja, portanto, não pode usar Mt 19,11-12 para fundamen-
tar o celibato obrigatório. Todavia, Mt 19,1-12 deve ser usado para explicar o senti-
do do não casamento celibatário a partir da vocação de todos para o matrimônio. Se 
o ser humano é criado para o matrimônio, do qual faz parte uma satisfação do desejo 
sexual, a não satisfação deste precisa ser entendida como constante desafio. A ten-
dência, pois, é que a não satisfação do desejo, seja por motivo que for, cause raiva e 
revolta, além da busca de satisfações substitutas e “proibidas”. Isto mais ainda ocorre 
quando o celibato é vivido como imposição. Rm 4,15 nos lembra de que, onde há lei, 
há também ira. As agressividades causadas pela vida celibatária em si são normais, 
motivo pelo qual precisam ser tornadas conscientes para se transformarem em forças 
dinâmicas. Quando permanecem inconscientes, elas atuam de forma velada e des-
controlada. Sempre esteve no ar a pergunta sobre como pessoas celibatárias podem 
impor leis a pessoas casadas. Com razão poder-se-ia suspeitar que principalmente 
as suas leis sobre as permissões e proibições na área da sexualidade mais possam ter 
surgido de frustrações sexuais e inveja em relação aos casados.

Durante séculos, a Igreja se baseou em palavras de Paulo, por exemplo, em 1Cor 
7, para defender a superioridade do celibato sobre o matrimônio. Considerando 
Mt 19,1-12, percebe-se que o não casamento por amor ao Reino dos Céus apenas 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

58Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XIII, n. 54

se justifica a partir da vocação de todos para o matrimônio. A valorização desta 
relação poderia mudar a relação entre uma hierarquia celibatária e o matrimônio. 
A produção de leis e novos textos, na verdade, não tem ajudado nem vai ajudar aos 
casais na prática. Muito pelo contrário, os tem afastado ainda mais da Igreja. O 
papa Francisco lembra que somente o amor e a misericórdia estabelecem verdadeira 
união não somente entre marido e mulher, mas também entre os casais e as pessoas 
da hierarquia. 

As resistências contra Amoris Laetitia e contra toda a Igreja podem ser muito 
úteis, desde que sejam levadas a sério e profundamente refletidas.
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VALE A PENA RELEMBRAR 
A TRANSMISSÃO DA FÉ: PERMANÊNCIAS E MUDANÇAS

João Décio Passos1

Resumo: O presente ensaio foca três questões que compõem os pressupostos mais 
imediatos da Exortação Amoris laetitia: o que é a tradição? O que é um Documento 
do Magistério papal? O que é própria a Exortação Amoris laetitia? As respostas tão 
elementares a essas questões se mostram relevantes no contexto das polêmicas que 
vêm acompanhando a recepção da Exortação. O ensaio quer afirmar que a trans-
missão da fé se faz em uma dinâmica de preservação e mudança, em nome dos ape-
los advindos da realidade e dos próprios fundamentos da tradição. Não pode haver 
transmissão estática, uma vez que a vida é dinâmica e a fé cristã é discernimento 
permanente dos seguidores de Jesus Cristo a partir da norma do amor.    

Palavras chave: Doutrina, Família, Tradição, Reforma.

As polêmicas envolvendo os ensinamentos de Francisco sobre o amor em fa-
mília na Exortação Pós-sinodal Amoris laetitia não são inéditas; elas têm fontes e 
são germinadas em territórios eclesiais resistentes à renovação, embora esses possam 
ser distinguidos ideológica e eclesiasticamente, em função dos sujeitos e das causas 
defendidas. O arco que agrega essa resistência é, de fato, amplo. Ao menos do ponto 
de vista de uma resistência explícita, inclui desde setores e sujeitos da Cúria romana 

1  Livre docente em teologia, Professor do Departamento de Ciência da Religião da PUC-SP, Editor 
Paulinas.
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até grupos integristas conservadores em muitos casos francamente cismáticos. Em 
torno desse núcleo duro podem-se agregar os simpatizantes que, embora perma-
neçam em silêncio ou em formas de resistência disfarçada, vêm as orientações de 
Francisco como perigosas para a tradição e para a própria fé. O fato é compreensível 
e até mesmo previsto pela sociologia do poder: Francisco é um personagem caris-
mático instalado no seio mais íntimo de uma tradição burocraticamente estruturada.  
Como tal, o líder carismático mais divide, que agrega. A reforma impacta aqueles 
que ocupam funções que dependem da estabilidade. A história da política e da pró-
pria Igreja é prova disso. Contudo, o fato é bastante inédito na teologia e na práxis 
católicas do papado. As resistências explícitas rompem com a ideia de fidelidade ao 
Magistério papal, de comunhão eclesial e de colegialidade regida pelo primus inter 
pares. Zygmunt Bauman certamente escreveria a historia da fidelidade líquida nos 
tempos atuais da Igreja.

É verdade que a igreja católica acaba de sair de um longo tempo sólido que 
travou batalha precisamente contra os tempos modernos e afirmou uma identidade 
própria em oposição ao mundo relativista. Curiosamente – contraditoriamente - os 
opositores de Francisco afirmavam até bem pouco o lugar fundamental da tradição, 
a fidelidade ao Papa e a comunhão eclesial como tábua de salvação para a fé nos dias 
atuais e também como base de um projeto eclesial que incluía em suas estratégias a 
construção da unidade das ideias e das práticas. O que fugisse dessa plataforma seria 
imediatamente taxado de heterodoxo, quando não de heresia. 

Vale a pena relembrar que a tradição permanece. Porém que a tradição se dis-
tingue da conservação e que a fidelidade se distingue da uniformidade. A prática de 
Francisco tem ensinado essa verdade, na sua paciência com as irritações contrárias 
às suas reformas e, até, mesmo em relação aos boicotes que vem recebendo de seus 
próprios pares. Suas posturas e palavras ensinam o essencial da prática da tradição 
e do consenso eclesial. E não poderia ser diferente. Se adotasse o enquadramento e 
a reprimenda como estratégia de garantia de unidade e de fidelidade em relação aos 
seus pares opositores, trocaria o primado pela monarquia, adotaria a uniformidade 
em vez do consenso e afirmaria a certeza e não busca permanente da verdade. 
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Os itens que seguem visam situar as polêmicas em torno dos projetos de Fran-
cisco e, de modo particular, em torno da Exortação Amoris laetitia, no quadro con-
ceitual básico sobre a tradição e os Documentos papais. A obviedade do texto pode 
beirar o ridículo, sobretudo para os mais informados da doutrina católica, mas é, 
certamente, oferece lembranças necessárias nos tempos franciscanos. A conjuntura 
inédita pede a lembrança de coisas elementares. O texto responde de modo simples 
a três questões básicas sobre o que é a tradição, o que é um Documento do Papa e o 
que é a Exortação Amoris laetitia.  

1. O que é a tradição da Igreja?

Os Documentos do Magistério são ensinamentos que vêm do Papa ou dos bis-
pos ou de ambos que visam transmitir a todo o povo de Deus aquilo que a Igreja 
assume como fundamental sobre certo assunto em determinada época. Os Docu-
mentos pretendem ser a palavra atual da Igreja sobre questões atuais. A palavra atual 
é dita a partir daquilo que compõe os conteúdos da fé da Igreja, ou seja, a tradição 
da fé. Portanto, os Documentos são o exercício de transmissão dos conteúdos da fé 
(da doutrina) em cada tempo e lugar; eles contêm, desse modo, um elemento do 
passado e um elemento do presente. Do passado eles acolhem os conteúdos que 
estão contidos nas chamadas fontes da fé, as Sagradas Escrituras e a longa tradição; 
do presente, acolhem as interrogações e o problemas que exigem pensar de novo a 
tradição e buscar os meios de fazê-la compreensível no presente. 

a) A tradição: entre o passado e o presente

Para muitos a tradição é como um fóssil, algo que foi vivo um dia e que se torna 
petrificado pela ação do tempo e não muda jamais a sua forma original. Quem já viu 
algum fóssil sabe como ele é. Tem peixes pré-históricos que permanecem com suas 
formas originais de milhões de anos atrás dentro de um pedaço de pedra. A forma é 
exata, o passado está ali presente, porém sem vida. Um fóssil serve para duas coisas: 
para ser estudado, verificar como era a coisa no passado ou para decorar as estantes 
das salas e escritórios. Os que entendem a tradição da fé como um passado fossiliza-
do a ser preservado, afirmam que a verdade é sinônimo de passado, que a transmis-
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são da fé é repetição exata da fórmula antiga e que o hoje deve ser a pura repetição 
do ontem, sem nenhuma alteração. Essa visão de tradição é, na verdade, tradicio-
nalismo: modo de compreender a tradição como conservação (conservadorismo) 
e como repetição de uma compreensão formulada no passado (fundamentalismo). 

No entanto, na Igreja a tradição é viva. É uma sucessão bem preservada dos mo-
dos de compreender e formular a fé que foram feitos pela Igreja no decorrer de sua 
história. A tradição é transmissão dessas formulações – doutrina – em cada tempo 
e lugar. Tradição quer dizer precisamente transmissão (do latim, traditio, tradire, 
significa “entregar”, “passar adiante”). O que vai sendo transmitido no decorrer da 
historia significa sempre um confronto rico e dinâmico entre o passado e o presen-
te. Só assim a verdade que vem do passado se torna fecunda no presente, ou seja, 
torna-se compreensível pelos sujeitos concretos inseridos na situação atual. A esse 
respeito vale o ensinamento claro do Papa Francisco na sua Exortação programática, 
Evangelii gaudium, de que a Igreja deve renovar-se a “partir do coração do Evange-
lho”. O Papa reafirma essa noção de tradição viva ao insistir que as formulações do 
passado podem não mais fecundar o presente e, sequer, serem compreendidas pelas 
pessoas de hoje. “Uma pastoral em chave missionária não está obsecada pela trans-
missão desarticulada de uma imensidade de doutrinas que se tentam impor pela 
força do insistir” (35). O Evangelho fornece o núcleo mais essencial para discernir as 
formulações do passado e fazê-las fecundar o presente. Por essa razão, a Igreja é cha-
mada a rever em sua tradição aquilo que não corresponde precisamente ao núcleo 
do Evangelho e que já não faz mais sentido no mundo atual. O Papa insiste nesse 
assunto dizendo que muitas coisas da tradição podem ser belas, mas não prestam 
mais o serviço na transmissão do Evangelho. “Não tenham medo de revê-los!. Da 
mesma forma, há normas ou preceitos eclesiais que podem ter sido muito eficazes 
noutras épocas, mas já não têm a mesma força educativa como canais de vida” (43).

A tradição está situada, portanto, entre duas fontes importantes de significado 
que lhe dão o parâmetro da forma correta de ser transmitida: o coração do evan-
gelho e a vida concreta. O tradicionalismo perde essas duas referências e afirma o 
passado pelo passado de forma fixa e imutável. Apega-se a esse “tempo do meio” 
esquecendo a sua origem (fonte permanente de onde retira sentido) e o seu fim (seus 
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destinatários concretos). A tradição viva presta o serviço de vincular a vida que vem 
do Evangelho com a vida das pessoas de hoje com todas as suas alegrias e dores, 
virtudes e vícios. A tradição é a construção permanente do diálogo entre as fontes 
e da fé e a vida. É o rio que corre vivo desde a sua nascente para irrigar com suas 
águas as terras por onde passa. Em seu discurso de Abertura do Sínodo da família 
em 2015, Francisco insistia com os bispos ali presentes que a doutrina deve estar 
articulada com a vida:

...o Sínodo é uma expressão eclesial, ou seja, é a Igreja que caminha unida para ler 
a realidade com os olhos da fé e com o coração de Deus; é a igreja que se questiona 
sobre a sua fidelidade ao depósito da fé, que para ela não representa um museu para 
visitar nem só para salvaguardar, mas uma fonte viva na qual a Igreja se dessedenta 
para matar a sede e iluminar o deposito da vida.   

A tradição e, portanto, a ponte entre os dois depósitos, ligação entre os territó-
rios da fé e da vida. Ponte não é território e nem lugar de morada definitiva, é espaço 
de passagem, ligação fundamental entre as duas margens que fazem parte da vida da 
Igreja. O Evangelho é o grande território que sustenta tudo: a fé e a vida e a tradição 
que liga as duas.

b) A tradição a serviço da vida cristã

Portanto, o “passar adiante” os conteúdos da fé significará sempre confrontar a 
fé com a vida, lançar a semente que a Igreja carrega no solo da vida, feito de terra 
fértil e de terra infértil. A vida humana é um grande dom que possui várias dimen-
sões. É, antes de tudo, um sistema vivo, ou seja, um todo composto de partes ligadas 
entre si. A vida é a própria terra com tudo que a compõe, os minerais, os gases, as 
águas, as plantas e os animais. Os humanos estão dentro desse sistema como sujei-
to central, embora não mais importante que os demais. Ele é central por possuir a 
liberdade e a responsabilidade que lhe capacitam a conduzir os rumos do próprio 
planeta na direção da sustentabilidade ou da destruição. A vida humana tem uma 
dimensão própria, na medida em que os próprios humanos constroem os modos de 
viver e conviver como espécie capaz de criar, de avaliar e de agir. Nesse sentido, a 
vida humana é também construção: é a família que gera novos membros e os prepara 
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para convivência com a natureza e com os semelhantes, são as instituições maiores 
que visam abrigar os viventes e cuidar deles, é a cultura que constrói os valores e os 
modos de comunicação entre as pessoas.  

O cristianismo professa a fé no Deus da vida, o Criador de todas as coisas, em 
Jesus Cristo que veio para que todos tenham vida e vida plena (Cf. Jo 10,10) e afir-
ma que os cristãos seguem esse caminho (Cf. Jo 14,6) pela vivência do amor (1 Jo 
4). Os conhecimentos das coisas de Deus estão sempre ligados à vivência concreta 
do amor. Do contrário, as verdades não tem sentido ou podem se tornar ideias bem 
elaboradas, porém ocas, semente bonita que não fecunda. Conhecimento sem amor 
é mentira, ensina a primeira Carta de João. A tradição desvinculada da vida corre 
o risco de ser também mentira porque já não expressa aquilo que é mais básico na 
fé cristã: o amor. A transmissão das verdades da fé é uma ajuda para os seguidores 
de Jesus viverem o amor de modo concreto dentro do mundo, nas relações com a 
natureza, com a família, com o trabalho e com todos os semelhantes, os iguais e 
os diferentes. A doutrina transmitida é primeiramente Jesus, ensina Francisco. É a 
partir dele que as verdades são vividas e podem gerar vida. Explica desse modo que: 
“O nosso ensinamento sobre o matrimônio e a família não pode deixar de inspirar 
e transfigurar à luz desse anúncio de amor e ternura, se não quiser tornar-se mera 
defesa de uma doutrina fria e sem vida” (AL 59).

2. O que é um Documento do Papa?

A Igreja lança diversos tipos de Documentos para esclarecer, aprofundar e atua-
lizar certos assuntos na ótica da fé. Todos visam ensinar os fiéis sobre certos assuntos 
e têm força de ensino oficial – chama-se Magistério – quando provem de um con-
junto de bispos ou do Papa ou de uma assembleia feita por ambos, sob a regência 
do Papa. O Magistério dos bispos é exercido quando falam em nome da Igreja em 
suas assembleias nacionais ou continentais. O Magistério Papal é exercido quando o 
Papa ensina na qualidade de bispo de Roma e, portanto, no exercício do ministério 
petrino, de sucessor de Pedro, presidente do colégio de bispos de toda a Igreja. Há 
inda uma distinção. O Magistério extraordinário que é exercido pelo Papa com os 
bispos em um Concílio. O Magistério ordinário que é exercido pelo Papa ou pelos 
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bispos quando fazem um pronunciamento que visa ensinar em nome de toda a 
Igreja.

O Documento papal é um ensino oficial da Igreja sobre determinado assunto. É 
o exercício de transmissão da doutrina da fé que pode ser expresso em textos escritos 
em diversos formatos: Homilias, Mensagens, Cartas, Cartas Apostólicas, Exorta-
ções Apostólicas, Constituições Apostólicas, Encíclicas e outros. As Encíclicas são 
os veículos mais utilizados pelos Papas para ensinar sobre assuntos atuais. Em todos 
os casos, o ensinamento do Papa reveste-se de uma força significativa, uma vez que 
procede do chefe do colégio dos bispos. Todos os membros da Igreja são convidados 
a acolhê-lo em nome da fé e da comunhão eclesial. Não se trata de uma obediência 
cega, mas de uma fidelidade ao grupo de pertença, algo semelhante à fidelidade par-
tidária, ao vestir a camisa de uma determinada instituição ou a obediência às normas 
de uma associação. O mais fundamental, no caso, não é a obediência e nem mesmo 
a fidelidade pela fidelidade, mas o sentir com a Igreja naquilo que faz com que ela 
seja o que é, participar de sua identidade comum. A Igreja é feita de diversidade na 
unidade como um corpo de muitos membros unificados em torno de uma cabeça 
que é Jesus Cristo. Cada membro tem sua função e sua autonomia, mas se encontras 
articulado de modo orgânico com todo o conjunto (Cf. 1 Cor 12-14). O ensino da 
Igreja por meio do seu Magistério é uma das formas de manter esse Corpo unido 
em torno daquilo que é fundamental. O Vaticano II retoma na Constituição Gau-
dium et spes (GS) uma bela passagem do Discurso de João XXIII pronunciado na 
abertura do Concílio que fornece o critério de relacionamento entre a da unidade e a 
diversidade na Igreja: “O que nos une é mais forte do que o que nos divide: haja uni-
dade no que é necessário, liberdade onde há dúvida e, em tudo, a caridade” (GS 92).    

Um Documento papal é um elo que se coloca na tradição viva da Igreja que 
tem sua fonte no próprio Evangelho e suas expressões em uma corrente longa que 
vai sendo tecida no decorrer da história. É a transmissão da tradição em cada época 
e lugar, de forma a fazê-la clara, conhecida e vivenciada. Nesse sentido, cada Do-
cumento será sempre um aggiornamento, para usar a expressão elaborada por João 
XXIII para dizer do objetivo de atualização do Vaticano II por ele convocado. E 
como ensinamento atualizado, cada Documento tem uma função educativa; pre-
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tende, antes de tudo, ensinar um caminho de vida para o povo de Deus e não sim-
plesmente comunicar ideias, visa, portanto, ensinar e não condenar erros, estimular 
a compreensão das coisas da fé e não apresentar teorias complicadas.

A missão de ensinar faz parte não somente da vida da Igreja, mas todas as ins-
tituições que visam comunicar certos ideais ou oferecer determinado serviço a um 
grupo humano. A Igreja que recebeu de Jesus a missão de na anunciar o Evangelho 
até o fim do mundo e dos tempos, possui a tarefa inegável de ensinar quem é Jesus 
Cristo, o que Ele ensinou e como segui-lo de maneira coerente. Esse é o objetivo de 
todas as catequeses e de todos os ensinamentos dos Magistérios de ontem e de hoje.  

O Papa Francisco tem sua maneira própria de praticar seu Magistério, tirando 
as consequências do princípio da colegialidade exercida sob o primado do bispo de 
Roma. Sem abrir mão da unidade necessária entende que o Papado deve ser exerci-
do de modo mais descentralizado, incluindo nessa descentralização o próprio ensino 
da Igreja. Esse modo de exercer o ministério papal decorre do principio da colegia-
lidade definido pelo Vaticano II. Entre os desafios de renovação da Igreja lançados 
na Evangelii gaudium afirma ser necessária aplicar concretamente a colegialidade, de 
forma a exercitar a unidade na diversidade. As conferências episcopais são, portanto, 
“sujeitos de contribuições concretas, incluindo uma autêntica autoridade doutrinal” 
(32). Não por acaso, em seus Documentos toma o cuidado de dialogar e fundamen-
tar-se em ensinamentos de Conferências episcopais continentais e nacionais. E é 
certamente por essa razão que, como nenhum outro Papa, convive com as diferenças 
e as divergências dentro do próprio colégio cardinalício e da própria Cúria romana. 
Francisco tem ensinado que o Magistério se faz na unidade, mas não em uma uni-
formidade que não aceita as posturas diferentes. Ensina que: 

Recordando que o tempo é superior ao espaço, quero reiterar que nem todas as dis-
cussões doutrinais, morais ou pastorais devem ser resolvidas através de intervenções 
magisteriais. Naturalmente, na Igreja, é necessária uma unidade de doutrina e práxis, 
mas isto não impede que existam maneiras diferentes de interpretar alguns aspectos da 
doutrina ou algumas consequências que decorrem dela (...). Além disso, em cada região, 
é possível buscar soluções inculturadas, atentas às tradições e aos desafios locais (AL 3).
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3. O que é a Exortação Amoris Laetitia?

A Amoris laetitia é uma Exortação Apostólica pós-sinodal. O nome em latim 
quer dizer Alegria do amor. Como é de costume, os nomes dos Documentos papais 
são extraídos da primeira frase que marca o início do texto. A Exortação começa, de 
fato, assim; “A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja”. 
Exortação é um gênero de documento papal que visa ensinar sobre determinado as-
sunto, assim como as Encíclicas, embora menos solene do que essas. O termo apos-
tólica significa que procede do bispo de Roma, chefe do colégio episcopal, que fala 
na qualidade de primeiro entre os iguais, dando continuidade ao ministério exercido 
por Pedro por mandato de Jesus. O pós-sinodal significa que o Papa está ensinando a 
partir dos resultados de um Sínodo, ou seja, dos relatórios finais de uma Assembleia 
realizada com bispos representantes das diversas dioceses do mundo. Os Sínodos fo-
ram resgatados pelo Concilio Vaticano II como forma de exercício da colegialidade 
na Igreja, ou seja, como forma de auxiliar o Papa no governo da Igreja, fazendo valer 
o princípio de que o Papa é o chefe de um colégio – primus inrter pares, primeiro 
entre os iguais - e fala em sintonia com ele e não de maneira isolada.  

Esses Sínodos de toda a Igreja são chamados de Sínodos gerais para distingui-
rem-se dos Sínodos locais que podem ser realizados em um continente, ou mesmo 
em uma Diocese. Desde o final da década de sessenta, logo após o final do Concílio, 
já foram realizados 28 Sínodos, 14 extraordinários e 14 ordinários. 

A Exortação Amoris Laetitia foi escrita a partir dos resultados dos Sínodos da 
família convocados pelo Papa Francisco e realizados em Roma (Sínodo extraordiná-
rio de 2014 e Sínodo ordinário de 2015). Essas assembleias tiveram como objetivo 
estudar a família na sociedade atual e oferecer uma orientação para as mesmas, a 
partir do pensamento da Igreja. O Papa entendia que o tema da família era um 
problema urgente a ser estudado novamente pela Igreja. Era necessário semear de 
novo a boa notícia cristã sobre a família a partir das problemáticas atuais como que 
examinando a terra que modifica a sua composição para poder ajudar a germinar 
aquela semente. O Vaticano II já havia ensinado na Gaudium et spes que a Igreja 
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deveria discernir sempre os sinais dos tempos para poder anunciar a Palavra de ma-
neira adaptada a cada geração (Cf. GS 4, 11 e 44). 

A família atual vivenciava muitos problemas que precisavam ser entendidos e 
interpretados de novo pela Igreja, entendia o Papa. De fato, a realidade atual possui 
coisas boas e ruins que entram dentro da vida familiar e exigem repostas de fé da 
parte da Igreja. Os bispos foram convocados para os Sínodos com essa tarefa de 
pensar a vida da família a partir das verdades professadas pela Igreja e pensar essas 
verdades a partir das angústias e esperanças das famílias de hoje.  Logo no começo 
da Amoris laetitia (2) Francisco diz que o Sínodo “permitiu analisar a situação das 
famílias no mundo atual”, o que ajudou “alargar a nossa perspectiva e a reavivar a 
nossa consciência”. E a percepção da “complexidade dos temas” mostrou a “necessi-
dade de continuar a aprofundar, com liberdade, algumas questões doutrinais, morais, 
espirituais e pastorais”. A consciência da realidade e o aprofundamento da doutrina 
são coisas que acontecem ao mesmo tempo, se colocadas frente a frente com inteli-
gência, honestidade e coragem. 

A Exortação nasceu desse confronto e oferece uma reflexão longa e profunda 
sobre a família, como poderá ser visto mais adiante. O conjunto de nove capítulos 
compõe um quadro novo na galeria dos Documentos eclesiais dedicados à família. 
Francisco explica qual é o tom dessa renovação. Primeiro, não se trata de uma no-
vidade que pretende mudar tudo sem reflexão e fundamentação. Segundo, as orien-
tações não podem ser entendidas como normas gerais a serem aplicadas. Terceiro, 
o Documento não é simplesmente um conjunto de reflexão teológica, ou seja, de 
teorias puras que permitem tirar conclusões sobre a questão da família. A Amoris 
laetitia é uma reflexão cuidadosa, sensível e exigente sobre a família nos dias de hoje; 
propõe um enfoque específico na doutrina da Igreja, o que significa um modo de 
renová-la; convida a todos a discernir a situação real das famílias e propõe novas 
atitudes em relação àquelas famílias que se encontram em situações irregulares.  A 
Exortação não é uma lei geral aplicada da mesma maneira em todas as comunidades 
cristãs, mas um convite ao discernimento das situações concretas a partir da miseri-
córdia que recebemos como dom e tarefa do próprio Deus por meio de Jesus Cristo. 
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A Exortação Amoris laetitia ensina, de fato, dentro de um novo modo de en-
tender a formulação da doutrina, a sua transmissão e a sua função concreta da 
comunidade eclesial. Sem entender essa moldura de fundo, delineada de modo 
sucinto nos dois itens anteriores, corre-se o risco de olhar a novidade com os ócu-
los antigos e transformá-la naquilo que ela não é, como tem ocorrido na Igreja. 
A Exortação convida a todos para vivenciar a lei do amor na comunidade de fé e 
fazer o discernimento das situações concretas, em vez de aplicar automaticamente 
uma norma objetiva e universal que dispensa as particularidades, convida os sujei-
tos eclesiais a colocar a pratica da misericórdia antes na lei e da regra e a discernir 
a própria norma a partir da misericórdia. O número 296 sintetiza de modo ma-
gistral essa orientação:

O Sínodo referiu-se a diferentes situações de fragilidade ou imperfeição. A este respei-
to, quero lembrar aqui uma coisa que pretendi propor, com clareza, a toda a Igreja para 
não nos equivocarmos no caminho: “Duas lógicas percorrem toda a história da Igreja: 
marginalizar e reintegrar. (...) O caminho da Igreja, desde o Concílio de Jerusalém em 
diante, é sempre o de Jesus: o caminho da misericórdia e da integração. (...) O caminho 
da Igreja é o de não condenar eternamente ninguém; derramar a misericórdia de Deus 
sobre todas as pessoas que a pedem com coração sincero (...). Porque a caridade verda-
deira é sempre imerecida, incondicional e gratuita”. Por isso, “temos de evitar juízos que 
não tenham em conta a complexidade das diversas situações e é necessário estar atentos 
ao modo em que as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição”.

O ensinamento da Exortação retorna ao essencial da verdade cristã que é o amor e 

pretende tirar as consequências dessa verdade para vivência cristã em nossos dias, 

reitera Francisco na Bula Misericordiae vultus: “É o tempo de regresso ao essencial, 

para cuidar das fraquezas e dificuldades de nossos irmãos” (n. 10). Os que se agar-

ram à segurança da norma objetiva, universal e fixa como pressuposto da vida moral 

terão dificuldades em acolher esse ensinamento tão antigo e, ao mesmo tempo tão 

novo. Acolher esse ensinamento é uma grande exigência para todos, porque ele exi-

ge consciência, discernimento e ação de cada um em cada situação concreta. 
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Conversão da consciência

Francisco tem falado constantemente em conversão. Conversão pastoral! con-
versão ecológica! Conversão para a misericórdia! A renovação da Igreja e da socie-
dade exige mudança de mentalidade e de práticas, insiste o Papa em seus pronun-
ciamentos e documentos. A humanidade e os católicos são convidados a criarem 
um novo modo de vida. A Evangelii gaudium anuncia a necessidade de mudança da 
Igreja, incluindo ai as mudanças estruturais e transformação das práticas pastorais. 
A Laudato Si’ fala na mudança dos hábitos de vida e de transformação das estru-
turas econômicas. A Amoris laetitia chega a um novo território, mais restrito por se 
tratar de interlocutores católicos, mas, de outra parte, mais complexo por se tratar 
do território das mentalidades e das consciências: onde habitam os valores, onde são 
formadas e guardadas as convicções e de onde provêm decisões. Por essa razão, as 
suas orientações tocaram muitas consciências como má notícia; como exigências que 
exigem, antes de tudo, uma troca de paradigma, ou seja, conversão de mentalidades 
de práticas. 

O cristão da Igreja em saída está em permanente saída para o outro. Nisso con-
siste o seguimento autêntico de Jesus: amar, perdoar, acolher, incluir... Esta postura é 
um imperativo que coloca a vida antes da norma e a graça antes da lei. A consciência 
cristã é transitiva, está em saída permanente para entender e discernir a realidade 
com suas interrogações e com seus desafios. A consciência fechada agarra-se a uma 
verdade pronta e definitiva que dispensa o esforço e o desconforto de ter que con-
frontar o depósito da fé com o depósito da vida, como bem expressou o Papa no Dis-
curso de Abertura do Sínodo da família, em 2015. Ela entende que a realidade é fixa 
como a norma, abstrata como a formulação e uniforme como a lei; entende também 
que a substância de uma lei se identifica com a sua formulação e que a as normas 
e as leis que um dia foram formuladas no tempo e no espaço são eternas e por isso 
imutáveis; são sagradas e por isso intocáveis. A consciência cristã fechada hospeda 
a regra como conquista definitiva que garante a vida reta e a própria salvação. É a 
consciência que não escutou o Sermão da montanha (Mt 5,21-48) que ensina a 
confrontar a norma instituída com a vida concreta e ir à raiz da formulação legal: 
ouviste o que foi dito... eu porém vos digo!  É a consciência que afirma o pecado antes 
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da graça, tem receio do perdão universal e repete a pergunta dos que participam do 
banquete farisaico: quem é este que perdoa pecados? (Lc 7, 49)

Os ensinamentos do Papa Francisco lançam o desafio de superação de uma 
consciência estática de Igreja, calcada em um projeto de Igreja que fica, autorreferen-
ciada por suas próprias formulações e executora de leis universais e frias. A Igreja 
em saída exige, por conseguinte, uma consciência em saída, aberta para o mistério que 
transcende as seguranças institucionais e as normas, aberta para o clamor do outro 
e, sobretudo, feita de misericórdia.  

O cristão é um sujeito eclesial e, como tal, vive essa condição de modo conscien-
te, autônomo e ativo. Sem autonomia, a consciência humana torna-se um repositó-
rio de ideias alheias ou de normas fixas que reproduz mecanicamente, sem discerni-
mento, sem adesão e sem convicção. A consciência cristã é acolhida e decisão pelo 
seguimento de Jesus e de seu mandamento de amor; é confronto permanente com 
a realidade concreta do outro que clama por carinho, por amor e por solidariedade. 
Quem não enxerga o Cristo no outro que sofre comete um erro fatal de percepção 
da presença de Deus na vida concreta, ainda que em nome de outras experiências 
religiosas que possa julgar inequívoca e sublime. A consciência cristã é aprendizado 
constante, conversão permanente na busca de identificação com o Cristo que nos 
convidas a amar. O Evangelho é um caminho a ser seguido e não um conjunto de 
ideias ou uma lei fixa que dispensa o discernimento, a busca e o crescimento. O per-
manente aprendizado do amor é que nos forma como discípulos. Sem essa verdade, 
todas as demais se tornam falsas e mentirosas, como ensina a 1ª Carta de São João. 
Essa é a essência que não muda. É a ela que a doutrina e tradição que a transmite 
voltam sempre de novo e se renovam. É ela que fundamenta a Igreja com todas as 
suas estruturas, linguagens, métodos e normas. 
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O DISCERNIMENTO DA CONSCIÊNCIA  
NA EXORTAÇÃO APOSTÓLICA “AMORIS LAETITIA”

André L. Boccato1 

Resumo: A presente reflexão pretende analisar alguns elementos importantes que 
estão presentes  no capítulo oitavo na exortação pós-sinodal Amoris Laetitia (AL) 
do papa Francisco, sobre discernimento da consciência. Além de fazer um retros-
pecto sobre a redação do texto, propomo-nos a destacar a centralidade do tema da 
consciência presente neste magistério pontifício. Salientaremos que a realidade do 
matrimônio cristão necessitaria de um olhar adequado, sendo a confluência de uma 
dinâmica humana aberta à graça de Deus, vivida como vocação. Destacamos que 
tanto o discernimento como a consciência são duas categorias teológicas que o papa 
assume enquanto dimensões dinâmicas e complexas, apontando para o paradigma 
ético-teológico da misericórdia. Esta percepção nova, presente no magistério, convi-
da toda a Igreja a uma “teologia em saída”. 

Palavras chave: Discernimento; consciência; misericórdia; vocação e ética

Introdução

O tema da consciência e a busca pelo discernimento tem ganhado nas últimas 
quatro décadas um destaque especial tanto em ambiente laico (civil) como também 
no religioso (eclesiástico). As grandes questões humanitárias em torno da origem e 

1  Doutor em Teologia moral pela Academia Alfonsiana, Professor da PUC-SP



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

75Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XIII, n. 54

fim da vida, além do surgimento de novos comportamentos que afirmam ou ques-
tionam determinadas moralidades, como também a superação de uma eticidade 
baseada exclusivamente na normatividade, fomentam uma busca por autonomia e 
responsabilidade. 

Torna-se necessário buscar um caminho hermenêutico de compreensão em 
uma dimensão macro, onde se situam os fatores condicionantes externos à família, 
como também em uma dimensão micro, pela qual a mesma vivencia internamente 
os seus valores ou desvalores. 

Vemos que ambos contextos estão presentes na Exortação Apostólica pós-si-
nodal Amoris Laetitia. O papa Francisco esforça-se explicitamente em superar uma 
apreciação pessimista e legalista em detrimento de uma nova leitura sobre a família, 
centralizando-se no importante processo de discernimento da consciência que não 
deixa de ser um aprofundamento e desenvolvimento da teologia conciliar sobre o 
matrimônio e a família (GS 47-52).

Um elemento importante a se levar em consideração está no fato que a redação 
da exortação é o resultado de um processo sinodal iniciado a partir de 2014-2015, 
desejado pelo próprio papa Francisco. Após favorecer um alargado caminho de con-
sulta do povo de Deus sobre as questões relacionadas com a doutrina e a vida ma-
trimonial, o papa propiciou um diálogo universal nas aulas sinodais. Digamos que 
este mecanismo sinodal pode ser considerado, a priori, como a operacionalização do 
discernimento da consciência no contexto eclesial. Neste sentido, queremos elencar 
alguns elementos presentes no texto que atestam a afirmação desta categoria exis-
tencial e teológica na relação com a vida matrimonial.

I. O exercício do discernimento da consciência na Amoris Laetitia

O tema do discernimento da consciência na AL deve ser caracterizado como central. 
Está presente no todo do texto, embora se encontra explicitamente em um momento 
importante da exortação, ou seja, no capítulo VIII “Acompanhar, discernir e integrar a 
fragilidade”. Coloca-se como um caminho operacional e pastoral da “Alegria do Amor” 
que guia a consciência de qualquer cristão, e de modo especial, da família. 
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Destacamos que o objetivo da exortação é o de exercer a diaconia da verdade, em de-
trimento de exigir que os sujeitos da família sigam orientações pré-estabelecidas em 
normas objetivas. Talvez para muitos este estilo de linguagem magisterial gerem certo 
estranhamento devido à semântica normativa, contudo, o papa não apenas abandona 
uma perspectiva deste vies, como também é sensível à consciência atual, desejosa de se 
identificar com os valores.
A opção metodológica presente no texto quer superar o distanciamento entre a dou-
trina e a práxis canônica, ajudando as situações difíceis e complexas sobre a família. 
Esta orientação tem seu peso devido ao fato de que o processo sinodal, reunindo dois 
sínodos com bispos provenientes de todas as partes do mundo, também envolveu mui-
tos cristãos e teólogos comprometidos com as questões da convivência sobre a causa 
familiar. De modo mais concreto, o papa implementa lentamente na Igreja, com este 
sínodo, um estilo que corresponde plenamente à eclesiologia do Vaticano II, voltado a 
superar a distinção entre Igreja docente e Igreja discente. 

O tema do discernimento da consciência neste capítulo é de fundamental im-
portância para compreendermos o que significa acompanhar e integrar na fragilida-
de as situações de pessoas que não conseguem viver de forma plena a indissolubili-
dade ‘canônica’. De início o papa pede que se crie as condições necessárias para que 
se viva a “gradualidade na pastoral” (AL. n. 293-295).

Coloca-se em destaque que a realidade concreta das pessoas precede o conjunto 
orgânico e harmônico da doutrina. Com isto não se nega a doutrina, mas se deseja 
que a vitalidade eclesial encontre o seu sentido em um modo de ser empático e de 
escuta como foi o de Jesus Cristo. Embora seja explícito que este discernimento na 
pastoral compete aos pastores, expande-se para todos os sujeitos eclesiais que “não 
estão em condições de compreender, apreciar ou praticar plenamente as exigências objetivas 
da lei”(AL. n. 295). A preocupação do papa tem como referência uma visão antropo-
lógica positiva segundo a qual a pessoa é capaz, gradualmente de se orientar segundo 
o valor vivido e internalizado.  

No n. 300 o papa faz um verdadeiro exercício de discernimento da consciência, ao di-
zer que “o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos, as consequências ou efeitos 
de uma norma não devem necessariamente ser sempre os mesmos”. Esta citação, resgatada 
da Relatio Finalis de 2015, comprova que é assumida uma tradição teológica da cons-
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ciência que ultrapassa a clássica, cujo papel centrava-se mais na ‘objetividade’ que na 
integração de todos os dinamismos. Mas como funcionava este sistema? 
O papel da consciência – segundo o modelo manualístico – consistia em conhecer e 
aplicar ‘normas objetivas’ como um silogismo dedutivo. A sindérese, uma propriedade 
do intelecto, tinha uma compreensão natural inata dos princípios morais da lei divina: 
fazer o bem e evitar o mal. Esses princípios eram formulados em normas objetivas, tais 
como não roubar, não mentir, não receber a comunhão se for divorciado recasado sem 
uma nulidade. A consciência como julgamento prático conhecendo os princípios gerais, 
ou seja, as normas objetivas que são formuladas a partir desses princípios, aplica-as em 
uma situação particular.
Esta perspectiva, embora tenha sido abandonada desde o Concílio Vaticano II, ainda 
encontra resquícios em uma mentalidade existente da vida eclesial. Talvez certa difi-
culdade em aceitar a proposta do papa no que diz respeito ao acompanhamento de 
casais e famílias venha do fato de que a proposta teológica e ética presente na exortação 
pós-sinodal configura-se segundo uma outra teologia que tem a sua expressão máxima 
no Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, e, no Decreto Dig-
nitatis Humanae, contudo, tem a sua inspiração teológica e criativa em Santo Tomás de 
Aquino. 
São sugestivas as citações de Santo Tomás de Aquino presentes na exortação. Em um 
total de 16 vezes citações, tecnicamente, são localizadas e empregadas à luz de uma 
teologia do agir moral que encontra na graça e na prudência sua expressão de vitalidade 
espiritual e existencial. Obviamente, opõe-se à linguagem manualística e casuística em 
perspectivas morais precedentes como no caso do direito canônico que deu as bases 
para uma “teologia” a partir do século XVI. Neste sentido, estas citações exprimem uma 
mudança de opção metodológica, no que se refere à moral fundamental, como também 
em seu fundamento teológico sobre o sacramento do matrimônio. 
De fato, a exortação resgata uma importante tradição teológica acerca da centralidade 
da consciência guiada pelo Espírito Santo. Seria uma ‘miopia ético-teológica’ reduzir o 
bom discernimento das situações irregulares apenas à aplicação do elemento jurídico 
canônico, em detrimento do complexo universo da subjetividade humana, ainda em 
processo de uma melhor explicitação pelas pesquisas interdisciplinares. Longe chamar 
as tidas “situações irregulares” como “irregulares”, poderíamos também vê-las as ver-
dadeiras protagonistas eclesiais que nos desafiam a supercar certa “moral farisaica” que 
trazemos em nossas consciências. A exortação, no fundo, nos convoca a fazer um giro 
hermenêutico e pastoral, como uma “igreja em saída”, a sairmos do nosso comodismo 
pastoral, e avançarmos com coragem para um novo olhar do “bom samaritano”. 
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Longe de desestimular que a pessoa atinja um amadurecimento de sua consciência, 
notamos que de fato, a exortação papal dá o devido lugar à consciência quando diz, “a 
partir do reconhecimento do peso dos condicionamentos concretos, podemos acrescentar que a 
consciência das pessoas deve ser mais bem incorporada na praxis da Igreja em algumas situa-
ções que não realizam objetivamente a nossa concepção do matrimônio” (AL. n. 303). Esta 
citação, considerada no todo do capítulo, pode ser interpretada como o discernimento 
da consciência assumido com seriedade pelo magistério da Igreja. Dá-se o reconhe-
cimento à consciência, isto é, à pessoa em processo de discernimento; dá-se o devido 
protagonismo à pessoa, responsável pelo seu dinamismo como povo de Deus.  
A consciência passa a ocupar um lugar central na vida da pessoa quando de fato esta 
é chamada a tomar decisões que requerem uma responsabilidade madura. O papa, de 
modo muito positivo nestes três números (n. 301-303), capta que a situação concreta 
das pessoas, das famílias e dos casais, exige um acompanhamento que assuma com se-
riedade os novos sujeitos da fé na comunidade cristã. 

A hermenêutica presente na boa aplicação do discernimento da consciência, 
presente em AL, encontra a sua gênese teológica na teologia da vocação cristã, apro-
fundada no Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes (11-22). Francisco 
inspira-se na teologia conciliar do discernimento que se exprime do seguinte modo: 
“Acreditando, com certeza, que é conduzido pelo Espírito do Senhor, que enche o universo, o 
povo de Deus vê e procura discerner nos acontecimentos, nas exigencies e nas aspirações do 
nosso tempo, de que, aliás, participa, verdadeiros sinais da presence de Deus e de seu desíg-
nio. A fé ilumina com sua luz tudo que existe e manifesta o propósito divino a respeito da 
plena vocação humana, orientando assim o espírito para as verdadeiras soluções” (GS 11). 

 A vocação cristã é um modo concreto de se deixar conduzir pelo Espírito. O 
casal, na sua condição real, é chamado a dar resposta, no seu tempo com as várias 
circunstâncias atenunates, das aspirações mais profundas à luz da fé. Francisco afir-
ma esta teologia que dá sustentação hermenêutica ao discernimento da consciência, 
reconhecendo que o magistério da Igreja não tem a última palavra em se tratando da 
vocação última. Esta compete à consciência dos sujeitos envolvidos, que com cria-
tividade e sabedoria, buscam inspirar-se na presença de Deus em suas vidas. Cabe 
à Igreja magisterial, orientar e ajudar; jamais impor aos casais um modelo ético, 
justamente para que estes possam assumir a sua missão de “viver segundo o Espírito 
do Evangelho, como ferment de santificação no seio do mundo, brilhando em sua própria 
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vida pelo testemunho da fé, da esperança e do amor, de maneira a manifestar Cristo a todos 
os homens” (LG, 31).

O papa Francisco, assumindo esta teologia do discernimento da consciência, 
repropõe a toda a Igreja também re-assumir o Concílio Vaticano II e a sua teo-
logia da vocação cristã no mundo. Todos os batizados nos seus vários ministérios, 
inspirados pelo Espírito, nem sempre conseguem ter com lucidez e exatidão todas 
as respostas aos dramas existentes. Discernir com sabedoria e bom senso continua 
sendo um caminho, cujo protagonista central é o próprio Espírito Santo. A exor-
tação pós-sinodal AL afirma e ratifica a todos os cristãos batizados e casados que 
é fundamental aprender a escutar a voz de Deus na consciência, com inteligência e 
prudência, deixando que Ele ajude a indicar os caminhos rumo à concretização do 
Reino do seu Filho, Jesus Cristo.

Não podemos deixar de destacar que esta vivência cristã, encontrando no Va-
ticano II um ponto de convergência, também vive hoje certa crise de identidade. A 
mesma sociedade pluralista que favorece o encontro de visões distintas e plurais, 
também assimila as contrariedades de tentativa de restabelecer uma identidade ca-
tólica homogênea. Não é de estranhar que a retomada de uma teologia biblicamente 
fundamentada, em diálogo com as novas abordagens antropológicas, gere em muitos 
cristãos católicos, certa nostalgia por um modelo de cristandade que encontrava 
em certa concepção de tradição, a segurança psicológica. Muitas tentativas de se 
traduzir na linguagem hodierna elementos “mutandis” da tradição matrimonial, em 
detrimento de situações ainda a se compreender melhor, pode criar certa resistên-
cia em determinados grupos de pessoas que necessitariam de uma melhor busca 
pelas razões da própria fé. Desejar compreender que a função do magistério, em 
se tratando de questões morais, seja o de preservar certa visão fixista ou estática de 
determinados tipos de comportamentos morais, sem a delicadeza de compreender a 
nova pluralidade de vivências da fé e moral, seria no mínimo negar a árdua reflexão 
dos padres conciliares e sinodais (cf. LG 24). 

A recepção de AL hoje suscita na Igreja uma redescoberta do papel da herme-
nêutico e da consciência, como necessárias ao labor do magistério dos pastores da 
Igreja. Neste sentido, toda a Igreja é chamada a ser povo profético, sacerdotal e régio, 
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que anuncia ao mundo com as palavras, mas sobretudo com a vida, a mensagem de 
Cristo. Isto exige o esforço de aculturação da fé e da moral no curso da evangeliza-
ção, do anúncio e do testemunho; mas também exige a leitura atenta dos sinais dos 
tempos caracterizados pelo discernimento crítico, a fim de não confundir a palavra 
de Deus com as palavras dos homens. 

O magistério pontifício de Francisco convida-nos a sermos criativos e corajosos no diá-
logo com a cultura atual. Impele-nos a sermos construtores de diálogo e formadores de 
consciência, sem medo de encontrar os novos interlocutores sociais e eclesiais. Nem to-
dos estamos no mesmo nível de assimilação do paradigma de discernimento crítico em 
nossas consciências no tecido eclesial. Sabemos que a Igreja, una e indivisa, é também 
católica. Deveríamos nos questionar se nesta ‘catolicidade’ legítima há o espaço devido 
para expressões morais e eclesiais que desejam desenvolver uma pastoral corajosa que 
leve às últimas consequências a radicalidade da lógica misericordiosa.

II. Conclusão

O acento na lógica da misericórdia pastoral, à longo prazo, pode fazer superar 
certo dualismo presente na disciplina eclesial quando tende a defender a objetivida-
de doutrinal em detrimento da consciência pessoal, própria da subjetividade moral. 
A lógica da misericórdia pastoral, como propõe o papa Francisco, no contexto do 
jubileu da misericórdia, é um convite ao retorno de uma busca para um olhar reno-
vador diante das situações concretas das pessoas. 

Continua válida ainda a teologia do matrimônio cristão que tem a sua fonte 
no Concílio Vaticano II (GS 47-52) e que sublinha que a vida matrimonial é uma 
vocação, uma realidade de graça e fé, doada por Cristo pessoalmente no coração das 
pessoas no contexto eclesial. Esta teologia tem uma urgente relevância no tecido 
eclesial. Porém, como fazer valer esta bela teologia conciliar, somando agora a lógica 
da misericórdia pastoral, diante de uma pastoral mais rígida? Que caminho teológi-
co e concreto podemos percorrer como comunidade cristã rumo à misericórdia com 
as pessoas? Certamente, temos muito que trabalhar no que se refere à formação das 
consciências no atual contexto eclesial. Todo cristão é chamado a ser um protago-
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nista crítico do caminho iniciado pelo Espírito Santo no coração humano. Discernir 
com responsabilidade é uma norma normans na comunidade eclesial.

Recebido em 13/02-2017
Aprovado em 20/02/2017
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EROTISMO E USO DOS PRAZERES 
ABORDAGEM TEOLÓGICO-FILOSÓFICA DO CUIDADO DE SI

Edelcio Ottaviani1

Resumo: Sexo e dinheiro. Posto que essas coisas andam tão juntas e estão profun-
damente ligadas à nossa condição, penso que trabalhar os elementos de uma pode 
nos ajudar a pensar saídas para os problemas apresentados por outra. Nesse contexto, 
emerge o papel estratégico do erotismo, peça-chave do cuidado de si. Este texto 
parte dessa premissa e se desenvolve em três tempos. No primeiro, recuperamos 
alguns elementos do erotismo trabalhados em documentos da tradição magisterial. 
No segundo, abrimos um espaço ao Cântico dos Cânticos (Ct) e sua determinação 
em fazer valer um projeto de vida em que a meta seja a simetria ou isonomia, (re)
instaurando o “paraíso” sobre a terra. O parâmetro, nesse caso, seria o uso dos praze-
res do amor conjugal heterossexual. No terceiro, como contraponto, abro um espaço 
ao amor entre os rapazes na sociedade grega, como invenção de uma relação pari-
tária aberta ao cuidado de si. Nesses três momentos, emana o cuidado que se deve 
ter consigo e com o outro, num jogo em que há entrega e contenção, gozo e ascese, 
com vistas a algo que vai muito além dos prazeres da carne, algo que se encontra na 
cumplicidade e na serena amizade partilhadas até a morte, sentimentos esses cada 
vez mais ausentes no estilo de vida atual.

Palavras-chave: erotismo, cântico dos cânticos, uso dos prazeres, cuidado de si 

1  Doutor em Filosofia pela Universidade Católica de Louvain (UCL) e mestre em Teologia pela PU-
CSP.  Professor do Programa de Estudos Pós-graduados da PUCSP e Reitor do Centro Universitário 
Assunção – UNIFAI. 
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Abstract: Sex and money. As these things are so close to each other and so deeply 
related to our condition, I think that to deal with the elements of one of them can 
help us to consider ways out to the problems posed by the other. In this context, the 
strategic role of eroticism emerges, as it is a key piece of self-care. This text starts 
from this premise and develops in three moments. In the first one we can recover 
some elements of eroticism dealt with in documents of the magisterial tradition. In 
the second, we open space to the Song of Songs (Sg) and its determination to main-
tain the value of a life project of which the aim is symmetry or isonomy, (re)instating 
“paradise” upon Earth. The pattern, in this case, would be the use of the pleasures of 
heterosexual conjugal love. In the third one, as a counterpoint, I open space to love 
among the young men in Greek society, as an invention of an equable relationship 
open to self-care. In these three moments there emanates the care one ought to 
have towards oneself and towards the other, in a game in which there is surrender 
and control, pleasure and ascesis, aiming at something that goes much beyond the 
pleasures of flesh, something found in companionship and serene friendship, sha-
red until death, feeelings that have been more and more absent in the style of life 
nowadays.

Key words: eroticism, Song of Songs, use of pleasure, and self-care

Introdução

No final dos anos oitenta, ao participar de um retiro, fui brindado pela presença 
e espiritualidade de D. Angélico Sândalo Bernardino (1933). Era seminarista e me 
preparava para a ordenação diaconal com outros estudantes de teologia da Arqui-
diocese de São Paulo. Seu testemunho evangélico, atestado hoje por dezenas de 
pessoas (Cf. MARCHIONI et alii, 2012), nos encantava. Daquele retiro, guardei 
um ensinamento em especial que me valeu para a vida toda: “Há de se tomar todo 
cuidado com duas coisas que andam quase sempre juntas: o que vai dentro do bolso 
e o que se encontra perto dele”. D. Angélico, em sua costumeira veracidade, dava-
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-nos uma lição por meio de uma comparação inusitada que serve de “pré-texto” para 
o que virá a seguir2.

Sexo e dinheiro. Em torno dessas duas coisas gira a maioria dos escândalos que 
tem afetado as relações dentro e fora da Igreja católica atual (intra et extra ecclesiam). 
Basta lembrar os numerosos casos de pedofilia envolvendo representantes do bai-
xo e do alto clero, bem como os de enriquecimento ilícito de dirigentes do Banco 
do Vaticano (Instituto per le Opere di Religione-IOR) em operações escusas com o 
Banco Ambrosiano, em 1982, e o escândalo do departamento financeiro APSA 
(Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica), em 20133, escândalos esses 
que o papa Francisco não se furta a combater. Sexualidade e economia, portanto, 
têm acompanhado a ascensão, o desenvolvimento e a queda das mais variadas civi-
lizações e instituições. O segundo livro de Samuel, ao narrar a paixão de Davi pela 
mulher do soldado Urias, Bersabeia, diz que o rei a avistara tomando banho e que fi-
cara impressionado por sua beleza (Cf. 2 Sm 11, 2). Fazendo uso de seu poder, pediu 
que a trouxessem até ele e acabou por deitar-se com ela. O resto, todos nós sabemos. 
O adultério e gravidez de Bersabeia se tornaram um problema para o rei e risco de 
morte certa para ela (Cf. Lv 20, 10; Dt 22, 22-24; ). Na passagem seguinte, notamos 
o contraste entre o caráter reto de Urias e as maquinações de Davi. O soldado resiste 
aos conselhos do rei para deixar seu posto, voltar a casa, lavar os seus pés e deitar-se 
com sua mulher (Cf. 2 Sm, 8-11). Finalmente, o poder institucional vence e, por um 
estratagema do soberano, o soldado fiel é colocado nas primeiras fileiras de combate. 

2 Ao mencionar a clareza e a transparência de D. Angélico, Cônego Celso Pedro escreve: “Seu modo de 
falar, seu estilo literário usado a serviço dos mais pobres é notável. Sabe fazer comparações comoventes 
que ajudam os ouvintes não apenas a compreender, mas também a sentir a situação do irmão esquecido” 
(PEDRO DA SILVA, Celso. Muito claro e Transparente. In: MARCHIONI et alii, 2012, p. 292).

3 Em 1982, o arcebispo Paul Marcinkus (1922-2006), então presidente do IOR, juntamente com dois 
outros funcionários, Luigi Mennini e Pellegrino Strobel, foi acusado de envolvimento com o escândalo 
da quebra do Banco Ambrosiano em agosto do mesmo ano.  Em junho de 2013, o bispo Nunzio Sca-
rano, de 61 anos, contador senior da APSA, foi preso juntamente com um agente do serviço secreto 
italiano e um investidor financeiro. De acordo com investigações da polícia italiana, o grupo era sus-
peito de tentar trazer cerca de 20 milhões de euros (ou quase R$ 58 milhões) ilegalmente para a Itália. 
Em outubro de 2013, pela primeira vez na história, o papa Francisco fez publicar no site do Vaticano 
o balanço anual do Banco IOR, como parte de seu empenho em expurgar da Santa Sé todo tipo de 
corrupção.  
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A morte possibilita a consumação legal do amor que une Bersabeia ao maior rei de 
Israel, cujo pecado, apesar do perdão, a história não apagará. 

No evangelho de Mateus, vemos Jesus alertar para os perigos do dinheiro: “Nin-
guém pode servir a dois senhores”, diz ele. Em seguida, lê-se o belo convite para nos 
deixar guiar pela providência, precedida pela busca do Reino e a prática da justiça, 
uma vez que, garantido o essencial, todo o resto nos será acrescentado (Cf. Mt 6, 
33). Por meio de metáforas aludindo à condição das aves do céu, Jesus aponta para 
a preocupação insensata e desmesurada com as necessidades futuras de nosso corpo. 
Tal preocupação impede que vejamos que a segurança existencial não está no di-
nheiro que acumulamos, mas nos laços de amizade e cumplicidade que acalentamos 
ao governar as coisas com a mesma justiça e o mesmo cuidado de Deus: “Não vos 
preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará 
consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal” (v. 34). A cada dia somos chamados a 
enfrentar conjuntamente os desafios da existência com os critérios de Deus. Vale a 
pena lembrar: Conjuntamente, e não isoladamente. É por isso que o livro do Ecle-
siástico é enfático ao dizer: “amigo fiel é poderoso refúgio; quem o descobriu, desco-
briu um tesouro” (Eclo 6,14).

Sexo e o dinheiro oscilam assim numa encruzilhada em que a ânsia pelo bom 
facilmente incide sobre o mal. No Brasil atual, a promessa de dinheiro fácil tem 
levado um número cada vez maior de políticos e empresários a níveis de corrupção 
inimagináveis anos atrás. O corrupto e o corruptível se tornaram endêmicos, e as 
cifras têm sido astronômicas. A similitude de verbos que lhes são associados chama 
também nossa atenção. De um homem rico, dizemos que é um sujeito de posse, e a 
literatura abusa dos eufemismos para dizer que uma mulher possuída é aquela que 
manteve relações sexuais com alguém. Comprar uma mulher ou um homem signi-
fica corrompê-los, como comprar sua companhia pode incluir no programa fazer 
sexo também. A fome de dinheiro pode resvalar em pornografia, da mesma forma 
que a fome por sexo. Imagens de crianças nuas, distribuídas nos ambientes públicos 
reais ou virtuais, ultrapassam a medida e criam um mal-estar, na mesma intensidade 
da náusea que sentimos ao ver as verbas da educação e da saúde sendo desviadas 
para satisfazer o luxo daqueles que nos governam. Não poucas vezes, os escândalos 
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sexuais acompanham ou são acompanhados de escândalos financeiros, cujo desres-
peito para com o outro causa nojo à população.

Posto que essas coisas andam tão juntas, e estão profundamente ligadas à nossa 
condição, penso que trabalhar os elementos de uma pode nos ajudar a pensar saídas 
para os problemas apresentados por outra. A medicina nos diz que para cada mal 
há um remédio que lhe corresponde. E se porventura alguma doença ainda não 
recebeu seu antídoto, o saber humano se esforça por encontrá-lo. É nesse contexto 
que emerge o papel estratégico do erotismo, peça-chave do cuidado que devemos ter 
conosco e com o outro também. No campo da sexualidade, ele é a engrenagem cen-
tral, por se situar no limiar da afetividade grotesca (pornografia) e do amor celestial 
agápe. Longe de ser um empecilho no campo moral, ele, o erotismo, é o vetor para 
um experimento de si que demanda cuidado consigo e com o outro. 

Este texto parte dessa premissa e se desenvolve em três tempos. No primeiro, 
recuperamos alguns elementos do erotismo trabalhados em documentos da tradição 
magisterial. No segundo, abrimos um espaço ao Cântico dos Cânticos (Ct) e sua 
determinação em fazer valer um projeto de vida em que a meta seja a simetria ou 
isonomia, (re)instaurando o “paraíso” sobre a terra. O parâmetro, nesse caso, é o uso 
dos prazeres entre o homem e a mulher, na perspectiva do amor conjugal. No ter-
ceiro, como contraponto, abrimos um espaço ao amor entre os rapazes na sociedade 
grega, como invenção de uma relação paritária, por meio da qual o erasta (o amante) 
e o erômeno (o amado) se abrem ao cuidado de si. Nesses três momentos, emana o 
cuidado que se deve ter consigo e com o outro, num jogo em que há entrega e con-
tenção, gozo e ascese, com vistas a algo que vai muito além dos prazeres da carne e 
que se encontra na cumplicidade e na serena amizade partilhadas até a morte, sen-
timentos esses cada vez mais ausentes no estilo de vida atual.

1. Erotismo na perspectiva do magistério papal.

No Capítulo IV da Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Amoris Laetitia, o Papa 
Francisco (1936), ao tratar do amor conjugal, nos lembra que a sexualidade não é um 
entrave à condição humana, mas um presente maravilhoso de Deus para suas cria-
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turas (Cf. AL § 150). Tomando para si as palavras de seu antecessor, São João Paulo 
II (1920-2005), rejeita a ideia de que a Igreja leve a “uma negação do valor do sexo 
humano”, ou que “o tolere por causa da procriação”4, e afirma que de modo algum 
a Igreja pretende controlar a espontaneidade do amor conjugal (Cf. Ibidem, § 151). 

Quanto ao erotismo, Francisco o vê como uma manifestação especificamen-
te humana da sexualidade, sem associá-lo necessariamente à perversidade, embora 
apele à plena e madura espontaneidade das relações como fruto gradual do discerni-
mento dos impulsos do próprio coração. Segundo o pontífice, a dimensão erótica do 
amor de modo algum pode ser vista como um peso tolerável no seio da estrutura fa-
miliar; nem mesmo pode ser tomada como um mal permitido com vistas à procria-
ção, embora se saiba que não foram poucos os que, na vida da Igreja, a conceberam 
assim5. A história mostra que, durante séculos, a dimensão erótica foi expurgada do 
vínculo matrimonial, dada a ênfase no princípio procriativo. No que toca à condição 
da mulher, esta esteve quase sempre submissa, sob as mais diferentes formas, ao 
jugo do marido e aos ditames da moral religiosa. Em casa, o corpo da esposa estava 
voltado para a procriação; e nas ruas, o corpo das outras mulheres, para o desfrute e 
a sedução.

Muito embora a condição feminina, nas cinco últimas décadas, tenha passado 
por uma radical e positiva transformação, hoje, segundo Francisco, o corpo do ho-
mem, tanto quanto o da mulher, está a serviço de uma mentalidade do “usa e joga 
fora” (Cf. AL § 153). Dentro ou fora de casa, a lógica do descarte nos faz esquecer 
de que o erotismo é um dom de Deus que embeleza, acima de tudo, o amor conjugal. 
Em uma sociedade que supervaloriza a aparência do corpo jovem e bem delineado, 
o corpo do outro é tomado “como uma coisa que se conserva enquanto proporciona 
satisfação e se despreza quando perde o atrativo” (Ibidem). Numa obscura procura de 
si mesmo, sem cuidado consigo e com o outro, até mesmo o matrimônio pode ceder 

4 JOÃO PAULO II. Catequese (22 de outubro de 1980), 5: Insegnamenti 3/2 (1980) (1980), 951; L’Osser-
vatore Romano (ed. Semanal portuguesa de 26/10/1980), 12 APUD FRANCISCO, 2016, § 150.

5 “No cristianismo, o vínculo da relação sexual com o casamento será justificado pelo fato de que a pri-
meira contém, em si mesma, as marcas do pecado, da queda e do mal, e que somente o segundo pode lhe 
dar um legitimidade à qual deve-se mesmo perguntar se ela o inocenta inteiramente”. (FOUCAULT, 
1985, p. 184).
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à mentalidade do descarte e ser fonte de grande sofrimento e manipulação. Sem 
levar em consideração as reais condições do cônjuge e seus desejos legítimos, a rela-
ção sexual do casal pode se tornar o antípoda de um verdadeiro ato de amor e ferir 
o princípio ético do cuidado de si e do outro, expresso por Jesus Cristo na chamada 
regra de ouro6, a única a nortear universalmente as regras particulares estabelecidas 
em uma relação sexual.  O apóstolo Paulo, ainda que sob o peso de uma sociedade 
patriarcal, na qual a mulher estava completamente subordinada ao homem, já ensi-
nava que a sexualidade deve ser uma questão a ser discutida pelo casal (1Ts 4, 6), isto 
é, o que se passa entre os lençóis depende do acordo estabelecido antes ou mesmo 
durante a relação sexual, ensinamento esse que a pastoral cristã muitas vezes será 
tentada a esquecer, regulando o que é permitido ou proibido no leito conjugal7.

Por outro lado, Francisco lembra que a interpretação das palavras do apóstolo 
Paulo aos cristãos de Éfeso, onde se lê que as mulheres devem ser submissas aos 
maridos (Cf. Ef 5, 22), não pode ser feita de forma inadequada. Segundo o papa, o 
apóstolo Paulo se exprime em categorias culturais próprias daquela época, e que, por 
isso, devem ser lidas segundo a mensagem que subjaz no conjunto da perícope. Esta 
prescreve aos membros da comunidade uma submissão mútua e uma recíproca doa-
ção (Cf. AL § 156). Rinaldo Fabris e Vilma Gozzini partilham da opinião do papa 
quando nos lembram que a “submissão” a que são chamados os cristãos é compatível 
com sua liberdade de adultos responsáveis, cuja fé em Jesus, o Cristo e o Senhor, 
está na base das relações entre os fieis e até mesmo no interior da estrutura familiar:

6 “Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os 
profetas” (Mt 7, 12). 

7 Ao tratar dos princípios que conduziriam a uma austeridade sexual entre os romanos, Michel Foucault 
descreve um modo de prescrição que seria posteriormente normatizado pela pastoral cristã: “Plutarco 
desenvolve um certo número de conselhos que excluem tanto uma austeridade demasiado cuidadosa 
quanto uma facilidade sem contenção, e isso tanto para o homem como para a mulher. Sem dúvida, as-
sim como a jovem espartana de quem ele cita o exemplo, uma boa esposa não deve, por si mesma, tomar 
a iniciativa em relação a seu marido; mas também não deve se mostrar aborrecida com as iniciativas 
do marido; a primeira atitude teria algo de atrevido que lembra a cortesã, mas na segunda haveria uma 
arrogância inamistosa. Temos aí, de uma forma ainda vaga, o esboço dessas regras fixando as formas de 
respectivas iniciativas e dos sinais a serem trocados, de que a pastoral cristã, mais tarde, fará tanto caso” 
(FOUCAULT, 1985,  p. 181).
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Nesse contexto, a submissão das mulheres aos maridos não é submissão servil e coerci-
tiva de quem não tem capacidade nem direito de decisão, ou é inferior em dignidade e 
função; mas, a dedicação pronta e generosa ao serviço, que é característica de todo cris-
tão libertado do egoísmo. No casal, essa submissão ou serviço recíproco traduz-se nos 
respectivos compromissos: da mulher, a uma dedicação respeitosa para com o marido; 
do marido, a um amor generoso e desinteressado pela mulher. (FABRIS & GOZZINI, 
1986, p. 138).

A relação erótica se abre assim a uma forma mais plena de amor, o agápe. Bento 
XVI (1927), na Carta Encíclica Deus Caritas Est, mais precisamente do terceiro ao 
oitavo parágrafos, nos fala dessa relação entre erose agápe. Numa erudição que lhe é 
peculiar, o pontífice nos faz notar que a incidência da palavra eros, na versão grega 
do Antigo Testamento (Septuaginta), é mínima. Em todos os livros veterotestamen-
tários, o termo aparece somente duas vezes (Cf. DCE § 3), ao passo que nos escri-
tos neotestamentários, das três palavras relacionadas ao amor: eros, philia e agápe, 
o privilégio recai sobre a terceira, que era quase posta de lado na linguagem grega. 
Se o termo philia serviu para o evangelista João denominar o amor de amizade que 
unia Jesus a seus discípulos, o termo agápe foi aplicado para expressar a novidade 
anunciada pelo Cristianismo: a paixão, morte e ressurreição de Jesus, como expres-
são do amor de Deus pela humanidade: “Pois Deus amou tanto o mundo (outos gar 
egápesen o Theós ton kósmon), que entregou seu Filho único, para que todo o que 
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” ( Jo 3, 16). A este princípio teológico, o 
apóstolo Paulo, na carta aos membros da comunidade de Filipos, acrescenta: “levai 
à plenitude minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo 
amor (tén autén agapén), numa só alma, num só pensamento [...]. Tende em vós o 
mesmo sentimento de Cristo Jesus: Ele, estando na forma de Deus não usou de seu 
direito de ser tratado como um deus, mas despojou-se tomando a forma de escravo. 
Tornando-se semelhante aos homens” (Fl 2, 2. 6-7a).

O papa nos lembra que essa novidade do cristianismo – de colocar eros de lado 
e privilegiar o agápe –, mereceu da parte de grandes pensadores do século XIX sérias 
críticas. Em Para além do Bem e Mal (Jenseits von Gut und Böse), livro IV, § 168, o 
pensador alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900) afirma que essa novidade, de 
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modo algum, é um anúncio positivo, pois o cristianismo “deu a Eros veneno para 
beber – ele não morreu, é verdade, mas degenerou em Vício”. Nietzsche exprimia 
uma sensação muito generalizada em sua época e soube identificar a transmutação 
de valores operada pelos pastores e teólogos cristãos, não só em relação à sexuali-
dade, mas a tudo que diz respeito à realidade terrestre.8 Com seus mandamentos e 
proibições, a Igreja torna amargas as coisas mais belas da vida (Cf. DCE § 3). Bento 
XVI procura então analisar se o cristianismo destruiu, verdadeiramente, o eros. Passa 
pela relação entre o culto da fertilidade e a prostituição sagrada e procura justificar 
as razões que levaram a tradição bíblica ao disciplinamento e à purificação de eros. 
O inebriamento próprio de eros, cuja expressão litúrgica encontrava sua melhor tra-
dução nos hierogamos (união sagrada entre os fieis e as sacerdotisas do templo), foi 
refutado não só pelos cristãos, mas também pelos judeus. Os livros veterotestamen-
tários estão repletos de interdições às práticas ligadas aos cultos pagãos, em especial 
aquelas relacionadas ao culto cananeu da fertilidade. Na busca por se apartar do po-
liteísmo pagão, acabou-se por jogar a água com a criança fora. Os estudos teológicos 
contemporâneos têm procurado resgatar essa criança travessa que é eros e restituí-la 
ao seu lugar de faísca do amor divino, como parece insinuar o Cântico dos Cânticos 
(Ct), ao dizer que “suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Deus” (8, 6b).

 O teólogo luterano Anders Nygren (1890-1978) procurou estabelecer uma 
distinção entre eros (amor ascendente) e agápe (amor descendente):

Eros é desejo, aspiração e tensão para o alto. 
Agápe é sacrifício, abaixamento e doação pelo outro. 
Eros é caminho do bem para Deus. 
Agápe é caminho de Deus para o homem. 
Eros é conquista do homem 
Agápe é graça. 
Eros é autoafirmação egocêntrica, gloriosa, nobre. 
Agápe é amor desinteressado e dom de si. 

8 Eis a razão de ele propor então uma nova transmutação dos valores: “Eu vos rogo, irmãos, permanecei 
fiéis à terra  e não acrediteis nos que vos falam de esperanças ultraterrenas! Envenenadores, são eles, que 
o saibam ou não. Desprezadores da vida, são eles, moribundos, envenenados por seu próprio veneno, 
dos quais a terra está cansada; que desapareçam, pois, de uma vez!” (NIETZSCHE, 2007, p. 36).
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Eros é determinado pela beleza do objeto amado. 
Agápe ama e cria o valor do objeto amado.9

Apesar da riqueza dos estudos de Nygren, determinando o caráter ascenden-
te de eros e descendente de agápe, Bento XVI, assim como Ravasi, atesta que essa 
abordagem teológica radicalizou demais as distinções, a ponto de colocá-las em 
oposição: “na realidade, eros e agápe – amor ascendente e amor descendente – nunca 
se deixam separar completamente um do outro” (DCE § 7). Não podemos separar 
um do outro. Quanto mais os dois estiverem unidos, tanto mais se realiza “a ver-
dadeira natureza do amor em geral” (Ibidem). Afinal, o ser humano não pode viver, 
exclusivamente, no amor oblativo, descendente, pois aquele que ama deseja também 
ser amado (Cf. Ibidem). Embora eros seja no início motivado pela promessa de fe-
licidade e, portanto, ambicioso, à medida que se aproxima do outro procurará cada 
vez mais a felicidade outro, será mais preocupado com ele e desejará se doar e existir 
cada vez mais para ele. É o momento ascendente de eros que adentra a dimensão 
descendente do agápe.

Dentre os livros Sagrados da Bíblia, o Ct é o que melhor expressa essa aliança 
entre essas duas formas de amor, levando-nos a uma experiência humana, pessoal e 
total do amor, que compreende, antes de tudo, uma reconciliação com o eros  e  a lin-
guagem do corpo (Cf. RAVASI, 1988, P. 190). Como diz João Paulo II, “O Ct leva 
os fiéis a uma relação aberta com a dimensão sexual e erótica da vida, reconhecendo 
que também o princípio do prazer é dom de Deus criador. O Ct ajuda, por isso, 
a pensar e a viver a sexualidade sem angústia, sem falsos pudores ou silêncio, sem 
mortificações e mistificações, sem criar fábulas espiritualísticas e irreais”10. Como 
veremos a seguir, o Ct nos ensina a distinguir a pureza do amor da dissolução, do 
domínio, da submissão, da violência e da brutalidade de uma execução fisiológica 
do amor. “O Cântico propõe a utopia de uma humanidade libertada para a qual se 
deve tender como homens e como crentes. Nesta humanidade florescem os dons do 

9 NYGREN, Anders. Eros e Agápe I. Bologna: Mulino, 1971 APUD RAVASI, 1988, p. 191.
10 PAPA JOÃO PAULO II. Catequese sobre o Ct em 23 de maio de 1984. APUD RAVASI, 1988, p. 191.
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criado e se manifesta a harmonia do eros com o ágape (sic), isto é, do prazer com o 
amor, do desejo com a caridade, da posse com a doação” (RAVASI, 1988, p. 191).

O próximo tópico procurará aprofundar essa lição.

2. Cânticos dos Cânticos, uma lição de amor para novos tempos. 

O Ct é um livro inspirado em cantos de amor que datam desde o antigo Egito 
(XII a.C) até as cantigas compostas no Israel pós-exílico (IV d.C). Não se trata de 
simples compilação ou antologia de poemas, mas de uma obra poética incomum 
semelhante ao que provavelmente aconteceu muitas vezes em Israel, onde a tradição 
oral era reelaborada e escrita por um ou mais autores num período posterior11. É o 
que Ravasi denomina de “obra aberta” (work in progress) (RAVASI, 1988, p. 35). Do 
século IV a.C ao século XVI d.C, o Ct foi quase que predominantemente interpre-
tado de forma alegórica, isto é, tomado como uma ficção criada para representar 
algo, mas que na verdade tem relação com outra coisa. No sentido alegórico, o Ct 
não seria então a saga poética do amor entre dois amantes (homem e mulher), mas 
do amor entre Deus e o ser humano. O mestre em teologia da escola de Antioquia, 
Teodoro de Mopsuéstia (350-428), parece ter sido o primeiro a discordar desta in-
terpretação alegórica e a afirmar que se tratava apenas de um belo canto relativo ao 
amor humano, para escândalo de seus contemporâneos.12 O regime de verdade de 
sua época não permitiu que seus estudos e suas conclusões fossem ouvidos e com-
preendidos. Os escritos de Teodoro seriam condenados no II Concílio de Constan-
tinopla (553). Afinal, como pode um livro de cunho tão sensual e tão “profano”, no 
qual Deus é citado somente uma vez e de forma secundária (Ct 8, 6), estar em meio 
aos livros mais sagrados? 

11 Cf. GOITEIN, S.D. Cântico dos Cânticos: uma compilação feminina. In: BRENNER, 2000, p. 65.
12 Athalya Brenner afirma que “o Ct parece ser uma coleção absolutamente não religiosa de poemas 

de amor, apesar de suas interpretações alegóricas [...]. Deus talvez seja mencionado em uma única 
expressão obscura (8,6), mas nada mais. A preocupação básica de Ct é bastante mundana – o amor 
heterossexual e suas manifestações eróticas” (Cf. Sobre a análise feminista do Cântico dos Cânticos. In: 
BRENNER, 2000, p. 31).
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Desde a mais remota antiguidade, “o judaísmo o interpretou como a história 
do amor metaforizado e pactual entre Deus (o amado) e o seu povo (a amada)”13. 
Segundo Maria José Caldeira do Amaral, na mística judaica eram-lhe feitas res-
trições à sua leitura, sendo permitida somente por aqueles que se encontravam em 
suficiente ascensão espiritual (CALDEIRA DO AMARAL, 2009, p. 32). A liturgia 
judaica atual o insere entre os “cinco rolos” (Megillot) associados à tradição do Êxo-
do14, e é lido de forma solene na Páscoa, como o de Rute em Pentecostes, Coelet ou 
Eclesiastes nas festas dos tabernáculos ou das tendas (Sukot); o das Lamentações, no 
dia 9 do mês Av, o último do ano; e o de Ester, na festa de Purim. O Ct é lido em 
forma de hino todas as sextas-feiras à noite, véspera do Shabbat, que traz a presença 
da divindade entre os homens: “Arrasta-me contigo, corramos! Leva-me, ó rei, aos 
teus aposentos e exultemos! Alegremo-nos em ti...” (Ct 1, 4a). 

No Cristianismo, ele é lido à luz da revelação cristã e expressa o amor de Cristo 
por sua Igreja, como podemos ler na carta de Paulo aos Efésios: “E vós, maridos, 
amai vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, a fim de pu-
rificá-la com o banho da água e santificá-la pela Palavra, para apresentar a si mesmo 
a Igreja, gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreen-
sível”. Chama a atenção o teor dessa passagem que pode bem ser associada ao Ct 4, 
7:  “És bela, minha amada, não tens um só defeito”. Além do mais, toda a imagem 
nupcial presente nos poemas do Ct pode ser também aplicada a uma série de outras 
passagens, como a das bodas de Caná − na qual “Cristo representa o esposo que 
vem, pela encarnação, unir-se à humanidade, consumando a aliança de Deus com 
seu povo” (CALDEIRA DO AMARAL, 2009, p. 34), cuja alegria (vinho) é ainda 
maior do que a que ocorreu na primeira aliança. Na passagem das bodas, depois de 
a água ter sido transformada em vinho, o mestre-sala se dirige ao noivo e diz: “Todo 
homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, 
serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora” ( Jo 2, 10). 

13 BRENNER, Athalya. Sobre a análise feminista do Cântico dos Cânticos. In: BRENNER, 2000, p. 32. 
14 “O grande Rabi Aqibá, falecido em 135 d. C, em sua homilia conservada na Melkitá sobre o êxodo, usa-

va uma sequência de passagens do Ct (1,3; 2, 16; 5,9.10;6,1.3) para celebrar justamente o indefectível 
amor de Israel para com Deus” (RAVASI, 1988, p. 19)
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Na Idade Média, sobretudo depois dos comentários de Bernardo de Claraval, o 
Ct é lido e discutido exaustivamente nos claustros, “já que a procura de Deus, o lou-
vor em sua glória e a antecipação do louvor eterno são o centro da vida monástica” 
(CALDEIRA DO AMARAL, 2009, p. 36). De Marguerite Porete, passando por 
Mecthilde de Magdemburg, Hadwewijch de Anvers (provenientes do movimento 
das beguinas) e outras grandes místicas renanas, até Santa Teresa d’Ávila e São João 
da Cruz, o Ct é fonte de inspiração para exprimir o amor da alma pelo amado. 

Assim se expressa Marguerite Porete, em seu Espelho (Miroir) das Almas Simples 
e Aniquiladas:

Ah, dama Amor, diz a alma, não me dissestes que entre o Bem-amado e a bem-amada 
não há domínio; mas há, como parece, pois um tem tudo e o outro não tem nada em com-
paração ao seu tudo. Mas se pudesse corrigir isso, eu o corrigiria, pois se eu pudesse tanto 
quanto vós podeis eu vos amaria tanto quanto valeis. (PORETE, 2008, CAP. 31, p. 76).

“Entre o Bem-amado e a bem-amada não há domínio”. No poema místico de 
Porete vemos reverberar o que parece ser a tônica desse livro singular: um ideal 
de humanidade onde a simetria (isonomia) entre homem e mulher será uma busca 
constante. A delimitação da data e a autoria do Ct ainda hoje são alvos de acalo-
radas discussões. Segundo Ravasi, o Ct é posto sob o patrocínio ideal de Salomão, 
considerado pela tradição bíblica o perfeito rei e o perfeito sábio. Porém, como a 
superfície linguística da obra é fluída, não se pode reduzir sua autoria ao perío-
do histórico salomônico (séc. X a.C), nem a outro período posterior. Ao lado dos 
arcaísmos da época monárquica (X-VI a.C), encontram-se elementos pós-exílicos 
(do séc. V a.C em diante). A presença de algumas formas aramaicas, ou de termos 
persas (pardes- “paraíso-jardim”, ego-noz, nered-nardo, indicam que o Ct é uma obra 
arcaica de redação pós-exílica, ou, quem sabe, tardo pós-exílica (séc. IV-III a.C). S. 
D. Goitein está de acordo com Ravasi, e apresenta o Ct como uma produção do pe-
ríodo do Segundo Templo, tanto por causa da presença do termo pardes quanto pela 
linguagem, muito próxima da Mixná, muito embora Goitein tenha consciência de 
que a presença de uma palavra tardia não é um argumento suficiente para datar com 
precisão o tempo da redação. Considera que ela, a palavra, pode ter sido acrescentada 
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posteriormente, por isso, não se pode afirmar enfaticamente que a composição, toda 
ela, seja efetivamente tardia.15 Essa  é a razão de Ravasi dizer que o Ct é uma “obra 
aberta”.

A Profa Ana Flora Anderson, numa palestra intitulada “Erotismo na Bíblia”, 
promovida pela Pastoral Universitária da PUCSP, afirmava que o Ct se tratava de 
uma articulação bem pensada de poemas de amor da tradição egipto-palestinense, 
com o intuito de iluminar a reconstrução de Jerusalém sob novas bases, após o Exílio 
da Babilônia. A obra vislumbra a possibilidade de (re)criar, a exemplo do livro do 
Gênesis, uma sociedade em que as relações entre homem e mulher se dariam não 
mais sob o jugo da dominação patriarcal ou matriarcal. O Ct anuncia, assim, o ideal 
de uma sociedade construída a partir da simetria existente entre o homem (amado) 
e a mulher (amada) em que o amor é o sentimento predominante (ANDERSON 
& GORGULHO, 1995, p. 7).

Somente por isso esse livro merece toda a admiração que lhe é devotada há 
mais de dois milênios, pois rompe com toda uma tradição patriarcal presente na 
maioria dos textos bíblicos. Mas há outro elemento tão importante quanto esse: sua 
autoria. Diversos estudiosos afirmam que a ótica desse texto é predominantemente 
feminina, uma raridade nos textos vétero e neotestamentários. Acreditam até que 
tenha sido escrito por uma mulher - ou mesmo por um homem que, por meio de 
uma sensibilidade singular, exprime o sentimento de uma mulher (Cf. BRENNER, 
2000, p. 31), a exemplo das canções compostas por Chico Buarque (Atrás da Por-
ta, Folhetim e Olhos nos Olhos). As atitudes sociais não são machistas, o que pode 
ser percebido no grau de igualdade pessoal entre os amantes: “Encontraram-me os 
guardas que rondavam a cidade: ‘Vistes o amado da minha alma?’ Passando por ele, 
contudo, encontrei o amado da minha alma. Agarrei-o e não o soltarei, até levá-lo à 
casa da minha mãe, ao quarto daquela que me concebeu” (Ct 3, 3-4).  A contar que, 
até hoje, em algumas sociedades semitas, a mulher não pode sair sozinha de casa, a 
audácia desses versos é notória. A amada passeia nas ruas sem que ela seja despre-
zada por isso. O Cântico exprime a ânsia de liberdade da mulher solteira em poder 

15 Cf. GOITEIN, S.D. Cântico dos Cânticos: uma compilação feminina. In: BRENNER, 2000, p. 69.
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andar sozinha pelos campos ou pela cidade sem que tenha de estar necessariamente 
acompanhada por seu pai ou seus irmãos16.

No Ct, a(s) voz(es) feminina(s) é(são) mais proeminente(s). Há o cântico da 
camponesa: “Avisa-me, amado de minha alma, onde apascentas, onde descansas o 
rebanho ao meio-dia” (Ct 1, 7); há o canto da citadina: “Em meu leito, pela noite, 
procurei o amado de meu coração. Procurei-o e não o encontrei! Levantar-me-ei, 
rondarei pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando o amado da minha alma... 
Procurei-o e não o encontrei!...” (Ct 3, 2).  O livro propõe assim uma alternativa de 
organização social, mais paritária, isonômica, nem matriarcal e nem patriarcal, mas 
enriquecida de valores matrilineares ou matrilocais (Cf. BRENNER, 2000, p. 32): 
“Se fosses meu irmão, amamentado aos seios de minha mãe! Encontrando-te fora, 
eu te beijaria, sem ninguém me desprezar; eu te levaria, te introduziria na casa de 
minha mãe, e tu me ensinarias; dar-te-ei a beber vinho perfumado e meu licor de 
romãs” (Ct 8, 1-2). 

Phyllis Trible apresenta o Ct como um convite a entrar no jardim das delícias, 
onde há os sussurros de intimidade, gritos de êxtase e silêncios de consumação de 
amante para amante17. A passagem do livro de Gênesis, capítulos 2 e 3, é a chave 
hermenêutica por meio da qual podemos destrancar esse jardim. Se, em Gênesis, 
acompanhamos a expulsão do homem genérico e da mulher invisível do jardim do 
Éden, Ct nos dá pistas para entrar em outro jardim, onde as identidades são cons-
truídas e a visibilidade da mulher, ressaltada. Por meio de expansões, omissões e 
inversões, “esta poesia restabelece o amor que é osso dos ossos e carne da carne. Em 
outras palavras, o Cântico dos Cânticos “redime uma história de amor mal-acabada” 
presente no livro do Gênesis (TRIBLE apud BRENNER, 2000, p. 114).

A atmosfera do Ct é a da primavera entusiástica e feliz. As flores abundam e 
florescem: há o narciso, o lírio, a açucena (2,1-2). Há a vinha, o cedro, o cipreste e a 
macieira (1, 14.17; 2, 3). O inverno já passou (2,11). Os animais se rejubilam com 
o homem como num paraíso terrestre. A menção ao jardim paradisíaco (pardes) é 

16 Em Ct (vs. 1, 6. 8, 8) “há reflexos de uma cultura fratriarcal ou fratilineal (na qual as estruturas de poder 
e de controle social pertencem aos irmãos da mulher)” (BRENNER, 2000, p. 32).

17 Cf. A Lírica do amor Redimido. In: BRENNER, 2000, p. 113.
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explícita (4, 12-13. 16). Há cheiros: nardo, açafrão, canela, cinamomo, incenso, mir-
ra, aloés e os mais finos perfumes (4, 14). Tudo parece atiçar os sentidos: ao olhar a 
tez morena (1,6), os seios (7,4), os quadris e o umbigo da amada (7, 2-3), os cabelos 
negros, as faces, os lábios, os braços e as pernas do amado (5, 11-15) ; ao paladar e 
ao ouvido, a doçura e a voz do amado (1, 16; 2, 8); ao olfato, os aromas e perfumes 
espalhados pelo ar (4,14);  ao tato, a mão esquerda sobre a cabeça e a direita que 
abraça (8, 3). O amado e a amada estão inebriados pelos efeitos afrodisíacos da romã 
(4, 13; 6, 7) e da mandrágora (7, 14). O amor inebria o leitor por inteiro.

O primeiro versículo do Cântico, “o mais belo Cântico de Salomão”, se refere 
àquele cujo nome contém a palavra Shalom, a paz. “Salomão é, portanto, o homem 
da paz, que conheceu a paixão, pacificando e sossegando seu coração através das 
provações [...] O primeiro versículo nos diz que este texto é compreensível àqueles 
cujo coração foi provado, algumas vezes estraçalhado, mas que chegaram à pacifi-
cação além da dor e do prazer” (LELOUP, 2004, p. 43). O segundo versículo fala 
dos beijos da boca do amado. Jean-Yves Leloup nos lembra que a palavra “beijo”, 
em hebraico, se diz nashak, que também quer dizer respirar juntos. Assim, beijar é 
compartilhar do mesmo sopro. A sabedoria rabínica ensina que “um dia o meu sopro 
será consciente do Sopro de Deus e que o Seu sopro respirará no meu. Um dia, Deus 
nos beijará, a todos, com os beijos de sua boca, o próprio Sopro de Deus nos ani-
mará”18. Tal sopro está relacionado também a Gn 2, 7, onde lemos: “Então Yahweh 
Deus modelou o homem com argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de 
vida e o homem se tornou um ser vivente”. O beijo nos lembra o sopro da criação e 
um desejo de ser um só sopro com a pessoa que amamos, como se junto ao amado 
ou à amada não desejássemos mais que a vida seja um longo beijo. 

O abraço, segundo Jean-Yves Leloup, − e mencionado em Ct 1, 2: “Ele me bei-
jará com os beijos de sua boca, seu abraço me transportará mais alto que o vinho” 
− lembra que no amor humano há um desejo de fusão, uma vontade de se integrar 
ao ser do outro. O Ct, no entanto, diz que existe ainda um estado que conduz ainda 
mais alto que a inebriante, mas efêmera, embriaguez do vinho (Cf. LELOUP, 2004, 
p. 44). “O Cântico dos Cânticos diz-nos, repetidamente, que existe algo melhor que 

18 Ibidem, p. 43-44.
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este estado de fusão: o estado de aliança. Por meio dele, homem e mulher buscam 
dar origem a uma humanidade livre de dominação. Nessa nova aliança, não há perda 
de identidade e absorção de um pelo outro, mas de um perder-se do outro para se 
encontrar” (Ibidem, p. 44-45). Como não lembrar aqui da célebre passagem de Assim 
Falou Zaratustra, na qual o mestre fala aos seus discípulos: “Agora, eu vos mando 
perder-me e achar-vos a vós mesmos (Nun heisse ich euch, mich verlieren und euch 
finden); e somente depois que todos me tiverdes renegado, eu voltarei a vós” (NIET-
ZSCHE, 2007, p. 105)19.  No Ct, as diferenças não são anuladas, mas afirmadas. Não 
há o desejo de que um se anule para estar fundido no outro, pois o verdadeiro amor 
devolve a cada um sua identidade. Amar o outro equivale a dizer: “Vá, torne-se um 
outro, seja o que você é; e quando você se tornar o que é, poderemos, em verdade, 
nos encontrar. Esta frase é a que Deus disse a Abraão. Deus não disse a Abraão: 
““Venha”. Ele disse: “Vá! Vá para você mesmo, vá em direção a você mesmo!” (Gn 
12,1)” (LELOUP, 2004, p. 45). O amado diz à amada: “Se você se desconhece, bela 
entre as mais belas mulheres, saia. Escute os sinais, observe as pegadas. Conduza 
seus cabritinhos para a granja dos pastores” (Ct 1,8). Jean-Yves traduz dessa forma 
o versículo, ao passo que a Bíblia de Jerusalém o traduz por: “Segue o rastro das 
ovelhas, leva as cabras a pastar...”. A ideia, porém, é a mesma, “saia, siga”. Perca-se 
para me encontrar... O Ct, em vários momentos, denota esse sentimento de busca. 
O encontro com o amado pressupõe esse “perde-se” na ânsia de (se) encontrar (1,7. 
2, 17. 3, 1-2. 5, 6-8. 7, 12. 8, 14).

O Ct é também um convite ao cuidado de si, ao ir ao encontro de si para se 
experimentar e se conhecer, pois só assim estará apto para ir ao encontro do outro. 
“Para aprender a amar é preciso sair de seus hábitos”, diz Jean-Yves Leloup. Come-
çar a amar é entrar no desconhecido e sair das representações de si mesmo. “O bem 
amado lembra à bem amada que é preciso sair de tudo o que já aprendeu e soube, 
que é preciso dar um passo além dela mesma” (LELOUP, 2004, p. 59). O amado 
lembra a amada que este sair é dar um passo maior no aberto, ao novo. E o novo, 
obviamente, não é o já dado (os valores patriarcais, com suas normas e interdições), 

19 Da virtude dadivosa. Há um erro na tradução (NA): “eu vos mando perder-vos”, o certo é como se lê 
acima: perder-me (mich verlieren).
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mas o que deve ser construído tendo como parâmetro a paridade, a busca de sime-
tria, num jogo em que o “perder-se” faz parte do “encontrar-se”. Este é o grande 
projeto do Ct, do qual os protagonistas são o homem e a mulher: construção de uma 
sociedade baseada no amor sem limites, que nos inebria não por sua loucura, mas 
pelo sentimento de paz e plenitude que ela sucita: “Pois o amor é forte, é como a 
morte [...]. Suas chamas de fogo, uma faísca de Yahweh” (8, 6). No tópico seguinte, 
pela pena de Michel Foucault, veremos como se deu, na Grécia antiga, a busca por 
paridade no amor entre os rapazes.

3. Uso dos Prazeres: a paridade no amor entre os rapazes.

A partir da segunda metade da década de 70, Michel Foucault centrará seus 
estudos no que posteriormente ele chamará de história da governamentalidade20. 
Em seu Curso Segurança, Território, População (1977-1978), ministrado no Collège 
de France, Foucault denominará governamentalidade a arte de governar própria aos 
Estados modernos, instaurados a partir do século XVIII. As análises do pensador 
francês se movem numa tipologia dos Estados que pode ser resumida do seguinte 
modo: Estado de justiça (nascido em uma territorialidade de tipo feudal), Estado ad-
ministrativo dos séculos XV e XVI (com uma territorialidade de fronteiras não feu-
dal, que corresponde a uma sociedade de regramentos e disciplinas), Estado gover-
namental (que tem por objetivo a população e não o território, que utiliza um saber 
econômico, que controla a sociedade por dispositivos de segurança) (Cf. CASTRO, 
2009, p. 188-193). A governamentalidade se configura, assim, como uma Razão de 
Estado, baseada não mais em leis naturais ou divinas, próprias aos Estados jusna-
turalistas, mas segundo uma racionalidade que lhe é própria. A Razão de Estado, 
pautada na governamentalidade, visava em primeiro lugar ao governo da população 
e atuava a partir de dispositivos de segurança, instaurando uma interdependência 
entre soberania (poder sobre um território), disciplina (poder sobre os corpos in-

20 O neologismo governamentalidade, criado por Michel Foucault, não tem sua origem, como pensam 
alguns comentadores alemães, na junção de dois outros termos: “governo” e “mentalidade”. Antes, é um 
termo utilizado para identificar, na genealogia do poder, os elementos ligados ao âmbito governamen-
tal, da mesma forma como espacialidade se refere a espacial, ou musicalidade, ao que é musical.
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dividuais) e gestão governamental (poder sobre a população). A literatura política 
entre o século XVI e o final do século XVIII, analisada por Foucault, lhe permitiu 
identificar a gênese de uma arte de governar a população, vista como fim e objeto 
por parte do Estado.  Este procura identificar tanto as necessidades da população 
(finalidade), que exprime de forma consciente o que quer, quanto conduzir, de forma 
inconsciente, àquilo que se quer que cada um de seus membros, nos mais ínfimos 
detalhes, faça (instrumento) (Cf. FOUCAULT, 1988a, p. 16). Foucault soube ver no 
poder pastoral a matriz dessa forma de governo: um poder sobre todos e cada um 
(Omnes et Singulatim).

O dispositivo da sexualidade aparece como tal à medida que os estudos de Fou-
cault constatam, a partir dos séculos XVII e XVIII, o fato de a sexualidade não ser 
mais posta num quadro de repressão contínua, mas de uma incitação constante e 
crescente a falar do sexo, a verter nossa sexualidade no discurso (Cf. Ibidem, p. 9-18). 
A pergunta que Foucault se faz é: por que esta caça à verdade do sexo, à verdade no 
sexo? Qual a história desta vontade de verdade? (Ibidem, p. 77). Ele faz um inven-
tário da hipótese repressiva da sexualidade e a refuta21, ao mesmo tempo em que 
percebe outro modo de exercer o poder, para além da repressão e da interdição da lei. 
Foucault direciona o olhar não para o que é aceitável no exercício do poder (limite 
traçado à liberdade), mas para o que ele esconde e que revela o seu verdadeiro fun-
cionamento. Por poder, o pensador francês entende “a multiplicidade de correlações 
de força imanentes ao domínio onde se exercem e são constitutivas de sua organiza-
ção; o jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes, as transforma, reforça, 
inverte; os apoios que tais correlações de força encontram umas às outras, formando 
cadeias ou sistemas ou, ao contrário, as defasagens, as contradições que as isolam 
entre si; enfim, as estratégias em que se originam, e cujo esboço geral ou cristalização 
institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemo-
nias sociais.” (Ibidem, p. 88). Nesse sentido, associam-se saber e poder. Afinal, em 
que âmbito de nossa condição humana se escondem nossos desejos mais íntimos? 

21 “Ora, considerando-se esses três últimos séculos em suas contínuas transformações, as coisas aparecem 
bem diferentes: em torno e a propósito do sexo há uma verdadeira explosão discursiva” (FOUCAULT, 
1988a, p. 21).
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Não seria no âmbito da sexualidade? Então, é preciso saber o que pensamos, o que 
desejamos! O biopoder (poder sobre a população) se move nessa cadeia de desejos. 
É preciso então, por meio de estatísticas, conhecer o desejo dos indivíduos, bem 
como os fenômenos inerentes à aglomeração populacional, para controlá-los, dire-
cioná-los, convertê-los ou capturá-los, e integrá-los à lógica do poder. É preciso que o 
sexo apareça e que estejamos expostos aos mecanismos que fomentam cada vez mais 
sua exposição.  Eis o porquê, segundo Foucault, de a sexualidade ter se transforma-
do num dispositivo de poder para o Estado moderno: ela revela aos detentores do 
poder os nossos desejos mais secretos! Por outro lado, diz Foucault: “onde há poder 
há resistência [...] esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao 
poder” (Ibidem, p. 91)22.

Na busca de constituição de uma estilística da existência que resista a essa forma 
de sujeição e de poder sobre as consciências, direcionando um modo de ser, Foucault 
se volta às práticas de subjetivação próprias às sociedades greco-romanas, do século 
IV a.C ao século II d.C. Na busca de luzes para traçar uma rota de fuga aos meca-
nismos e dispositivos próprios às sociedades contemporâneas, cada vez mais juridi-
cistas, condicionadoras e hipócritas, e cada vez menos verazes e éticas, Foucault se 
depara com a noção de cuidado de si. Os cursos ministrados no Collège de France, de 
1982 a 1984, farão a exposição de suas mais novas pesquisas com vistas à constitui-
ção de uma ontologia crítica do presente, em relação à qual se destacam a genealogia 
da ética e a estilística da existência.

Dos três volumes da História da Sexualidade, o segundo e o terceiro tratam do 
cuidado de si. O primeiro, datado de 1976, está separado dos dois últimos pelo tempo 
e pelo contexto histórico. O primeiro está centrado na análise dos discursos dos sé-
culos XVII ao XIX e nas questões próprias ao advento do liberalismo; os dois outros, 
aos quatro séculos que antecedem o cristianismo e aos dois séculos que o sucedem. O 

22 Vale lembrar que durante séculos a pastoral cristã voltada para a direção de consciência dirigiu sua 
atenção sobre a sexualidade. O objeto central das confissões passou a ser a sexualidade. Por que razão? 
Não estaria essa obsessão ligada ao exercício do poder pastoral? Eis a tríade: confissão – direção de 
consciência – exercício de poder. As análises de Foucault apontam para o movimento de resistência da 
Reforma que, dentre outras coisas, aboliu os sacramentos da confissão e da eucaristia, que punham nas 
mãos do clero todo o exercício do poder.
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segundo volume da História da Sexualidade (1984), intitulado Uso dos prazeres, dedi-
ca-se a mostrar as práticas de si voltadas ao uso dos prazeres na Grécia antiga, onde 
o termo sexualidade jamais havia sido pensado.23 O projeto global de uma História 
da sexualidade trata, como ele mesmo diz, não de uma história dos comportamentos, 
nem de uma história das representações (discursos) sexuais, mas do observar “de que 
maneira, nas sociedades ocidentais modernas, constitui-se uma “experiência” tal que 
os indivíduos são levados a reconhecer-se como sujeitos de uma “sexualidade” que 
abre para campos de conhecimentos bastante diversos, e que se articula num sistema 
de regras e coerções” (FOUCAULT, 1988b, p. 10).

Foucault foi levado à antiguidade por causa de seus estudos de governamen-
talidade e por sugestão do historiador Paul Veyne que lhe propôs buscar no mundo 
semítico a matriz do biopoder, ou seja, do poder sobre a vida das populações. Os 
estudos sobre o poder pastoral o levaram da modernidade, através do cristianismo, 
até a antiguidade. Ao retornar a esse universo de pensamentos, práticas e valores, 
Foucault se colocou a questão: por que o comportamento sexual, as atividades e os 
prazeres a ele relacionados tornaram-se objetos de uma preocupação moral? (Cf. 
Ibidem, p. 14). Refutando as justificativas mais simplistas, buscou a resposta num 
conjunto de práticas que tiveram uma importância considerável em nossas socie-
dades: “as artes da existência”. Por essa expressão, o francês entende como “práticas 
refletidas e voluntárias através das quais os homens não somente se fixam regras de 
conduta, como também procuram se transformar, modificar-se em seu ser singular e 
fazer de sua vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos e responda 
a certos critérios de estilo.” (Ibidem, p. 15). A estilística da existência consiste, então, 
em tecnologias de si, em que as regras de conduta, problema absolutamente ético, se 
agregam a um esforço para dar a si próprio uma forma bela de existência. Trata-se de 
analisar as formas de problematização que foram pensadas e experimentadas nessas 
sociedades.

O livro O uso dos prazeres “é dedicado à maneira pela qual a atividade sexual foi pro-
blematizada pelos filósofos e pelos médicos na cultura grega clássica do século IV a.C” 

23 Foucault nos lembra que esse termo é tardio e surgiu no início do século XIX (Cf. FOUCAULT, 1988b, 
p. 9).



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

103Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XIII, n. 54

(Ibidem, p. 16). A obra é dividida em cinco capítulos (a moral dos prazeres, a dietética, 
a econômica, a erótica e o amor verdadeiro). Por ora, o que nos interessa é mostrar a 
problematização voltada para a questão da isonomia e do cuidado de si no uso dos 
prazeres próprio à relação entre os rapazes (erótica). A razão de nos atermos a essa 
relação em particular se deve ao fato de que, naquele tempo, o problema da isonomia 
não se coloca entre o cidadão e sua mulher. A assimetria já está posta. Não há modo 
de revertê-la no espaço público: “o status familiar e cívico da mulher casada lhe im-
põe as regras de uma conduta que é a de uma prática sexual estritamente conjugal. 
Não é que a virtude seja inútil às mulheres, longe disso; mas sua sophrosyne tem por 
função garantir que elas saberão respeitar, por vontade e razão, as regras que lhe são 
impostas” (Ibidem, p. 131). As regras impostas à mulher são todas relacionadas ao 
direito do marido e garantidas por sanções ou castigos. Ao marido, o status conjugal 
não lhe impõe regras precisas, salvo aquelas que salvaguardam a certeza de esperar 
seus herdeiros legítimos (Cf. Ibidem, p. 132). 

 Bem diferente é o caso dos adolescentes homens. Estes não são mais crian-
ças e não estão mais sob a guarda e o cuidado pedagógico de suas mães, mas também 
não atingiram a idade e a maturidade que se espera de um cidadão. O uso dos praze-
res entre os rapazes e o cuidado de si se colocam nesse espaço aberto onde as regras 
de simetria ou assimetria não podem ser aplicadas, como no caso do escravo ou da 
mulher, mas devem ser inventadas ao sabor do amor entre aqueles que são chamados 
a serem iguais. Contrariamente ao que comumente se pensa, o uso dos prazeres na 
relação com os rapazes foi um tema de inquietação para o pensamento grego. Isso 
se deve não à razão de uma oposição entre duas formas excludentes de amor (ao seu 
próprio sexo e ao sexo oposto), haja vista que a moral grega não seguia a demarcação 
de uma tal fronteira, mas à oposição entre um homem temperante e senhor de si e 
aquele que se entregava sem domínio aos prazeres. Este fator era muito mais im-
portante do que a forma de prazer (hétero ou homossexual). Ter costumes frouxos 
não significava ter uma queda pelos homens, mas não saber resistir nem às mulheres 
nem aos rapazes. A reprovação a Alcebíades não se deveu a seu amor pelo mesmo 
sexo, mas porque “em sua adolescência, ele desviou os maridos das mulheres e, em 
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sua juventude, as mulheres dos maridos”24. Para os gregos, o amor pelas mulheres 
e o amor pelos rapazes eram vistos como “duas maneiras de obter seu prazer, uma 
das quais convinha melhor a certos indivíduos ou a certos momentos da existência” 
(FOUCAULT, 1988b, p. 170). Amar os rapazes era uma prática livre − permitida 
pelas leis, como também admitida pela opinião e suportada por instituições civis e 
religiosas −, à qual se misturavam também atitudes bem diferentes: desprezo pelos 
jovens demasiado fáceis ou interessados; desqualificação dos homens efeminados, 
dos quais se zombavam frequentemente; rejeição de certas condutas vergonhosas, 
como a dos devassos. Tais atitudes são a prova de que nem todo prazer podia ser 
bom e honrado. Os estudos de Foucault mostram, portanto, um jogo de valorizações 
e desvalorizações bastante complexo, em relação ao qual os esquemas lineares e sim-
ples de interpretação “não permitem compreender o modo singular de atenção que, 
no século IV, se dava ao amor pelos rapazes” (Ibidem, p. 171). 

Entre os gregos, esse tipo singular de relação estava longe de ser um affaire 
particular, um problema relativo a duas pessoas do mesmo sexo que se relacionavam 
intimamente. Muito embora se pudesse relacionar com um ou outro sexo, o amor 
entre os rapazes exigia uma estilística própria. Tal problema suscitou “uma série de 
reflexões e de discussões a propósito das formas que deveriam tomar ou do valor que 
se podia reconhecer-lhes” (Ibidem, p. 172), por se tratar geralmente de uma relação 
que implica uma diferença de idade, certa diferença de status entre um homem, pou-
co mais maduro, e outro, que ainda não terminou sua formação, seu status definitivo. 
“É a existência dessa defasagem que marca a relação sobre a qual os filósofos e os 
moralistas se interrogam” (Ibidem, p. 173). Muito embora Foucault tenha o cuidado 
de não generalizar, mostrando que havia outro tipo de relações que não obedecia a 
“esse diferencial de idade” entre os parceiros, ele aponta para o fato de que a pola-
ridade estava centrada na necessária distinção entre atividade e passividade. Não 
se trata de desmerecer o estado passivo em si mesmo, mas de percebê-lo no jogo 
da relação. É bem vista a relação de um homem mais velho − que terminou a sua 
formação e cujo papel social, moral e sexual esperado é ativo – com um mais jovem, 
que não atingiu seu status e que tem necessidade de ajuda, de conselhos e de apoio. 

24 PLATÃ0. A República, IX, 574 b-c APUD FOUCAULT, 1988b, p. 168.
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Neste jogo, é fixado o papel do erasta (amante) e do erômeno (amado). O pri-
meiro tem a posição da iniciativa, com direitos e obrigações: deve mostrar seu ardor, 
mas com moderação; dar presentes; prestar serviços. Em suma, ele tem de exercer 
uma série de funções em relação ao amado. “O outro, o que é amado e cortejado, 
deve evitar ceder com facilidade; deve também evitar aceitar demasiadas honras 
diferentes, conceder seus favores às cegas e por interesse, sem pôr à prova o valor de 
seu parceiro; também deve manifestar reconhecimento pelo que o amante fez por 
ele” (Ibidem, p. 175). Este pequeno recorte nos dá um pequeno exemplo de que a 
relação entre o homem e o rapaz não era isenta de problemas. Ela devia ser acom-
panhada por convenções, regras de comportamentos, maneiras de fazer. À diferença 
do vínculo matrimonial com a mulher, a relação entre os rapazes se manifesta como 
um jogo “aberto”, não sem recusas, contenções, hesitações e limites. Trata-se de uma 
relação que deverá ser constituída na busca do equilíbrio, num jogo de compensa-
ções que visa também à simetria num espaço público comum, diferentemente do 
espaço privado da casa onde os papéis estão estabelecidos de antemão. No amor 
entre os rapazes, o jogo se faz aberto também porque, a partir do momento em que 
nenhum dos parceiros é de condição servil, o outro é livre para escolher, “para aquilo 
que aceita ou recusa, em suas preferências ou decisões.[...] Nessa partida em que se 
entra, nunca está certo de ganhar” (Ibidem, p. 176).

Outros problemas são apresentados por Foucault, como o do tempo destinado 
aos amantes: “a primeira barba, como se sabe, passava por essa marca fatídica, e a 
navalha que a cortava devia romper, como se dizia, o fio dos amores.” (Ibidem, p. 
177). Chegando à idade adulta, o erômeno devia assumir, por sua vez, o papel ativo 
na sociedade. Isso não quer dizer que todos os laços eram cortados. Havia toda uma 
reflexão sobre “a conversão possível e socialmente útil do vínculo de amor (desti-
nado a desaparecer) em uma relação de amizade (philia)” (Ibidem, p. 178). Em sua 
análise do uso dos prazeres, Foucault analisa detalhadamente tanto a formação do 
caráter − marcado pela capacidade de discernir entre o que é vergonhoso e o que é 
conveniente, entre o que causa honra e o que desonra o rapaz  − quanto o princípio 
de isomorfismo entre a relação sexual e a relação social. 
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Por não ter ainda a plenitude de seu status, por situar-se numa posição superior 
ao do escravo e por não ocupar evidentemente o lugar da mulher, a posição do rapaz 
é no mínimo difícil. Seu desafio, na condição de passividade, será a de não poder 
identificar-se com ele, por contrastar com o papel que ele terá que desempenhar na 
pólis (ativo), exigindo dele a recusa, a resistência, a fuga e o esquivar-se, como tam-
bém o estabelecimento de certas condições para o consentimento: “benefício ver-
gonhoso, se somente se tratar de dinheiro, mas honroso se o que está implicado for 
a aprendizagem do ofício de homem, apoios sociais para o futuro, ou uma amizade 
durável” (Ibidem, p. 196).  

Considerações Finais

Não pretendemos, nesta exposição, dar conta de todos os elementos do erotismo 
na tradição bíblico-teológica, nem mesmo da riqueza histórico-filosófica das pes-
quisas de Foucault sobre a sexualidade. Nosso intuito foi o de mostrar que o erotismo 
longe de ser um empecilho à nossa condição humana, é por excelência o vetor de sua 
elevação. A tradição teológico-bíblica tanto quanto a tradição filosófica nos mostra-
ram que esse universo erótico é marcado não pela ausência de limites, mas pelo jogo 
de regras que nos impomos para salvaguardar o que de melhor podemos cultivar 
em nós, não somente para nós, mas para fazer de nós mesmos um presente para a 
humanidade inteira. A autora do Ct quebrou preconceitos, rompeu as barreiras e 
marcou sua presença num regime de verdades patriarcal e na maior parte das vezes 
machista. Resistente, ela permanece nos livros sagrados para fazer ressoar que outra 
forma de viver é possível, outros valores podem ser vividos, que no amor humano 
corre uma faísca divina que é tão ou mais forte do que a morte. No amor entre os 
rapazes, percorremos outro regime de verdade, em que o princípio de procriação 
se situa relativamente à estilística da existência e que, na formação do caráter, ele 
assume posição secundária no uso dos prazeres. Nesse universo, emerge a noção do 
cuidado de si. Se o bolso não foi pensado nesse momento, isso não quer dizer que ele 
seja menos importante. Como vimos, ele vai de par com o exercício da sexualidade. 
Ambos, uso dos prazeres e uso do dinheiro, são campos inesgotáveis de exercício do 
cuidado de si, em que se fazem necessárias recusas, esquivas, fuga de toda inclinação 
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ao ganho fácil e à sedução frenética dos prazeres. Na erótica entre os rapazes, o pra-
zer admitido é aquele de ter prazer em dar prazer ao outro (FOUCAULT, 1988b, p. 
196). A estilística atual tem relegado a segundo plano o prazer e as necessidades do 
outro, eis o porquê de termos descido, em vez de ascendermos, no cuidado da parte 
mais nobre de nosso ser, parte esta que, a contrapelo dos efeitos do tempo, pode se 
tornar a cada dia mais bela. Falo da alma, da parte que anima o nosso corpo e que 
pode, por gestos e palavras, tornar belas, aos olhos de quem amamos e de quem nos 
ama, as rugas do nosso rosto. Falo da alma que tem governo sobre a mão que quer 
usurpar aquilo que, por direito, pertence à mão de terceiros.  
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CLAUDIO PASTRO: UM ARTISTA PÓS VATICANO II

Prof. Dra. Wilma Steagall De Tommaso1

Figure 1 Claudio Pastro. 15 de outubro de 1948-19 de outubro de 2016.

Resumo: O texto apresentará a definição, as características principais e a história da 
imagem do Pantocrator, importante ícone que marcou a arte bizantina, e como ele, 
por meio da obra do artista Claudio Pastro, foi introduzido  nas igrejas brasileiras.  
Também será discutido aqui as diferenças entre a sensibilidade barroca, pós-Re-

1 Doutora em Ciências da Religião pela Pontifícia  Universidade Católica de São Paulo. CV: http://
lattes.cnpq.br/8209900139809763
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nascimento, e a sensibilidade bizantina, além das distinções entre arte sacra e arte 
religiosa, essenciais para se entender o trabalho de Pastro, sempre tendo em vista de 
que a intenção deste artista é preservar a possibilidade de vivenciar o Mistério, em 
especial em um universo marcado pelo temperamento  devocional,  sem a necessária  
compreensão  da parte do crente que frequenta espaços religiosos de que a arte a ser 
exibida é um reencontro com uma parte objetiva do seu próprio ser e da realidade 
que está ao seu redor. Para isso, será descrito em detalhes quais são os símbolos que 
envolvem o Pantocrator e qual a importância de centralizar a sua contemplação no 
rosto de Cristo, inspirado por sua vez no Mandylion, também conhecido como a 
Santa Face de Edessa.

Palavras-chave: Pantocrator – Claudio Pastro – Igrejas Brasileiras – Mandylion.

Abstract: The depiction of the Pantocrator in Brazilian churches

This article  presents  the definition,  the main characteristics  and  the  history of 
the depiction of the Pantocrator icon that marked Byzantine art, and how it was 
introduced in the Brazilian churches, through the work of the artist Claudio Pastro. 
Also discussed here are the differences between the baroque  sensibility,  post-Re-
naissance,  and the Byzantine  sensibility,  and  the  distinctions  between  sacred  art  
and  religious  art; Pastro´s intention is to preserve the possibility of experiencing 
the mystery, especially in a world marked by devotional temperament, unable to 
understand the art displayedn  religious  places.  It  will  be  described  in  detail  the  
symbols  that  surround Pantocrator  and  the  importance  to  focus  its  contem-
plation  in  the  face  of  Christ, inspired by the Mandylion, also known as the Holy 
Face of Edessa.

Key words: Pantocrator  –  Claudio  Pastro  –  Brazilian  churches  – Mandylion. 
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1. Introdução

O Brasil perdeu, na madrugado do último dia 19 de outubro, o seu mais im-
portante artista sacro. Claudio Pastro estava internado há 15 dias e morreu aos 68 
anos em decorrência de complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O 
enterro foi no Mosteiro Nossa Senhora da Paz, em Itapecerica da Serra – SP, do 
qual Claudio Pastro era oblato beneditino desde 2004.

A inauguração de um monumento em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, 
nos jardins do Vaticano, no último dia três de setembro, com a presença do papa 
Francisco, ajuda a dar a dimensão da importância de Claudio Pastro, maior artista 
sacro brasileiro e um dos mais respeitados no mundo. “Contente de que a imagem 
de Nossa Senhora Aparecida esteja aqui nos Jardins”, destacou o Pontífice durante 
a cerimônia.

A obra possui 3,42 metros de altura e uma base de 1,13 metros. O corpo do 
monumento, com dois centímetros de espessura, é de aço e pesa 1.713 kg. Já a ima-
gem de Nossa Senhora Aparecida é de bronze, na tonalidade dourada, e pesa 8 kg. 
Uma canoa na base, a presença de três pescadores e uma rede estilizada, que remete 
também a abundância de peixes, fazem referência ao momento em que a imagem foi 
encontrada nas águas do rio Paraíba do Sul, em 1717.2

Figure 2 Claudio Pastro. Monumento de Aparecida  
inaugurado em 03 de setembro de 2016 nos jardins do Vaticano.

2 Disponível em: http://www.a12.com/santuario-nacional/noticias/detalhes/nossa-senhora-aparecida-
-sera-homenageada-com-monumento-no-vaticano . Acessado em 15 de outubro de 2016. 
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Mas essa não é a primeira encomenda feita pelo Vaticano. Em 1998, a con-
vite de Dom Cipriano Calderón, da Pontifícia Comissão Pró-América Latina, reali-
zou a obra Cristo Evangelizador, um Pantocrator em incisão sobre metal que foi o 
símbolo do Advento do Terceiro Milênio, um evento de proporção mundial, ocorri-
do no pontificado de João Paulo II. A imagem compõe, hoje, o acervo do Vaticano.

No Brasil o artista realizava uma grandiosa obra na Basílica de Nossa Se-
nhora Aparecida, maior santuário mariano do mundo. Dentro de uma visão pós-
-Vaticano II, estava a cargo de Pastro conceber um novo projeto estrutural para a 
Basílica.

A produção artística de Claudio Pastro foi intensa. Ele assinou mais de 350 
obras. Mas são os Pantocrators, que habitam muitas igrejas no Brasil e no exterior, 
o principal tema e marca do seu trabalho. Com criatividade e usando diferentes téc-
nicas, mural, azulejos, vitral, metal etc., ele recriou o Cristo glorioso com uma nova 
linguagem no contexto latino-americano 

Seus Pantocrators, por seus traços simples, sutis e elegantes, são facilmente 
reconhecidos, embora haja outros artistas que o tenham seguido, como José Marcio 
Motta, de Fortaleza-CE; Gustavo Montebello, de São Paulo- SP; ou Patrick Olivei-
ra Urias, Oblato de Maria Imaculata.

Como observa Dom Joaquim de Arruda Zamith, abade presidente da Con-
gregação Beneditina do Brasil,

Hoje, após 30 anos de trabalho, podemos dizer que Claudio Pastro é um marco e uma 
referência para a arte sacra atual no Brasil e no mundo. Ele tem reavivado a linguagem 
cristã numa época em que a secularização e os modernismos psicológicos e sociais qua-
se esvaziaram o conteúdo e a forma do ser, do ethos cristão.3

3  In: Claudio PASTRO, Arte sacra, p.7.
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2. Formação

Claudio Pastro4 nasceu em 16 de outubro de 1948, na cidade de São Paulo. 
Apesar de a família ser de fé católica, não foi o que mais o influenciou em questões 
religiosas. Suas raízes estão no monaquismo beneditino, que entrou em sua vida 
pela convivência com a congregação das Irmãzinhas da Assunção. O convento fi-
cava bem em frente à casa em que a família morava. Esse contato o levou a amar o 
essencial e a sobriedade, que constituem o princípio da relação entre arte e liturgia.

Quando jovem, sua vocação para as artes tornou-se evidente. Se havia uma peça 
teatral ou um show na escola, logo o chamavam para criar o fundo do palco. Assim, 
quando pensou em cursar uma faculdade, Claudio Pastro escolheu Belas Artes, o 
que foi muito incentivado pelos professores. Na época, havia duas opções: a Pinaco-
teca e a FAAP. Mas não teve condições de fazer o curso, pois seus pais não podiam 
pagar a faculdade.

Corriam os últimos anos da década de 1960, em plena ditadura. Por influência 
dos amigos, escolheu Ciências Sociais, na PUC-SP. Não conseguia se adaptar. Vivia 
dizendo não querer aquilo, sentia-se infeliz. Foram anos de sofrimento. Ele tenta-
va compensar-se desenhando intensamente. Hoje, reconhece que a PUC o ajudou 
a desenvolver o pensamento crítico. Para pagar a faculdade, dava aulas livres pela 
prefeitura de São Paulo em cursos pré-vestibular e madureza, o que o fez ver a im-
portância da didática. 

Passou a admirar a Biblia Pauperum5, conhecida como Bíblia dos Pobres, rica 
em imagens e pobre em texto. O gosto pelas imagens da Biblia Pauperum o levou 
a valorizar a iconografia primitiva indígena e afro-americana, influências presentes 
em muitas de suas obras. E a linha minimalista, que mais tarde se manifestaria em 
sua obra, teria surgido muito tempo antes, ao entrar em contato com a capela do 

4 As informações sobre Claudio Pastro se devem às entrevistas cedidas a autora no período de junho a 
dezembro de 2011.  

5 “A arte românica e a bizantina não são realistas e retratistas, mas simbólicas, querem ser apenas elo 
entre o crente e o Deus Invisível. Seus inúmeros afrescos são um grande trabalho didático, a Biblia 
Pauperum [...] dentro do ciclo litúrgico. Nada se inventava, mas apenas se ‘transcrevia’ para a parede a 
Palavra que se celebrava. “ Entrevista de 07 de junho de 2011.
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mosteiro da Assunção: continha apenas um altar de pedra e um belo crucifixo de 
madeira e cobre feito por um artista. As irmãs se orgulhavam disso.

Em 1972, com 23 para 24 anos, esteve na Europa e na África durante um mês. 
Nessa viagem, o contato com uma estética diferente, com raízes no primitivismo 
africano, o tocou profundamente. No Senegal, visitou o mosteiro Keur Moussa. Essa 
visita foi marcante em sua vida. Na igreja do mosteiro, impressionou-se com os 
afrescos que viu, datados de 1963, todos em estilo africano primitivo, com influên-
cias islâmicas. Esses afrescos tornaram-se referências para suas obras.

Quando Claudio Pastro estava com 25 para 26 anos, entrou para o movimento 
“Comunhão e Libertação”. Tornou-se muito amigo do seu co-fundador, Dom Fran-
cesco Ricci, padre italiano e também um grande Marchand, em Milão, que vinha ao 
Brasil com frequência, e acompanhou bem de perto o movimento.

Durante os anos universitários, veio ao meu encontro o movimento Comunhão e Li-
bertação. Conheci seu fundador, padre Luigi Giussani6: um homem rico em vida, hu-
manidade e cheio do espírito eclesial. Porém foi o padre Francesco Ricci7, de Forlì, Itá-
lia, quem primeiro descobriu, acreditou e investiu em minha arte, promovendo minhas 
primeiras grandes exposições na Itália, Áustria, Alemanha, Suíça e França, destacou 
Claudio Pastro em entrevista concedida entre os meses de junho a dezembro de 2011.

Esse período teve destacada importância para Claudio Pastro, pelas amizades 
que fez com Dom Martinho Michler8, Rosetta Brambilla e outros, bem como pelo 
surgimento do “Mosteiro Nossa Senhora da Paz”, fundado em 1973 para 74, em 
Itapecerica da Serra.

6 Dom Luigi Giussani (1922-2005) deu início, no Liceu clássico “Berchet” de Milão, a uma iniciativa 
de presença cristã que usava a precedente sigla Juventude Estudantil (Gioventù Studentesca – GS).   
O nome atual, Comunhão e Libertação  (CL), apareceu pela primeira vez em 1969. Ele sintetiza a 
convicção de que o acontecimento cristão, vivido na comunhão, é a base da verdadeira libertação do 
homem.

7 Padre Francesco Ricci, de Folì (Itália), quem primeiro descobriu, acreditou e investiu em minha arte, 
promovendo minhas primeiras grandes exposições na Itália, Áustria, Alemanha, Suíça e França.

8 Dom Martinho Michler, OSB (1901-1987) de origem alemã, participou do  Movimento Litúrgico 
alemão liderado por Romano Guardini, foi  abade do Mosteiro do Rio de Janeiro. Considerava a obra 
de Claudio Pastro uma leitura da fé com a pureza do olhar de quem busca a Deus
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A partir de 1973, Claudio Pastro se dedicou exclusivamente à arte sacra. Neste 
ano, partiu para a Europa para se especializar nas diversas técnicas artísticas. Na 
França, cursou Cerâmica na L’Abbaye Notre Dame de Tornay, Hautes Pyrennées, e 
Arte Românica no Museu de Arte da Catalunha, em Barcelona, Espanha.

Em 1978, na Itália, frequentou o curso de Técnicas Pictóricas, História da Arte, 
Teoria da Forma e Percepção, Tecnologia e Uso das Arenárias e Materiais Sintéti-
cos, Tecnologia e Uso do Mármore e da Pedra, Técnicas de Incisão, Estética, Socio-
logia da Arte e Teoria e Método dos Meios de Comunicação na Accademia di Belle 
Arti Lorenzo da Viterbo.

Já de volta a São Paulo, cursou, em 1981, Análise Estética de Obras de Arte 
no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Neste ano também surge o seu primeiro 
grande trabalho: o Pantocrator que se encontra no Colégio Santo Américo, na Igreja 
São Bento do Morumbi, que está no centro de um painel de 30 x 5 metros de altura.

De 1981 a 1987, Claudio Pastro frequentou, no bairro do Ipiranga, a Igreja 
Russa da Anunciação do rito eslavo, católica ortodoxa, dirigida por Joan Stoïsser, 
padre jesuíta austríaco. Essa igreja ainda existe e é rica em ícones. Foi um período 
importante para Pastro, no que diz respeito à sua espiritualidade.

2.1 As influências do Oriente

Acompanhar a Igreja Oriental, nos anos 1980, a convivência com padre Stoïsser 
e a influência da arte Bizantina, que há anos recebia indiretamente graças ao Con-
cílio Ecumênico Vaticano II, levaram o artista a admirar ainda mais essa arte que 
se fundamenta no Mistério atualizado, o que, para ele, até hoje a Igreja Latina tem 
dificuldades de entender. E, claro, marcou profundamente a sua obra.

Outras duas importantes referências para Claudio Pastro foram os padres fran-
ceses Michel Cüenot e Jomar Vigneron. Eles o puseram em contato com as raízes 
orientais, com o espírito hebraico, a ortodoxia e as origens do Evangelho. Essas 
experiências lhe ensinaram a amar o Oriente, o valor físico da pessoa, do corpo, dos 
gestos, do encontro e do lugar de acolhimento.
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Michel Cüenot apresentou-lhe os mestres atuais da teologia oriental, Pavel 
Evdokimov9 e Olivier Clément10, e facilitou-lhe lições de iconografia com Egon 
Sendler, de Paris.11 Também graças a eles iniciou-se na iconografia bizantina. Não 
só iniciou-se no Ícone como na Bíblia, pela qual sempre foi aficionado. A tal ponto 
que, no movimento Comunhão e Libertação, na Casa Cultura e Fé, não abriu mão 
de realizar “ciclos bíblicos”.

2.2 Mandylion12: o protótipo verdadeiro

Cristo é retratado por Claudio Pastro com as características da Santa Face, o 
rosto humano de Deus no Primeiro Milênio que, para o artista, é mais divino que 
o Cristo proposto a partir do Segundo Milênio, o Crucificado, excessivamente hu-
mano.

 “A arte tem uma função mistagógica”; “o Cristo está sempre presente na sua 
igreja, sobretudo nas ações litúrgicas”. Essas expressões eram recorrentes de Claudio 
Pastro quando falava de seu trabalho. É essa constante preocupação que sempre 
motivou o artista a pesquisar e entender arte sacra e, nessa busca, encontrou há 
anos o protótipo do Pantocrator. Mais do que estética, para ele foi o encontro com 
a Verdade.

9 Pavel Nikolayevich Evdokimov (1901-1970), filósofo e teólogo russo, participante da última sessão do 
Concílio Vaticano II. Formou-se em filosofia na Segunda Guerra Mundial, em Aix-en-Provence, com 
a tese “Dostoiévski e o problema do mal”. Suas obras têm atualmente um profundo significado para o 
cristianismo ecumênico. Ele é um dos teólogos que mais contribuíram para a compreensão do pensa-
mento ortodoxo no Ocidente. Foi professor no Instituo de Estudos Ecumênicos no departamento de 
Teologia Católica, em Paris. Dentre seus principais trabalhos estão: A teologia da beleza, A arte do ícone: a 
teologia da beleza e A vida transfigurada em Cristo. Para Evdokimov, o ícone significava “uma janela para 
a eternidade”. Disponível em www.nonsolobiografie.it/biografia_pavel_evdokimov.html. Acessado em 
15 de setembro de 2012.

10 Olivier Clément-Maurice, teólogo francês (1921-2009). Historiador por formação, escritor e jornalista. 
Sua conversão à ortodoxia é fruto das suas repetidas leituras de Dostoievski e de Berdiaev, das suas 
orações aos pés de um ícone encontrado em um antiquário em Paris, que reunia, em um trítico, Jesus, 
Maria e João Batista. Autor de mais de 30 obras, tanto poéticas e espirituais quanto históricas, escritas 
com uma linguagem frequentemente lírica. Disponível em: www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-an-
teriores/19577-olivier-clement-por-henri-tincq. Acessado em 15 de setembro de 2012.

11Cf. Claudio PASTRO, Arte sacra, p.17.
12 Mandylion, lenço em grego, é o nome que a Tradição dá a Santa Face, o protótipo da imagem de Cristo 

para os ortodoxos. É o achéiropoiètes (não pintado por mãos humanas).
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De forma geral, a pesquisa da origem de uma imagem não pode deixar de ex-
primir seu caráter religioso, o que permite uma melhor compreensão da sua razão 
de ser. Quando se compreende onde, quando e por quais motivos uma imagem foi 
criada, no caso, o Cristo Pantocrator, pode-se apreender melhor a significação reli-
giosa da qual ela se revestiu por seus criadores.

Segundo a Tradição, o rei Abgar da cidade de Edessa, estava doente de lepra, 
teve um sonho no qual ele via Jesus sendo perseguido, aprisionado e martiriza-
do. Então ele envia um emissário em busca deste que ele considerava um grande 
profeta visto em seu sonho. Quando o emissário do rei, depois de muito procurar, 
afinal encontra-se com Jesus, diz-lhe: “o meu rei pede que o Senhor venha comigo 
em nosso país, lá o Senhor estará protegido, o meu rei não deixará que nada de mal 
lhe aconteça”. Jesus responde que agradecia, porém não poderia aceitar, afinal Ele 
veio para os seus e, além disso, era preciso que Ele cumprisse a Vontade do Pai. O 
emissário replica que o seu rei era muito rigoroso e, portanto, não poderia voltar de 
mãos vazias. Então Jesus lhe pede um lenço que o emissário trazia e com esse lenço 
enxuga o rosto, dobra-o e devolve-lhe pedindo que entregasse ao rei. O emissário 
assim o fez. Quando o rei recebeu o lenço, desdobrou-o e viu que a face de Jesus, 
a Santa Face, estava impressa no Mandylion (lenço em grego) e, ao ver a imagem, 
o rei ficou curado de sua doença. Esta imagem, o Mandylion, é considerada pelos 
ortodoxos como achéiropoiètes (não pintado por mãos humanas). Para Egon Sendler,

Embora haja diferenças nos ícones acheiropòetes, pode-se reconhecer particularidades 
próprias a esse tipo, particularidade que já eram encontradas em Bizâncio:
- só a cabeça do Cristo é representada, mas sem o pescoço, geralmente sobre um véu, 
o mandylion;
- as partes do rosto, o cabelo, as mechas (mais comum duas de cada lado) e a barba são 
desenhadas segundo uma estrita simetria;
- os olhos estão bem abertos, penetrantes;
- há com frequência sobre a testa quatro caracóis13; 
- a expressão do rosto é severa e até mesmo ameaçadora.14

13 Mechas de cabelo.
14 Egon SENDLER, Les Mystères du Christ: les icônes de la liturgie, p.26.
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Para o mundo ocidental católico cristão, a historicidade da Santa Face é um as-
pecto positivo, no entanto o oriental se guia pela história da Tradição que é também 
o que interessa particularmente a Claudio Pastro, ou seja, o protótipo do Cristo do 
Primeiro Milênio é o Mandylion de Edessa, a Santa Face, que é também o seu pro-
tótipo na realização de suas obras sobre o Pantocrator.

Pastro lembrava que “tradição” significa entregar, fazer passar, transmitir, con-
fiar, dar. A palavra tradictium, em si, é o ato de entregar ou de dar, o que só se faz 
humanamente. Só pode ser oral e não escrita. Se for escrita, será interpretada. Toda 
grande religião, como o islamismo e o budismo, é, sobretudo, oral. Mesmo no mun-
do judaico, a criança deve aprender o Pentateuco de cor até os 12, 13 anos. Hoje, há 
mais de 500 bíblias, cada uma com ideias e objetivos diferentes, o que induz ao erro.

Em A arte no cristianismo, Claudio Pastro, ao escrever sobre a figura do Cristo, 
não deixou de mencionar pesquisas recentes sobre a Sagrada Face, “não pintada por 
mãos humanas”:

No século XIX, arqueólogos ingleses e franceses descobriram uma biblioteca no sul da 
Turquia datada dos primeiros anos da Era Cristã. Entre muitos textos foram encontra-
dos fragmentos de cartas do escrivão Labubna relatando viagens de Anan, secretário 
do rei Abgar V, que reinou do ano 13 ao 50 depois de Cristo na cidade de Edessa, atual 
Urfa na Turquia. Anan, no ano 340 dos Selêucidas (28 da Era Cristã), teria visto o 
Cristo em Jerusalém. Escreveu imediatamente ao seu rei, que estava com lepra e pediu 
que trouxessem Jesus até ele. Anan, como de costume, teria pintado o rosto do Cristo 
e levado para o rei Abgar V, que ficou curado, assim guardou tal pintura em um lugar 
de destaque em seu palácio. Os estudos são bem mais amplos e sérios a esse respeito, 
sobretudo da parte do escritor e especialista em assuntos do Vaticano, Corrado Pallen-
berg, que no final da década de 1970 fez grandes pesquisas.15

2.3 Arte Românica e Arte Bizantina

No cristianismo nascente, na Antiguidade, o primeiro artista foi o fóssore16, 
cuja função era trabalhar nas catacumbas, preparando a decoração do ambiente para 

15 Claudio PASTRO, A arte no cristianismo: fundamentos, linguagem, espaço, p.196-197.
16 [...] artistas coveiros que trabalharam nas catacumbas, faziam parte de uma grande corporação helê-

nica, juntamente com os pictores, musivarii e os quadatarii. Essa classe pertencia à classe dos servis ou 
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receber o morto que, porém, era pintado em vida. Ele quem faz os trabalhos em 
encáustica, por exemplo, decora o túmulo, prepara a pessoa para morte, prepara a 
família, enfim, todo o féretro. A completa função do fóssore é de mistagogia, é de 
levar para o outro mundo. Ele é representado nas catacumbas com um balde e uma 
pá pequeninos e às vezes com uma lâmpada na ponta.

Claudio Pastro, em sua obra Arte Sacra, faz uma observação interessante. Ele se 
autodenomina um fóssore: “pertenço à antiga estirpe dos ‘fóssores’ (coveiros) que nas 
catacumbas tinham a função de preparar a ‘viagem para o além’”. Em uma entrevista 
à Revista Dominicana de Teologia, ele diz: “gosto de entender o artista sacro como 
um fóssere. Há nas catacumbas de Roma a imagem do fóssore, pintada. Ele é o 
responsável por preparar e ornar os túmulos dos cristãos. O artista sagrado é aquele 
que, como o fóssore, conduz a Deus.”

Embora a arte românica e a arte bizantina tenham a mesma raiz, a mesma fonte, 
o românico é extremamente simples – é a palavra bem objetiva, em forma e cor –, 
enquanto o bizantino apresenta um refinamento no pensamento, na teologia, que 
passa para a pintura. Esse refinamento é inexistente no românico. A arte românica 
é a reação do mundo ocidental, dos antigos povos bárbaros diante de Roma, diante 
do Cristo.17 

Sem discordar, Burckhardt afirma que a arte românica corresponde a uma sín-
tese de castas; e é essencialmente uma arte sacerdotal, compreendendo, entretanto, 
um aspecto popular; satisfaz o espírito contemplativo e também atende à fruição da 
alma mais simples. No românico encontra-se tanto a serenidade do intelecto quanto 
o rústico realismo do camponês.18 Talvez por isso, Claudio Pastro qualifique uma 
arte que tanto admira como “pobre”, sem o sentido depreciativo.

libertos e foi onde mais o cristianismo penetrou. A princípio, por serem de origem pagã, retratavam o 
Cristo Hermes (Cristo Sol), o Cristo Mestre, figuras imberbes e jovens, pois os romanos não tinham 
recebido a influência da arte original do Oriente (Cristo barbudo, por exemplo). Os fóssores viveram 
intensamente nas catacumbas romanas do século I ao IV, quando já faziam parte dos “mistérios sagra-
dos”, logo abaixo dos diáconos e acima dos ostiarii, ou clérigos menores. Esse ministério permaneceu 
durante todo o primeiro Milênio da Igreja e existe até hoje na Igreja Oriental. Claudio PASTRO, A 
arte no cristianismo: fundamentos, linguagem, espaço, p.145-146.

17 Cf. Joseph PICHARD, La peinture romane, p.13-14.
18 Titus BURCKHARDT, A arte sacra no Oriente e no Ocidente, p. 252.
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A arte românica é interessante, porque se desenvolveu nos mosteiros que civilizaram 
a Europa. Foi no período carolíngio. Eu chamaria a arte românica de arte bizantina 
pobre porque, por exemplo, na arte românica, não há devocionismo como nós conhe-
cemos depois do Segundo Milênio. Há a mesma proposta do ícone, da arte bizantina. 
É por isso que a arte românica é chamada de a “Bíblia dos Pobres”, porque ela vai para 
os vitrais, para a pedra, para a pintura interna, sobretudo, porque as igrejas são fechadas, 
quase sem janelas. Só no final é que se abrem para o vitral que é o gótico. Mas o funda-
mental na arte românica é que ela é chamada de Bíblia Pauperum.

O encontro de Pastro com a arte românica se deu em 1973, quando permaneceu 
um período em Barcelona, onde cursou História da Arte Românica. Nesta época, 
sua criação artística esteve baseada na arte românica, por quem ele se diz um apai-
xonado, chegando a se identificar com ela.

Para Claudio Pastro, não seria possível entender o ícone sem aceitar as influên-
cias hebraica e helênica no cristianismo que, também, incorpora o mundo mediter-
rânico (na época, o Império Romano). De um lado, o judaísmo está preso à palavra, 
com ausência de imagem; de outro, para o grego, que só fala através da imagem, esta 
é importantíssima. Além disso, há também o helenismo que nasce da fusão da cul-
tura grega com culturas da Ásia, África do Norte, Mesopotâmia, Índia, Irã, Fenícia 
e Síria. O cristianismo surge exatamente neste momento histórico.

Apesar das influências, o que inspirou Pastro, o que lhe importava, é a ação 
de Deus em nós e a nossa relação com Ele. O que o toca é a presença do Mistério 
Criador-criatura. O objetivo de sua arte sempre foi ajudar as pessoas a perceberem 
a razão e a volta do bizantino, uma Ad Fontes que ele levava ao pé da letra, sem ser 
bizantino, sem ser românico, com um pé no Brasil, ou seja, com as características da 
arte afro-indígena brasileira.

Segundo o Concílio Vaticano II, a Igreja sempre se manifestou por palavra-
-imagem, palavra encarnada, palavra universal que fala ao mais profundo do ser hu-
mano, muito além da razão. O cristianismo se diferencia de todas as demais culturas 
e religiões pelo mistério da Encarnação. Por isso, a arte na Igreja Cristã só pode ser 
simbólica (figurativa). Pastro acreditava que a arte naturalista não retrata o Mistério. 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

121Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XIII, n. 54

Portanto, sem a iniciação e a aceitação do mistério da Encarnação, a teologia do 
ícone cai por terra, ou seja, não pode ser compreendida.

2.4 Artistas modernos

Segundo Pastro, se retomarmos a arte na passagem do século XIX para o XX, 
teremos impressionistas e expressionistas. Artistas que estavam procurando a luz. 
Pastro destacou Claude Monet19, Manet20, Cézanne21, Gauguin22,Van Gogh23 e Ma-
tisse24 cuja Capela do Rosário De Vence (1951), França, totalmente concebida pelo 
artista, encantava Claudio Pastro que  considera Matisse, embora ateu, como os 
impressionistas em geral, um pintor religioso. Em sua opinião, esses artistas talvez 
não se dessem conta disso, mas estavam ligados à arte sacra verdadeira, que é a busca 
da essência das coisas, da luz, das cores. E faziam isso com maestria.  

Do movimento Art Nouveau25, Pastro apontou artistas importantes, como Klim-
t26que, segundo ele, frequentava Beuron, Abadia São Martinho, beneditina reforma-

19 Oscar-Claude Monet (1840-1926), pintor impressionista francês. 
20 Édouard Manet (1823-1883), pintor impressionista francês. Embora muitas de suas obras possuam 

fortes características do realismo, ele utilizou tons fortes em suas pinturas, técnicas de jogos de luz, 
recurso de sombras e formas simplificadas. 

21 Paul Cézanne (1839-1906), pintor impressionista e pós-impressionista francês. É considerado um ar-
tista de transição entre o Impressionismo do final do século XIX e o Cubismo do início do século XX.  

22 Eugène-Henri-Paul Gauguin (1848-1903), pintor e escultor pós-impressionista francês. As caracterís-
ticas de sua obra são: imagens visuais sintéticas, simples e coloridas, sem graduação de cores. 

23 Vincent Willem Van Gogh (1853-1890), pintor pós-impressionista holandês. Deixou a técnica do 
pontilhado e passou a pintar com rápidas e pequenas pinceladas. Em 1889 foi internado numa clínica 
psiquiátrica dentro de um mosteiro. Nesta fase, seus trabalhos apresentam curvas em espiral e não mais 
as pequenas e rápidas pinceladas. Dentre suas obras estão: Os comedores de batatas, Natureza morta com 
absinto, Girassóis e Noite Estrelada. Disponível em: www.suapesquisa.com/vangogh3/. Acessado em 15 
de setembro de 2012.

24 Henri-Émile-Benoît Matisse (1869-1953) foi um artista francês, conhecido por seu uso da cor e sua 
arte de desenhar, fluida e original. Foi um desenhista, gravurista e escultor, mas é principalmente co-
nhecido como um pintor.

25 Art nouveau é um estilo artístico desenvolvido na Europa a partir do final do século XIX. Caracteriza-se 
pela sua ruptura com as tradições que até então persistiam excessivamente na arte e na arquitetura. Um 
estilo novo voltado para a originalidade da forma, de modo que era destituído de quaisquer preocupa-
ções ideológica e independente de quaisquer tradições estéticas. Disponível em: www.pitoresco.com.br/
art_data/art_nouveau/index.htm. Acessado em 15 de setembro de 2012.

26 Gustav Klimt (1862-1918), pintor simbolista austríaco. Sempre associado ao simbolismo se destacou 
dentro do movimento Art nouveau e foi um dos fundadores da Secessão de Viena, que recusava a tra-
dição acadêmica nas artes. Foi também membro honorário das universidades de Munique e Viena. 
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da de Beuron, situada no vale do Rio Danúbio, na Alemanha, foi fundada na se-
gunda metade do século XIX pelos irmãos Maur e Placide Wolter, conforme a vida 
monástica contemplativa, restauradora e romântica da abadia francesa de Solesmes27

A escola de Beuron também foi pioneira na volta do Pantocrator, já no final do 
século XIX, início do século XX, como afirma Boerner:

Torna-se particularmente evidente como se casam, na arte de Beuron desse período, a 
concepção geométrica das figuras de Lenz a elementos dos estilos nazareno tardio, ro-
mânico, paleocristão e bizantino. Um dos principais responsáveis pela capela da Abadia 
de Santa Hildegarda de Eibingen28 foi Paul Krebs. Em seu programa iconográfico, na 
abside domina uma figura monumental do Cristo sobre fundo dourado, que lembra o 
Pantocrator de um mosaico bizantino.29

Odo Casel30 mereceu uma citação especial de Pastro, por sua originalidade e alta 
percepção cultural. Monge beneditino de Maria Laach, na Alemanha, foi um dos 
precursores do Concílio Vaticano II. Em suas obras, já traduzidas para o português, 
dá respostas claras sobre o Mistério, a linguagem do Mistério, o Sagrado e o culto 
cristão. Seu livro O Mistério do culto no cristianismo existe em português, em tradução 
de Gemma Scardini, publicado pela Loyola. Claudio Pastro quis traduzi-lo, pois 
conhecia a obra há muitos anos, tendo-a lido várias vezes em alemão e francês. Não 
houve condições na época, mas reviu a tradução de Gemma Scardini. 

Odo Casel morreu aos 77 anos, em 28 de março de 1948, na noite da vigília 
pascal em que cantou o famoso precônio pascal Exultet: “Exulte o céu e os anjos 
triunfantes...” Acabou de cantar, sentiu-se mal, foi à sacristia e, ali, sofreu infarto 

27 Abadia beneditina San Pierre em Solesmes, França, cuja origem remonta a 1010, restaurada em 1833 
por Dom Próspero Guéranger, após a Revolução Francesa.

28 Construída por volta de 1900.
29 Marie-Christine BOERNER, Néoclassicisme-Romantisme-Historicisme 1770-1890, in: Rolf TO-

MAN (ed.), Ars sacré : l’art chrétien del’Antiquité tardive à nos jours, p. 724.
30 Johannes Casel (1886-1948), monge beneditino alemão, mais conhecido como Dom Odo Casel, nome 

que está diretamente ligado ao Movimento Litúrgico. Abriu horizontes para a liturgia e teologia da 
Igreja. Foi um teólogo original e profundo sobre questões de liturgia, culto e sacramentos. Dentre suas 
obras estão: O memorial do Senhor na liturgia cristã primitiva, A liturgia de celebração como mistério e O 
mistério do culto cristão. 
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fulminante. Os monges dizem que ele foi premiado, porque dedicou toda sua vida 
aos mistérios da liturgia.

3. O impacto do Concílio Vaticano II31

A arte sacra tem a tarefa de servir à beleza da sagrada liturgia, que é a matriz pri-
vilegiada da experiência religiosa de todo o cristão. Não é por acaso que as decisões 
sobre a arte na Igreja estão na constituição conciliar Sacrossanctum Concilium sobre 
a Sagrada Liturgia. Sobre o valor didático da liturgia, Pastro citou o Sacrosanctum 
Consilium no que este se refere à aplicação dos diversos ritos: “brilhem os ritos pela 
sua nobre simplicidade, sejam claros na brevidade e evitem repetições inúteis; devem 
adaptar-se à capacidade de compreensão dos fiéis, e não precisar, em geral, de muitas 
explicações”32.

Vale citar também o impacto do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965) 
na obra de Claudio Pastro. O artista ficou bastante impressionado com o Concílio 
e a questão Ad fontes33, que foi seu foco central. Para ele, “a constituição do Concílio 
Vaticano II sobre a liturgia, a Sacrosanctum Concilium, em seu número 34, fala-nos 
de uma nobre simplicidade: o estilo da liturgia (entendidos aí todos os elementos 
que a compõem, entre eles, a iconografia) deve ser simples e austero, como aquele 
de Jesus”.

Nas declarações conciliares referentes à arte, os depoimentos feitos por Pastro 
e sua autodenominação como artista “pós-conciliar” de arte sacra ficam transparen-
tes. É possível distinguir alguns aspectos referentes à arte no Concílio presentes na 
obra do artista tais como a volta às fontes, a nobreza da arte, o lugar que ocupa na fé 

31  O Concilio Ecumênico Vaticano II foi consagrado como o maior evento católico do século XX. Con-
vocado pelo Papa João XXIII em 25 de dezembro de 1961 e aberto oficialmente em 11 de outubro de 
1962, foi encerrado pelo Papa Paulo VI em 8 de dezembro de 1965.

32  Entrevista em 09 de novembro de 2011. O Sacrosanctum Concilium está disponível em:www.vatican.
va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19631204_sacrosanctum-conci-
lium_po.html.

33  Ad fontes, foi uma das intenções que caracterizaram o espírito do Concílio Vaticano II. A uma expres-
são foi empregada em 1919 pelo grande abade Dom Herwegen da Abadia de Marialaach, Alemanha, 
em uma famosa homilia que preconizava o Concílio Ecumênico Vaticano II.
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cristã, a arte como ministério, o serviço à liturgia, a relação entre a liberdade da arte 
e a inculturação.

Toda produção artística e arquitetônica de Pastro é pensada nos detalhes den-
tro das normas e práticas da liturgia e arte sacra, definidas pela Igreja a partir do 
Vaticano II. A arte sacra tem a tarefa de servir à beleza da sagrada liturgia, que é a 
matriz privilegiada da experiência religiosa de todo o cristão. A arte no Concílio é 
apresentada como nobre, uma realidade dada por Deus que merece admiração.

A partir do Concílio Vaticano II, Pastro serviu-se de sua obra para enaltecer a 
figura de Cristo. “Ele é o rei. Os santos nada poderiam sem Ele. Todos eles viveram 
em função do Cristo como nós vivemos”, diz, e completa: “se é para reverenciar ape-
nas um santo, melhor colocá-lo logo em destaque na igreja para torná-lo um mito, 
um ídolo”34.

4. Experiências marcantes35

Em 9 agosto de 2001, por consequência de uma hepatite C, Claudio Pastro fi-
cou um mês e meio em coma. Perdeu o fígado, que já estava todo cirrótico devido à 
hepatite. Diz estar marcado por essa experiência até hoje, pelas visões impressionan-
tes que teve. Durante o coma, teve muitas visões de ícones. Nada além disso. Essas 
visões surgiam aos turbilhões, rápidas, e em geral eram de Cristo. Alguns ícones 
eram da Mãe de Deus.

Em uma das vezes, surgiu um ícone da face de Cristo, bem longe, que foi se 
aproximando até ficar cara a cara com ele. Nesse instante, o rosto de Cristo se trans-
formou, ficou todo ensanguentado. E Claudio percebeu que o rosto era seu, não 
do Cristo, e começou a pedir perdão. Diz: “O Cristo é o Cristo e eu sou eu e ele se 
transformou num bonito ícone. Então, o coma foi importantíssimo para mim!”

Depois do coma, em 17 de outubro de 2004, Claudio Pastro realizou um antigo 
desejo: tornou-se oblato, leigo que se oferece para prestar serviços a uma ordem reli-
giosa. Foi o primeiro oblato beneditino do Mosteiro Nossa Senhora da Paz, fundado 

34  Entrevista em 09 de novembro de 2011.
35  Entrevista de 07 de junho de 2011.
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em 1974, em Itapecerica da Serra, que nunca desejou ter oblatos, mas já se encontra 
preparando outras pessoas para a oblação.

A formação exige mais de três anos, mas Claudio foi exceção: não precisou fazer 
o curso, fez apenas a oblação. Pela tradição, o oblato recebe um nome de oblação, 
como se fosse um religioso. Em homenagem a Dom Martinho Michler, hoje, Clau-
dio Pastro assina seu nome como Irmão Martinho, Obl.Osb. (Oblato da Ordem de 
São Bento).

6. O Pantocrator de Claudio Pastro

De origem grega, a palavra Pantocrator é uma combinação de pan (tudo ou 
todo) com kratos (alto, em cima). Transmite a idéia de governo, de poder e é perfeita 
em seu significado: “Todo-Poderoso” ou “Onipotente”, ou ainda “Senhor de tudo” 
ou “Criador de tudo”. Sob o ponto de vista religioso, estético e simbólico, a imagem 
de Cristo reina como a maior fonte de inspiração na cultura ocidental. 

E a imagem de Cristo Pantocrator se impõe desde o Primeiro Milênio: encon-
tra-se em um trono, como um rei. Suas mãos vão além da imagem de abandono 
do Cristo crucificado ou das pietás. Enquanto a esquerda segura o Livro da lei, o 
Evangelho, a direita faz uma saudação grega. O simbolismo não deixa dúvidas: Ele 
é o Onipotente, o Criador de todas as coisas.

Para Claudio Pastro, Cristo é sempre Pantocrator e assim deve ser mostrado em 
qualquer cena, porque ele é sempre “o Senhor”.  O artista deixou inúmeros segui-
dores que têm feito muitas igrejas, espalhadas pelo Brasil, onde o Pantocrator pode 
ser contemplado pelos fiéis. Seria essa uma indicação de que o Cristo do Primeiro 
Milênio será a nova imago Dei a ser venerada no século XXI?

A representação do Pantocrator desenvolvida pelo artista Claudio Pastro trouxe 
consigo a força de que tradição. Após séculos, nos quais Jesus foi retratado como 
Servo sofredor – o crucificado na arte das igrejas do Ocidente, qual o sentido da 
volta da imagem do Pantocrator, em um país, o Brasil, que nunca teve essa tradição? 
Quais as justificativas que suportam a ideia dessa volta?
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As suposições preliminares a serem averiguadas são as seguintes: se o Pantocra-
tor, como ícone de Cristo, a partir da teologia da imagem, reflete simbolicamente a 
Face do Redentor, o artista traz a concepção da verdade espiritual dos ícones em seu 
Pantocrator. A obra de Claudio Pastro é sacra e litúrgica, pois pretende preparar o 
espaço litúrgico para o Mistério: a partir deste modelo artístico, trazer a imagem de 
uma Presença.

A arte de Claudio Pastro foge do naturalismo, característico da arte do Renas-
cimento, e remete ao ícone bizantino. Entretanto, não só a arte bizantina, mas tam-
bém a arte românica e traços da arte afro-indígena brasileira estão presentes na obra 
do artista. Essa associação de uma arte milenar como a do ícone, da simplicidade 
da arte românica e de traços das primitivas artes afro-indígena brasileiras compõe a 
obra singular deste artista brasileiro reconhecido mundialmente.

Importante ressaltar que duas importantes fontes de inspiração simbólica na 
obra de Claudio Pastro são o livro veterotestamentário “Cântico dos Cânticos” – em 
que o noivo é o símbolo de Deus apaixonado por sua noiva, o Seu povo – e o livro 
do Apocalipse.

7. Um artista sacro

Para Claudio Pastro, artista sacro é aquele que serve ao Mistério.  É fundamen-
tal que tenha fé e que a fé gere no artista a humildade, pois está a serviço da liturgia, 
dos mistérios, da Igreja (não entendida nos sentido meramente institucional). O 
artista deve saber ser veículo. Em suas palavras: “a função do artista (sacro) é ser 
veículo, pois o iconógrafo é o Espírito. [...] Aqui podemos nos lembrar mais uma 
vez dos ensinamentos de São Bento, quando elenca os instrumentos das boas obras: 
“odiar a própria vontade”.

O iconógrafo, segundo a tradição, é aquele que escreve o ícone, o artista que se 
dispõe a preparar o espaço litúrgico e deve ser, antes de tudo, um asceta. Claudio 
Pastro insistia que, assim como a arte não se separa do sagrado, o artista não se se-
para de Deus, deve estar sempre em oração.
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A arte sacra é mistagógica, pois tem a função de conduzir, de introduzir o ser 
humano na divindade. Ela faz o indivíduo sair de si mesmo, ir além de sua realidade 
e penetrar no Mistério que ultrapassa o cotidiano, a palavra e a própria arte. Não 
que a pessoa vá negar a realidade, mas apreciá-la de uma nova maneira. Em termos 
religiosos, o fiel consegue ver a realidade com os olhos do Cristo. Os olhos humanos 
veem a questão política, o mundo de hoje, os problemas econômicos etc. O olhar do 
homem religioso vai além disso. 

A arte religiosa é devocional – a pessoa fica ligada à imagem, mas a figura não 
é o Mistério. Por isso a arte religiosa é limitada, seu discurso é fechado. É a luta do 
humano com o divino. A arte sacra, ao contrário, apresenta um discurso aberto, uma 
abertura para o Mistério. 

A linguagem da arte mistagógica atua em duas dimensões: tanto nos introduz 
no Mistério como o revela para nós. É a questão da imagem que ultrapassa o limite 
da palavra. Segundo Gregório de Nissa, “a palavra leva-nos a diferentes interpreta-
ções. A imagem nos coloca diante da Presença”.

Na palavra Mistério está contida a Revelação, como fato de cobrir e des-desco-
brir. No sentido popular, isso é algo impossível. Mas no sentido cristão, é a Revela-
ção da divindade na carne por meio de Jesus Cristo. Na palavra imagem (in + aggere 
= forma dentro da terra), por ser uma marca, um sinal, encontra-se a indicação de 
algo capaz de nos levar para dentro do próprio Mistério. Diz Pastro:

Sobretudo na Igreja do Oriente, a palavra “mistério” é bastante utilizada para se referir 
aos sacramentos da Igreja. As ações de Jesus continuam através dos séculos, na celebra-
ção dos sacramentos: ele mesmo atualiza seu amor pela humanidade, a salvação ofere-
cida, através de sua Esposa, a Igreja, que é também seu Corpo Místico: todo cristão é 
membro desse corpo, em uma grande comunhão, sendo a cabeça desse corpo o próprio 
Cristo Jesus.36

Claudio Pastro diz ser difícil falar de arte sacra sem tratar de toda a questão teo-
lógica litúrgica. O que define a arte sacra, para ele, é o fato de só poder ser entendida 

36  Claudio Pastro; André Tavares, Iconografia como expressão da fé, in: Ceci Baptista MARIANI; Maria 
Angela VILHENA, Teologia e arte: expressões de transcendência, caminhos da renovação, p. 41.
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dentro do rito, da liturgia. E dá um exemplo: “se não professasse minha fé, se não 
vivenciasse a liturgia, eu não poderia fazer um Pantocrator. Faria, sim, mas teria que 
copiar de alguém. A imagem seria a tradicional, mas não passaria de uma releitura”37. 

Claudio Pastro diz ser difícil falar de arte sacra sem tratar de toda a questão teo-
lógica litúrgica. O que define a arte sacra, para ele, é o fato de só poder ser entendida 
dentro do rito, da liturgia. E dá um exemplo: “Se não professasse minha fé, se não 
vivenciasse a liturgia, eu não poderia fazer um Pantocrator. Faria, sim, mas teria que 
copiar de alguém. A imagem seria a tradicional, mas não passaria de uma releitura”.

7. Alguns Pantocrators

A produção artística de Claudio Pastro é intensa, são numerosos os Pantocra-
tors que habitam muitas igrejas no Brasil e no exterior. Com criatividade e usando 
diferentes técnicas, mural, azulejos, vitral, metal, etc., ele recriou o Cristo glorioso 
com uma nova linguagem no contexto latino-americano. Seus Pantocrators, por 
seus traços simples, sutis e elegantes, são facilmente reconhecidos, embora haja ou-
tros artistas que o tenham seguido, como José Marcio Motta, de Fortaleza, CE; 
Gustavo Montebello, de São Paulo, SP; ou Patrick Oliveira Urias, Oblato de Maria 
Imaculata.

Em sua arte procura simplificar os traços, a fim de reconduzir às suas carac-
terísticas essenciais sem, no entanto, implicar em uma rigidez artística. Foge do 
naturalismo, cujo perigo está em substituir elementos espirituais imponderáveis do 
protótipo tradicional, o Mandylion, por outros puramente subjetivos. De acordo 
com Burckhardt, quando a arte se corrompe, ao invés de imagem sacra, criam-se 
ídolos que passam a atuar por si e, em seu conjunto, de forma bem mais nociva à 
mentalidade coletiva.38

Porque imagens dizem mais que palavras, eis alguns exemplos de Pantocrators 
de Claudio Pastro, colocados nos santuários de igrejas e mosteiros:

37  Entrevista em 28 de novembro de 2011.
38   Titus BURCKHARDT, A arte sagrada no Oriente e no Ocidente, p.111.
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Figure 3 Claudio PASTRO. A Historia da Salvação. São Paulo (SP).  
Igreja São Bento do Morumbi. 1982. 

Detalhe de A Criação do Mundo. 30m x 5m.

O primeiro Pantocrator de Pastro está na igreja São Bento do Morumbi, em 
um painel de 150 m2. A História da Salvação, mural acrílico sobre reboco, apresenta 
Cristo em três momentos: no detalhe à esquerda (figura abaixo), aparece na “Cria-
ção do Mundo”; ao centro, na cruz da “Redenção” e à direta, na “Glória”. A obra foi 
encomendada em 1978 e inaugurada em 1982; é considerado, também, o primeiro 
grande trabalho do artista.
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Figure 4 Claudio PASTRO. Cristo Evangelizador para o Terceiro Milênio. Roma. Vaticano. 1998. Me-
tal dourado e incisão Diâmetro: 1m

Em 1995, o artista recebeu um convite do Vaticano, através de Dom Cipriano 
Calderón, para realizar a imagem do Cristo com o objetivo de anunciar o jubileu 
do ano 2000. Não houve um concurso para realizar esse projeto, Pastro foi o único 
artista convidado.
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O Cristo Evangelizador do Advento do III Milênio foi realizado como um 
círculo de latão banhado a ouro, de 90 cm de diâmetro, sobre uma base quadrada 
de madeira laqueada em preto de 100 cm de aresta. Preferiu incisões a pinceladas e 
escolheu o fundo dourado, pois Cristo é luz. O fundo dos ícones bizantinos também 
são dourados, efeito que se consegue aplicando folhas de ouro, que são polidas até 
alcançar o brilho máximo. Na iconografia bizantina o dourado sempre representa a 
luz de Deus, em qualquer figura representada pelo ícone.

Figure 5 Claudio PASTRO. Pantocrator. Santa Rosa (RS).  
Abside do presbitério do Mosteiro Beneditino da Transfiguração. 1998. Diâmetro: 1m

O Cristo de estilo bizantino está sentado no trono, símbolo do poder, segurando 
o Evangelho com a mão esquerda e com a direita abençoa e indica: “Ide e pregai”.  
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A cabeça está envolta por uma auréola crucífera, símbolo da luz e da perfeição divina; 
a face, seguindo a tradição, remete ao Mandylion de Edessa: rosto oval, olhos grandes 
amendoados, cabelo repartido ao meio, nariz afilado; o pescoço inflado do Espírito; as 
vestes são as romanas, tradicionais nos ícones. Os pés sobre o quadrado, símbolo do 
humano, representam a soberania de Cristo como legislador da humanidade.

Figure 6 Claudio PASTRO. Pantocrator. Petrópolis (RJ).  
Igreja abacial do Mosteiro da Virgem. Monjas beneditinas. 1986. Têmpera sobre concreto
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Nessa representação predomina a influência bizantina do Cristo em Majestade, 
com a inscrição IC XC, do alfabeto grego, indicando o nome Jesus Cristo. Senta-
do no trono, com nimbo crucífero, a face, as vestes, o livro na mão esquerda, todas 
essas são características bizantinas, porém os tetramorfos, característica românica, 
estilizados de forma livre dentro e fora da mandorla marcam uma inovação. Cristo 
Românico pelas formas e cores chapadas, mas inculturado, com traços da influência 
afro-brasileira. A mão de Deus-Pai acima que envia o Filho; a tamareira (planta 
do oásis) como a Árvore da Vida; o Cristo está envolto por símbolos apocalípticos, 
d’Ele e do trono saem a Água da Vida, referência ao Espírito Santo. Cristo ladeado 
por duas oliveiras, Pedro e Paulo. Um cervo e um cordeiro bebem da Água da Vida, 
conforme o texto bíblico.

 Figure 7 Claudio PASTRO. Painel central da Capela do Colégio Santo André (Irmãs de Santo André). 
São José do Rio Preto (SP), 1992. Afresco
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Esse painel apresenta a influência românica por sua figura mais chapada. Rico 
em símbolos, apresenta o Cristo Pantocrator que tem no peito o Cordeiro e abaixo 
de seus pés a árvore da vida; à esquerda, em movimento descendente, os arcanjos 
Gabriel com a trombeta e Rafael com o incenso; acima, a Jerusalém Celeste e, abaixo, 
as sete velas da menorah; à direita, a Theotokos traz no colo o Menino-Deus e a lua 
nos pés; o arcanjo Miguel tem os pés sobre a serpente e com as mãos segura a lança 
que a golpeia. O cabelo dos arcanjos, suas asas e detalhes de suas vestes remetem à 
arte egípcia, relembrando a influência da arte de Beuron na obra de Claudio Pastro.

Figure 8 Claudio PASTRO, Jerusalém Celeste. Brusque (SC), Matriz de Brusque. 2010. 
Painel em azulejos.
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Figure 9 Claudio PASTRO. Jerusalém Celeste e Pantocrator. Santa Maria (RS). Abadia de Santa Maria. 
2012. Têmpera sobre concreto.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

136Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XIII, n. 54

O Cristo Pantocrator, O Senhor do Universo.

“Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim.” (Ap 22,13). 
Os triângulos coloridos correspondem à Jerusalém Celeste que desce do céu e une-se 
à assembleia dos cristãos, a Nova Jerusalém. Eis a esposa, a Igreja, que se enfeita para 
celebrar o Seu Amado, o Senhor, a glória em nosso meio. (Claudio Pastro)

Figure 10 Claudio PASTRO.  Cristo Pantocrator.  
Detalhe do presbitério do Mosteiro Nossa Senhora da Paz. Itapecerica da Serra (SP). 2001.

O Mosteiro Nossa Senhora da Paz foi o lugar onde Claudio Pastro escolheu 
para seu descanso final. Diante do Pantocrator do presbitério, foi celebrada missa 
de corpo presente em 19 de outubro de 2016 às 17h00. Lá, as monjas lhe deram o 
espaço singelo sob uma cerejeira que ele mesmo havia escolhido.

“É Tua face que eu busco, Senhor.” Sl 27,8
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Figure 11 Pantocrator desenhado por Claudio Pastro a mão livre, em papel A3, 2016. Acervo do artista.
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NOTAS

UMA FORMA DE COLOCAR OS POBRES EM SEU LUGAR

O dia 19 de abril de 2016 ficará marcado, na memória de certo segmento de 
brasileiros e brasileiras, como o dia em que o Brasil começou a se apequenar, pelo 
desejo explícito de sua classe política. Os chamados “representantes do povo”, ho-
mens e mulheres, protagonizaram a vergonha: jogando-se uns nos colos dos outros, 
gritando frases de baixo calão, jogando confetes e serpentinas, portando pequenos 
cartazes com a frase “tchau querida!” e votando pelo pai, pela mãe, pelos filhos, por 
Deus, etc. O resultado da votação, já esperado, retirou uma presidenta legalmente 
eleita, por motivos  pelos quais quase todos os chefes dos executivos, em todos os 
níveis, deveriam também ser apeados do cargo. 

Foi uma vergonha para o país, mas somente depois de montado o governo vi-
ram-se os verdadeiros motivos do show: acabar com o caráter de sujeito internacio-
nal, que estava sendo construído nesse nível, quer na América Latina quer em nível 
mundial. Mesmo mostrando total desconhecimento das necessidades inerentes ao 
cargo, o Ministério das Relações Exteriores foi ocupado por alguém que imediata-
mente cortou laços com algumas as instâncias internacionais de diálogo, e assumiu a 
possibilidade de assinar tratados extremamente prejudiciais ao país, e, mesmo tendo 
sido demonstrada  a obtenção ilícita de valores milionários, para sua vida pessoal e 
para as campanhas políticas das quais participou, é mantido no poder, até porque o 
chefe do executivo não está em melhor situação neste quesito.

A influência do “grande irmão do norte”, a potência do “destino manifesto”, já ti-
nha se mostrado, antes do ato de 19 de abril citado, principalmente na demonstração 
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de que os grupos de manifestantes que vinham para as ruas eram regiamente sub-
sidiados em dólares por grupos e famílias americanas, indicadas pela CIA. Agora, 
finda a luta, deposta a presidenta, a continuidade deve se dar na ação político-admi-
nistrativa. As ações do Ministério das Relações Exteriores citadas acima são parte, 
mas vêm na mesma linha do desaparecimento da brasilidade da Petrobrás, uma das 
maiores empresas petrolíferas do mundo, com seu pré-sal, do desmantelamento das 
grandes empresas nacionais, que fazem sombra às suas congêneres americanas e 
europeias, mas também da colocação dos pobres e trabalhadores em seus respecti-
vos lugares, como o estabelecido pelos economistas neo-liberais em Mont Pellerin1. 
Afinal, como disse o grande intelectual R.Reagan certa vez, quando estava a reduzir 
os tributos dos ricos e a aumentar o dos pobres, que dinheiro na mão dos pobres era 
para gastar, enquanto na mão dos ricos era para gerar empregos e riquezas. 

É este é o objetivo, não muito esclarecido pelo governo, do chamado Projeto de 
Emenda Constitucional 241 (PEC 241), aprovada na Câmara Federal, e da PEC 
55, aprovada no Senado Federal. Denominadas PEC do Teto dos Gastos Públicos, tra-
zendo, na prática, um novo regime fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União, e valerá por 20 anos, nos quais as despesas primárias 
para o ano consecutivo serão corrigidas pelo IPCA.

O que é?

As PECs 241, da Câmara, e a PEC 55, do Senado, instituem um novo regime 
fiscal, e têm como objetivo limitar despesas com saúde, educação, assistência social e 
Previdência, por exemplo, pelos próximos 20 anos. Estes, estabelecidos os valores em 
2016, não poderão crescer acima da inflação acumulada no ano anterior.

Sabemos que os gastos com saúde e educação são vinculados à evolução da ar-
recadação federal, vinculações estas que vêm no bojo das lutas sociais expressas na 

1  A SOCIEDADE MONT PELLERIN é uma organização internacional fundada em 1947, para a 
promoção do neoliberalismo. A sociedade defende a liberdade de expressão,  Entre seus fundadores, 
estavam Hayek, Popper, von Mises,e Milton Friedman. Tem este nome pela localidade de Mont-Pèle-
rin, na Suíça
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Constituição Federal de 1988 com o objetivo de priorizar e preservar o gasto público 
nessas áreas fundamentais, independentemente do governo que estivesse no poder.

Mas, o que estamos vendo hoje, e o que procuraremos mostrar neste texto, é que 
há uma luta de classes sendo travada no Brasil , como sempre, mas esta está ocor-
rendo a partir das ações das classes detentoras do poder econômico,  um avanço dos 
interesses das classes ricas, detentoras do capital de produção e financeiro contra a 
população de baixa renda, sendo um dos assaltos dessa luta as mudanças constitu-
cionais estabelecidas  nas aprovadas PEC 241 e PEC 55, através das quais se reduz 
os gastos com saúde e educação em  valores per capita.

Governabilidade?

A PEC 241/55 é fruto da necessária aliança entre PMDB e PSDB, tão buscada 
pelo presidente interino, sem a qual  o governo pode se encurtar. Ela, aparente-
mente, garante a governabilidade do presidente interino no congresso. O interesse 
do PSDB pela aprovação do Projeto de Emenda Constitucional vem ao encontro 
da política de austeridade defendida pelo PSDB, em seus governos na década de 
90 e nos pronunciamentos de suas lideranças, hoje. Juntamente com a reforma da 
Previdência, que pretende mudar as regras para a concessão de aposentadorias, e 
com as mudanças na Consolidação  das Leis Trabalhista (CLT),  o ajuste das contas 
públicas é tido como uma das principais razões da aliança entre PMDB e PSDB no 
governo.

O apoio do PSDB, e uma certa coligação com o PMDB é extremamente fun-
damental no momento político eis que, dados os resultados na área jurídica (dela-
ções, votações no STF, e outros) vê-se a possibilidade de o presidente interino ser, 
também ele, cassado, e, nesse caso, a eleição de um mandato tampão pelo Congresso, 
recaindo esse em algum membro do tucanato. Desta forma, e tendo essa espada 
ameaçando sua garganta, o governo do PMDB age a favor dos interesses e projetos 
do PSDB, como a PEC da qual estamos falando. E diante da impopularidade da 
medida, sua aprovação que caiu no colo do governo e do PMDB, o PSDB, que al-
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meja o Planalto em 2018, pode ver um projeto que se casa com sua visão de políticas 
públicas aprovado sem ter o ônus de ser o responsável direto por ele. 

Os verdadeiros destinatários

Henrique Meirelles, Ministro da Fazenda, afirmou, quando da discussão da 
PEC 241, que a raiz do problema fiscal do Brasil é o crescimento elevado do gasto 
público, que, segundo ele, é incompatível com o crescimento da Receita. Ele não o 
disse, mas a sua crítica às políticas públicas se dá porque estas favorecem os pobres: 
bolsa família, Prouni, Luz para Todos, etc, ações que ele critica. E em debate na Co-
missão de Assuntos Econômicos do Senado, o presidente do Banco Central, Ilan 
Goldfajn, disse que o congelamento dos gastos permitirá que o “mercado”, ou seja, 
os bancos, os detentores da dívida pública, tenham expectativas melhores em rela-
ção ao Brasil, elevando investimentos privados e contribuindo para o crescimento 
econômico.

Entenda-se, portanto, que as Emendas Constitucionais aprovadas, das quais 
estamos falando, não só impedem o governo, seja ele de quem for, de gastar valores 
superiores ao que arrecada, mas a Emenda Constitucional limita drasticamente não 
só o aumento dos gastos sociais em Saúde, Educação, Assistência, e em outros pro-
gramas sociais, mas faz com que as políticas públicas a favor dos mais pobres sejam 
reduzidas e, se necessário para o aumento do superávit primário, suprimidas. Assim, 
mesmo que o país se torne mais rico, que arrecade mais, tudo o mais deve ser voltado 
para o pagamento dos rentistas, da dívida pública. Tal é a principal regra e, segundo 
o texto, só poderia ser revista por iniciativa exclusiva do presidente da República 
após dez anos, em 2026. Desta forma, o prazo final do ajuste se completará somente 
em 2036.

Como conclusão deste ponto, podemos afirmar que  o Novo Regime Fiscal 
retira da sociedade e do Parlamento a prerrogativa de moldar o tamanho do Orça-
mento, definido agora pela inflação. “O objetivo é reduzir o tamanho do Estado, é 
uma austeridade contratada por 20 anos”, diz uma deputada da oposição. Em última 
instância, podemos afirmar que as PECs que estamos estudando representam a de-
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sestruturação do Estado que temos, e uma reestruturação que o coloque como pro-
dutor de mais riqueza aos ricos, e, nesse setor, aos rentistas. Como afirma a oposição, 
essas PECs são a elaboração do orçamento sem o povo, originário de um governo 
sem voto.

Sinal de que as políticas públicas a favor do povo mais pobre estão sendo eli-
minadas está no fato de que foram retirados os termos que indicavam o compro-
metimento da administração pública federal a assegurar “distribuição de renda”, o 
“fortalecimento dos programas sociais”, bem como a execução de “políticas sociais redis-
tributivas”. Assim, pode-se dizer que pelo contexto, está-se assegurando “concentra-
ção de renda”, e “eliminação dos programas sociais”.

A Dívida e o PIB

Reduzir drasticamente os gastos com políticas públicas de distribuição de ren-
da, de melhoria de vida à população mais carente, promovendo uma austeridade 
orçamentária para a ampliação do superávit primário e, como consequência, para o 
pagamento da dívida pública e seus juros, eis aí o objetivo da ação governamental 
aprovada pelo parlamento.

Como mostramos acima, para o Ministro da Fazenda o grande problema fiscal 
do Brasil é o crescimento elevado do gasto público, que, segundo ele, é incompatível 
com o crescimento da Receita. Em outras palavras, não há investimentos privados, 
nacionais e estrangeiros no Brasil, porque o Estado gasta mal, com os pobres e ne-
cessitados. 

Assim, a nova métrica do “equilíbrio fiscal” busca impedir o crescimento real do 
gasto primário de um ano para o outro. Sua ampliação será no máximo igual à infla-
ção do ano anterior, ou seja, concedida apenas a atualização monetária.   O texto da 
PEC ressalta suas expectativas: “Estabilizar a despesa primária, como instrumento 
para conter a dívida pública... Entre outros benefícios a implantação dessa medida... 
reduzirá o risco-País e, assim, abrirá espaço para redução estrutural da taxa de juros”. 
É o que se chama de “política de austeridade fiscal”.
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Entretanto, o próprio Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou que as 

chamadas “políticas de austeridade” não alcançam, realmente, os objetivos estabe-

lecidos. Economistas  da instituição publicaram recentemente um artigo dizendo 

que políticas neoliberais podem gerar efeitos nocivos para a economia de países em 

desenvolvimento. Por exemplo, aumentar a desigualdade. “Os benefícios de algumas 

políticas que são uma parte importante da agenda neoliberal parecem ter sido um 

pouco exagerados. Em vez de gerar crescimento, algumas políticas neoliberais au-

mentaram a desigualdade, colocando em risco uma expansão duradoura”.

Além disso, há um evidente descompasso entre o que o governo diz e a realidade 

do mundo econômico. Um dos pontos está no entendimento de qual é o percentual 

do PIB que pode ser considerado bom para a dívida pública. E não existe unani-

midade sobre este percentual. A Dívida Pública do Brasil, em 2015, ficou em 73% 

do PIB, e a de 2016 tende a ficar em 76%. Desta forma, podemos ver, sim, vários 

países  com uma dívida menor do que a brasileira: Argentina (56% do PIB em 2015) 

e Chile (14% do PIB), entre eles. Mas, mesmo países mais desenvolvidos possuem 

dívidas substancialmente maiores, como é o caso da Espanha (99%), EUA (106%), 

e o mais extremo, o Japão, que tem uma dívida de 248% do valor de seu Produto 

Interno Bruto. Este último, inclusive, preferiu uma política de expansão monetária 

à austeridade imposta na Europa.

Esse tipo de debate foi realizado em outros países que também passaram por 

um aumento muito forte dos déficits públicos e da dívida pública. Os países onde 

essa tentativa de ajuste fiscal foi feita, falharam em promover a recuperação econô-

mica em todos eles. O ajuste fiscal, onde foi implementado, não gerou recuperação 

econômica.

Em outras palavras, ou a equipe econômica brasileira não sabe o que faz e está 

defasada em relação ao mundo fora dela, ou os objetivos das ações que estamos ana-

lisando é outro. 
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As PECs e as políticas públicas

Sem ir buscar mais longe a motivação da equipe econômica com as PECs anali-
sadas, estamos frente a um fundamentalismo econômico que vai buscar, no mínimo, 
a fixação dos gastos sociais e a proibição de seu aumento, congelando tais gastos em 
20 anos. Em outras palavras, o Estado irá gastar até 2036, nas áreas sociais, apenas 
aquilo que gastar em 2016, permitindo-se apenas o acerto inflacionário.  

Há, pois, uma eliminação dos direitos sociais constitucionais, tão duramente 
conquistados ao final da década de 80, fruto de lutas históricas do povo brasileiro. 
Acaba com os percentuais mínimos em saúde e educação. Só para se entender me-
lhor a situação, caso as exigências das PECs tivessem ocorrido nos governos de 2003 
a 2015, ou seja, apenas um crescimento vegetativo orçamentário nas áreas sociais, 
o Brasil teria aplicado menos R$ 253 bilhões em saúde, menos R$ 437 bilhões na 
assistência social e menos R$ 454 bilhões em educação.

Entretanto, as PECs aprovadas, que massacram os investimentos nas áreas so-
ciais, em saúde, educação, assistência, não colocam limites para o gasto específico 
com os juros da dívida. Esse valor já exorbitante irá aumentar astronomicamente 
nas próximas décadas. Assim, os trabalhadores brasileiros, terão que trabalhar muito 
mais para fortalecer o capital especulativo e rentista que, só nos últimos 12 meses, 
recebeu do governo federal R$ 454 bilhões – quase meio trilhão de reais – de serviço 
da dívida.

Isso revela a falta de sincronia ou interesse do governo Temer com o programa 
aprovado nas urnas em 2014 e com os reais interesses da sociedade brasileira. Uma 
pesquisa do Ibope, realizada em 2014 a pedido da Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), mostra que a saúde, a segurança pública e a educação são, em ordem 
decrescente, os temas que deveriam ser tratados como prioridade pelo governo fe-
deral, na opinião de eleitores.

Podemos, pois, afirmar, que as PECs que estamos estudando são uma demons-
tração de força política do mercado, foram feitas a partir e para o mercado, e para 
beneficiar uma elite que não quer pagar imposto.
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Resultados em pouco tempo

Antes mesmo da aprovação na Câmara dos Deputados, a pesquisadora G. Da-
vid afirmou que: “Se essa PEC for aprovada, o SUS como conhecemos certamente não 
terá capacidade de existir. Poderá perder sua integralidade, isto é, sua proposta atual de 
cobertura universal, deixando de oferecer acesso a serviços como internação hospitalar, ci-
rurgias complexas, tratamentos mais caros e medicamentos, fornecendo somente a atenção 
básica a todos. Ou, ainda, poderá se reduzir a universalidade, focando na promoção de 
uma política de saúde para as populações mais pobres, semelhante ao modelo norte-ameri-
cano atualmente”. E continua: “Essa PEC representa a impossibilidade de crescimento e 
do aumento real de investimentos nos direitos e nas políticas sociais. O resultado será cer-
tamente um serviço de saúde de pior qualidade, com cada vez menos pessoas tendo acesso. 
Na educação e em outras políticas sociais se repetirá esse cenário. Com essa precarização dos 
serviços públicos e dos direitos, novas propostas de privatização vão surgir, o que já está 
acontecendo”.

De certa forma, já podemos prever o fim da integralidade, que é a sua cobertura 
universal, não oferecendo o acesso a serviços como internação hospitalar, cirurgias 
complexas, tratamentos mais caros, bem como acesso a medicamentos de alto custo. 
O SUS será, praticamente, o fornecedor de atendimento básico a todos. 

Pensemos: 1. A população brasileira está crescendo e, ao mesmo tempo, en-
velhecendo. A parcela de maiores de 60 anos entre a população está a aumentar 
grandemente.  E sabemos que tal população busca os serviços de saúde; 2. A área da 
Saúde é a que mais se utiliza de novas tecnologias, e, como estamos vendo cada vez 
mais, o preço das tecnologias vai se elevar. Desta forma, e baseados apenas nesses 
dois fatores, o valor que deverá ser aplicado na saúde, para cada cidadão, em hipótese 
alguma deve ser reduzido. Entretanto, de acordo com o que estamos verificando,  
segundo o que foi aprovado esse valor vai permanecer constante, pois não haverá 
nenhum acréscimo real. Essa medida também valerá para outras políticas, como a 
educação, por exemplo, pois precisaremos de mais escolas para essa população que 
estará crescendo, mas como não haverá aumento nos investimentos não será possível 
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abrir novas escolas, nem abrir novas vagas, nem melhorar a qualidade dos serviços 
prestados.

Assim, os dispositivos aprovados representam a impossibilidade de crescimento, 
ou seja, pelo menos de um aumento real de investimentos nos direitos e nas políticas 
sociais. Vamos ter, então, certamente, um serviço de saúde de pior qualidade, além 
do que cada vez menos pessoas tendo acesso. Na educação e em outras políticas 
sociais se repetirá esse cenário. 

Por tudo o que estamos falando, em verdade está-se precarizando a saúde, a 
educação e a assistência social. Com essa precarização dos serviços públicos e dos 
direitos, novas propostas de privatização vão surgir, o que já está acontecendo. O 
Ministro da Saúde já sinalizou para a criação de planos de saúde populares, para 
atender a população de baixo poder aquisitivo. Além disso, já temos a experiência 
das OSCIPS, que é uma forma de terceirizar a gestão do serviço público. E na área 
da Previdência, aí estará a falácia da Previdência Privada, que muita comoção causou 
e causa nos países onde foi adotada.

Reflitamos: depois do SUS, a expectativa de vida no Brasil aumentou mais de 
10 anos e isso não foi por acaso, foi devido ao acesso universal à saúde, que antes 
não existia. Antes pessoas morriam por verminoses, parasitas, coisas que puderam 
ser mais evitadas com atuação mais profunda do Estado. O acesso universal à saúde, 
à vacinação em massa, reduziu uma série de doenças de forma sistemática. Se obser-
varmos os indicadores de desenvolvimento humano no país, eles melhoraram muito 
depois da promulgação da Constituição de 1988

E tudo isso pode estar sendo jogado no lixo pelas PECs aprovadas. 

Reduzir gastos ou ampliar tributos 

Estamos, sim, em processo de recessão e crise. E nestes momentos, não é redu-
zindo os gastos do Estado com as classes menos favorecidas que se age, conforme 
economistas inclusive do FMI. A chamada Austeridade não tem lugar aqui. 

Neste momento, a forma de contra-atuar  em relação à crise e à recessão  é, ao 
contrário do que se está fazendo, aumentar o gasto público com programas de in-



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

148Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XIII, n. 54

centivo à produção e ao consumo. Lembremo-nos do keynesianismo de Roosevelt: 
investir em saneamento básico, em construção de pontes, fazer a economia girar 
através do consumo. São formas de empregar, de colocar dinheiro na mão dos tra-
balhadores e trabalhadoras, o que fará com que o consumo aumente, e as empresas 
também aumentem seus tributos e o Estado a sua arrecadação. De certa forma, 
o governo consegue alguma recuperação econômica com a subida da arrecadação, 
podendo fazer, aí sim, a busca de um superávit primário para com ele fazer o ne-
cessário que o atual governo interino quer fazer. Outra alternativa possível diante 
desse quadro,e fazer uma alternativa para as medidas de austeridade, seria trabalhar 
a justiça fiscal com uma reforma tributária, por exemplo, na qual melhorássemos a 
capacidade arrecadatória através das receitas em potencial que o país tem,

O problema é que dentro do parlamento brasileiro existe uma pressão política 
grande, e aqueles atores que têm mais poder, tanto político quanto econômico, têm 
maior capacidade de influenciar o voto dos parlamentares. Portanto, o que poderá 
ocorrer, por exemplo, é que os salários do Judiciário – como têm ocorrido – não so-
frerão perdas, porque esse setor tem uma capacidade forte de influenciar o voto dos 
parlamentares e tem poder político.

Quase todos os países fazem isto: tributam renda e patrimônio e reduzem a tri-
butação sobre o consumo. Isso tem um efeito arrecadatório importante, porque pro-
vavelmente aumentaria o consumo e favoreceria o crescimento econômico. A tribu-
tação sobre dividendos no país também é zero, e, por incrível que possa parecer, isso 
só ocorre no Brasil e na Estônia. Ou seja, existe espaço para reestruturar a tributação 
e o déficit, mas ao invés de fazer uma reestruturação tributária sobre lucro e proprie-
dade, preferiu-se reduzir os serviços públicos.

As receitas tributárias que incidem sobre a propriedade no Brasil são baixíssi-
mas se comparadas à tributação de países liberais como os EUA, França, Alema-
nha ou Inglaterra. Todos esses países têm uma arrecadação tributária muito maior 
sobre a propriedade do que o Brasil. Além disso, a tributação sobre a renda ainda é 
relativamente baixa no Brasil com relação a todos esses países.

Evidentemente que até parece que estamos fugindo da ação maior, mais justa 
e com resultados mais perenes: uma reforma tributária. Esta é a ação que o capital 
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financeiro e o capital produtivo buscam de todas as formas eliminar, taxando-a de 
todas as formas, fazendo inclusive com que alguns intelectuais a eles ligados façam 
a defesa contrária. Tributar a renda, as heranças, os dividendos das aplicações finan-
ceiras, tudo isso geraria um volume de caixa  muito maior do que o que aí está, o 
que permitiria, aí sim, a distribuição de renda com as políticas públicas em saúde, 
educação, assistência, e outras. 

Tal reforma tributária está à frente de um grande campo de arrecadação, mas, 
infelizmente, ao invés de arrecadar de quem não é tributado e precisa sê-lo, o go-
verno interino vai na contramão,  cortando os serviços públicos dos que, inclusive, já 
pagam mais do que os primeiros. Isto nos leva a dizer que a justiça tributária, pro-
gressiva, praticada mais ou menos nos diversos países capitalistas e não o é no Brasil, 
nos mostra o que chamamos acima de “luta de classes invertida”. 

Há, hoje, no mundo, uma tendência a aumentar a taxação para os mais ricos, 
para as rendas mais altas. Mas, no Brasil, ao contrário, a transferência de renda para 
os ricos é crescente no País. E isto não só na prática, mas também na legislação que 
a garante.

Segundo o economista Rodrigo Octávio Orair, pesquisador do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) e do International Policy Center for Inclusive 
Growth, da Organização das Nações Unidas, três condições tornam o Brasil o pa-
raíso dos ricos e super-ricos. A primeira é a taxa de juros sem paralelo no resto do 
mundo, garantia de alta rentabilidade para o capital. A segunda condição é a isenção 
tributária de lucros e dividendos, instituída em 1995 no governo FHC. A terceira 
são as alíquotas de impostos muito baixas para as aplicações financeiras, de 15% a 
20%, quando os assalariados pagam até 27,5%. Por isso mesmo, o meio milésimo 
mais rico do País, composto de 71 mil pessoas,  apropria-se de 8,5% de toda a renda 
nacional das famílias. Na Colômbia, a proporção é 5,4% e nas economias desenvol-
vidas fica abaixo de 2%. 

O sistema todo é regressivo, mas os mais ricos, isentos de tributação na maior 
parte da sua renda, costumam dizer que todos pagam o pato. “Com isso, canalizam 
a raiva de quem paga de fato para defender o seu próprio status quo”, criticou o pes-
quisador. Prejudicada pelas desonerações, a receita do governo cai também por causa 
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da sonegação e da elisão fiscal. Entenda-se que por “Elisão Fiscal” estamos falando 
de brechas na legislação, que poucos conhecem ou nelas atuam. De certa forma, as 
empresas, as grandes, evidentemente, usam de caríssimas assessorias para não pagar 
os impostos que devem. O fim da elisão fiscal representaria um potencial de au-
mento da arrecadação entre 0,8% e 2% do PIB. Isto sem falarmos da corrupção na 
burocracia estatal, revelada na Operação Zelotes, que junta corruptores de grandes 
costados no Brasil, milionários citados nas revistas do tipo, e funcionários  que lhes 
abrem o caminho. 

No Brasil, quando se fala em taxar as grandes fortunas, o ganho de capital, 
o capital financeiro e especulador, por exemplo, a gritaria é geral, principalmente 
porque entre os possíveis taxados estão os donos da grande mídia. Lembremo-nos, 
também, do pato defronte a uma entidade patronal, em São Paulo. Neste último 
caso, qualquer reforma tributária passa como sendo para tirar mais dinheiro do bolso 
da população que, então, irá “pagar o pato”. Não se explicita, porque não se quer, que 
a reforma tributária irá taxar os mais ricos e poderosos, os detentores dos capitais 
produtivo e financeiro. O sistema todo é regressivo, mas os mais ricos, isentos de 
tributação na maior parte da sua renda, costumam dizer que todos pagam o pato. 

 Argumentos contra qualquer reforma tributária que  onere o canho de capital, 
por exemplo, é criticada com o argumento de que não cabe taxar dividendos porque 
a empresa já recolhe impostos e haveria uma bitributação, n]ao obstante o fato de 
que  quase todos os países possuem essa tributação, do lucro na empresa e dos divi-
dendos distribuídos às pessoas físicas. 

A Nossa SELIC, o paraíso dos rentistas

Temos hoje a “taxa SELIC” maior do mundo. Muito distante da segunda colo-
cada: 14,25%. É o pagamento da dívida do Estado para com os rentistas. Segundo 
o economista Bruno de Conti, da Unicamp, “a alegação é de que a taxa Selic e a sua 
elevação servem para combater a inflação, mas é evidente que se prestam também para ga-
rantir a remuneração dos detentores de títulos públicos”, um mecanismo de transferência 
assegurado pela política monetária. “Dizem que o Bolsa Família e as cotas nas univer-
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sidades não são meritocráticas. Não há nada mais antimeritocrático, porém, do que uma 
política monetária que garante aos detentores de patrimônio o seu crescimento ao infinito. 
Isso é ignorado de forma intencional e estratégica,”, afirma o mesmo. 

Rússia, Índia, China, México, Estados Unidos, Reino Unido e Japão apresen-
tam média deficitária (déficit primário), enquanto Chile, Alemanha, Turquia e Bra-
sil apresentam média superavitária (superávit primário) no mesmo período.

O Japão, que figura há tempos entre as menores taxas de juro do mundo, apre-
senta o pior resultado fiscal entre os países, com um déficit primário médio no pe-
ríodo em torno de 6,5%. O México exibe déficit primário médio de 0,8% do PIB 
e pratica juros de 4,25%, já a Turquia com quase 1,3% de superávit médio sustenta 
juros de 7,5%.

O Brasil, com a maior média de superávit primário entre 2007 e 2015 dentre os 
países listados (pasmem!), quase 2% do PIB, exibe exuberantes 14,25% de taxa Selic, 
revertendo quase 10% do PIB aos detentores da dívida pública, que representa me-
nos de 70% do PIB, enquanto a Grécia, que tem uma relação dívida/PIB de 170%, 
despende aproximadamente 5% do seu PIB com juros.

A transferência de renda para os ricos é crescente no País, na contramão da ten-
dência mundial de aumentar os impostos para as faixas mais altas. Tornou-se tam-
bém uma instituição sólida, garantida pelas políticas tributária, fiscal, monetária e 
cambial, conforme mostrou o seminário sobre o tema organizado pelo site Platafor-
ma Política Social e o Le Monde Diplomatique Brasil, na segunda-feira 15 de janeiro, 
em São Paulo. 

O meio milésimo mais rico do País, composto de 71 mil pessoas, “uma popula-
ção que cabe num estádio de futebol”, apropria-se de 8,5% de toda a renda nacional 
das famílias. Na Colômbia, a proporção é 5,4% e nas economias desenvolvidas fica 
abaixo de 2%.  

O argumento de que não cabe taxar dividendos porque a empresa já recolhe 
impostos e haveria uma bitributação não procede. Segundo Orair, “quase todos os 
países possuem esse sistema clássico de tributação, do lucro na empresa e dos divi-
dendos distribuídos às pessoas físicas”. O único integrante da OCDE com isenção 
de dividendos é a Estônia. 
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O sistema todo é regressivo, mas os mais ricos, isentos de tributação na maior 
parte da sua renda, costumam dizer, conforme o afirmamos acima,  que todos pagam 
o pato. “Com isso, canalizam a raiva de quem paga de fato para defender o seu pró-
prio status quo”, criticou o pesquisador. 

Prejudicada pelas desonerações, a receita do governo cai também por causa da 
sonegação e da elisão fiscal, realizada com um planejamento tributário extremamen-
te agressivo e caro, só acessível às grandes empresas, na maior parte multinacionais. 
O fim da elisão fiscal representaria um potencial de aumento da arrecadação entre 
0,8% e 2% do PIB, no cálculo do citado Orair. 

O mais grave em tudo isso é que não se conseguiu mobilizar os trabalhadores 
e trabalhadoras contra tais projetos, que não receberam óbices à sua aprovação. E 
quando seus dispositivos começarem a ser aplicados, então haverá choro e ranger de 
dentes.

Carlos Signorelli
Conselho Nacional do Laicato do Brasil
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As religiões, de modo geral, até se tornarem oficiais e institucionalizadas, des-
cenderam de um longo processo de construção oral, histórica, social, cultural e rural. 
Toda religião possui sempre algo de bucólico, de original, nostálgico e paradisíaco. 
Os mitos de criação e desenvolvimento do homem no mundo remetem a essa pers-
pectiva, e fazem, em todos os casos, emergir o homem como ser criado e pecador, ou 
seja, um sujeito em sua causalidade (sem o total controle do mundo).

Limitado, o ser humano encontra dificuldades inúmeras de se sobrepor como 
centro da criação, dominar as forças da natureza a seu favor e ainda manter o equilí-
brio entre sua permanência no mundo e a permanência do mundo. Tal feito coloca o 
homem em uma condição de pecado original, em que, desde sua origem no mundo, 
a condição decaída o faz rastejar por perdão e aceitação de si nesse mesmo mundo 
que o rodeia e o amedronta.

Dessa realidade que se encontra fora do homem, ou seja, do mundo, emergem 
forças assustadoras que, constantemente, o ameaçam. A magia está no ar, nas plan-
tas, no mar e na terra. São monstros ameaçadores que querem devorar e eliminar a 
vida do homem na terra, caso esse não consiga ter o controle de tal magia. Acreditar 
que está envolto em um sistema de proteção divina parece ser a conditio iniciai de 
permanência psicológica no mundo, conforme denota Strauss a seguir:

A eficácia da magia implica a crença na magia, que se apresenta sob três aspectos com-
plementares: primeiro, a crença do feiticeiro na eficácia de suas técnicas; depois, a do 
doente de que ele trata ou da vítima que ele persegue, no poder do próprio feiticeiro; e, 
finalmente, a confiança e as exigências da opinião coletiva, que formam continuamente 
uma espécie de campo de gravitação no interior do qual se situam as relações entre o 
feiticeiro e aqueles que ele enfeitiça (LÉVI-STRAUSS, 1995, p. 182).

De mesmo modo Rivière (2013, p. 150) entende que essa magia seria uma for-
ma originária e arquetípica de religião, pois a magia não “se limita a um arsenal de 
práticas para desbaratar, por meios ocultos, as leis da natureza”. Para o mesmo autor 
citado:

Isso nos remete às interpretações da magia, aos sujeitos e grupos implicados, aos ritos, 
práticas, objetos ou fórmulas que constituem a ação mágica, esta que se refere aos sabe-
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res e às experiências, individuais, por certo, mas também institucionalizadas de maneira 
mais ou menos difusa e muitas vezes vividas emocionalmente pelos consumidores de 
serviços mágicos como, no mundo moderno as artes divinatórias, o ocultismo, o espiri-
tismo, o transe, a mediunidade, já que o pensamento mágico não é uma especificidade 
dos povos primitivos (RIVIÈRE, 2013, p. 150).

Tal descrição permite perceber que a magia é uma constante na vida humana. 
Todos os dias em todas as partes do mundo, as pessoas lutam por dominar as forças 
pessoais, culturais, sociais, religiosas que as impedem ou as empoderam para alcan-
çar seus objetivos, sonhos e planos. A magia ou ordem lógica do mundo precisa ser 
conhecida, entendida, dominada, difundida e traduzida em favor do homem.

Outra luta importante do ser humano é a de saber o hoje e prever o amanhã. 
Empresas fazem isso; pessoas comuns também desejam e buscam adivinhar ou pre-
ver se choverá amanhã, se a colheita será boa, se conseguirão outro emprego, se o 
país ganhará a Copa do mundo, entre tantas outras situações cotidianas.

Tais situações descritas nos remetem novamente ao pensamento de Rivière 
(2013, p. 150), para quem, existem pelo menos sete tipos de magia. A magia prote-
tora, aquela em que se usa um amuleto, ou objeto que concentra e difunde o poder 
dessa mesma magia. Para o mundo hodierno pode ser uma roupa, um sapato, um 
celular, ou qualquer outro objeto que concentre certo tipo de poder por agregar, na 
concepção de quem o usa, um valor simbólico.

Existe ainda a magia cerimonial, que considera as influências das outras pessoas, 
da origem familiar ou do meio natural, em função do ente que a contém ou a invo-
ca. Cita-se ainda a magia pública relacionada ao controle do tempo e das forças da 
natureza. Existem nesta forma de magia a magia privada ligada aos relacionamentos 
afetivos, eróticos e terapêuticos.

Rivière (2013, p. 151) ainda cita a magia branca e negra, responsáveis pelas no-
ções de bem e de mal, das quais o ser humano se empodera para agir e praticá-las 
no mundo. A magia maléfica voluntária é aquele tipo de ação humana voltada para 
um mal coletivo e maior. E por fim, a magia enquanto feitiçaria caracterizada pelo 
desencadeamento de doenças, mortes, pragas, comum em culturas como a xamânica.
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Graças a seus distúrbios complementares, a dupla doente-feiticeiro encarna para o gru-
po, de modo concreto e vivo, um antagonismo que caracteriza todo pensamento, mas 
cuja expressão normal é sempre vaga e imprecisa: o doente é passividade, alienação de si 
mesmo, assim como o informulável é a doença do pensamento, e o feiticeiro é atividade, 
transbordamento de si mesmo, assim como a afetividade é a fonte dos símbolos. A cura 
põe em relação esses pólos opostos, garante a passagem entre um e outro e manifesta, 
numa experiência total, a coerência do universo psíquico, ele mesmo projeção do uni-
verso social (LÉVI-STRAUSS, 1995, p. 198).

O que se pode perceber desse conjunto descrito é que, ao longo dos séculos, o 
homem classificou os fatos, as ações naturais, sua convivência, suas ações e os resul-
tados desse conjunto como magia. Essa palavra vem do persa mag que significa sabe-
doria, crença e rito de manipular, não cientificamente, forças imanentes ao mundo.

A força da crença na magia emerge do maná, uma força sobrenatural, impessoal, 
manipulável para quem é capaz, escolhido ou hábil em tal manipulação. A magia, 
assim como a religião, lida com forças transcendentes ao homem e ao mundo, porém 
o que muda é que a magia não é personificada nem antropomorfizada. Seria uma 
força de concepção da energia presente em todo o universo, enquanto energia bruta.

Magia e feitiçaria se desenvolvem tanto nas sociedades acéfalas como nas chefarias 
e reinos, a ordem política agindo como regulador das tensões que, de outro modo, 
se expressariam na linguagem da magia [...] inversamente, nas sociedades acéfalas, o 
igualitarismo, produzido pelos ricos de acusação de feitiçaria e pela magia, bloqueia a 
constituição de um poder forte (RIVIÈRE, 2013, p. 154).

Nesse sentido, nota-se uma tendência secular de repreensão da magia ou de sua 
crença, ou mesmo daqueles que dizem ter o poder de operá-la. Em sua relação com 
a religião oficial, a magia atua como consentimento da natureza e a religião como 
apelo à divindade personificada. A religião teria então um caráter social e a magia, 
um caráter individual, não gregário.

Não obstante, Rivière (2013, p. 156) cita que o mágico tem por colaboradores 
uma família, uma tribo, de modo que em casos como o dos índios, uma vila inteira 
vive ao entorno dos agentes mágicos, dado que “não há magia sem crença coletiva”. 
Desse modo a magia tende ao ilícito, caso se aproxime da feitiçaria que, nesse con-
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texto, seria o controle das forças naturais em função de provocar o mal e alterar os 
destinos. “Dilacerado entre esses dois sistemas de referência, o do significante e o do 
significado, o homem pede ao pensamento mágico para fornecer-lhe um novo sis-
tema de referência, no qual dados, até então contraditórios, possam ser integrados” 
(LÉVI-STRAUSS, 1995, p. 200).

A magia assume, portanto, um papel mais pragmático, instantâneo e imediato, 
já a religião teria caráter ideológico. A religião tem nome, origem, nacionalidade e 
segmento. É hebraica, cristã, espírita ou muçulmana, dentre outras. Já a magia não, 
como foi dito, ela tem o rosto de quem a pratica.

A religião possui, segundo Rivière (2013, p. 158s), três caraterísticas específicas 
que são a revelação, a consagração e a tradição; já a magia lida com o tempo, lugar, 
materiais, instrumentos e prescrições. Se na antiguidade, quando a religião não exis-
tia ainda na forma institucionalizada, a magia servia de proteção contra seres hostis, 
hoje possui um caráter usual e corriqueiro como arrumar um emprego, alcançar um 
diploma ou mesmo recobrar a saúde, de modo que ainda encontra espaço na pós-
-modernidade, frente ao que não se tem total domínio.

Retoma-se, por fim, a figura do feiticeiro de modo a diferenciá-la aqui da figura 
do mago. Como foi dito, o feiticeiro difere-se do mago. “A questão subjacente à 
feitiçaria é a questão do mal, ligada à morte. [...] Supõe-se que o feiticeiro seja ma-
nipulador de forças ocultas para prejudicar a outrem” (RIVIÈRE, 2013, p. 166), em 
detrimento do mago (arquetipificado nas benzedeiras) que promove apenas o que se 
possa entender por “bem”, sem lutas com as chamadas aqui, “forças do mal”.

CONCLUSÃO

Dentro do exposto, acredita ter-se divagado acerca da ideia inicial que é con-
textualizar a magia, diferenciando-a da religião para se poder, em seguida, abordar a 
figura da bruxa como feiticeira, e depois, a figura da benzedeira enquanto agente da 
magia. Deve-se acrescentar que a distinção entre o mago e o religioso é algo essen-
cial para se entender, anteriormente, a questão da separação entre religião oficial e 
religiosidade popular, entre outras distinções já expostas.
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Notícia

Ao Santo Padre Francisco 
e com conhecimento a Sua Em. Rev. Senhor Cardeal Gerhard L. Müller

Beatíssimo Padre,
No seguimento da publicação da Vossa Exortação Apostólica “Amoris laetitia”, 

foram propostas, por parte de teólogos e estudiosos, interpretações não só divergen-
tes, mas também contrastantes, sobretudo no que respeita ao cap. VIII. Além do 
mais, os meios de comunicação têm vindo a pôr em realce esta diatribe, provocando, 
desse modo, incerteza, confusão e desorientação por entre muitos dos fiéis.

Por essa razão, chegaram-nos, a nós que nos subscrevemos, como também a 
muitos Bispos e Presbíteros, numerosos pedidos da parte de féis pertencentes a di-
versas condições sociais, a respeito da correcta interpretação a dar ao cap. VIII da 
Exortação.

Assim, movidos em consciência pela nossa responsabilidade pastoral, e dese-
jando praticar sempre melhor aquela mesma sinoladidade a que Vossa Santidade 
nos exorta, permitimo-nos, com profundo respeito, vir pedir-Vos, Santo Padre, que, 
como Mestre supremo da fé, chamado pelo Ressuscitado a confirmar os irmãos na 
fé, dirimais as incertezas e crieis clareza, dando benevolamente resposta aos “Dubia” 
que nos consentimos juntar à presente.

Apraza a Vossa Santidade abençoar-nos, deixando-Vos a nossa promessa de 
uma constante presença na nossa oração.
Card. Walter Brandmüller 
Card. Raymond L. Burke 
Card. Carlo Caffarra 
Card. Joachim Meisner
Roma, 19 de Setembro de 2016.
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3. Os “Dubia”

1. Pergunta-se se, de acordo com quanto se afirma em “Amoris laetitia”, n. 300-
305, se tornou agora possível conceder a absolvição no sacramento da Penitência, e, 
portanto, admitir à Sagrada Eucaristia, uma pessoa que, estando ligada por vínculo 
matrimonial válido, convive “more uxorio” com outra, sem que estejam cumpridas as 
condições previstas por “Familiaris consortio”, n. 84, e entretanto confirmadas por 
Reconciliatio et paenitentia, n. 34, e por “Sacramentum caritatis”, n. 29. Pode a ex-
pressão “[e]m certos casos”, da nota 351 (n. 305) da exortação “Amoris laetitia”, ser 
aplicada a divorciados com uma nova união que continuem a viver “more uxorio”?

2. Continua a ser válido, após a exortação pós-sinodal “Amoris laetitia” (cf. n. 
304), o ensinamento da encíclica de São João Paulo II “Veritatis splendor”, n. 79, 
assente na Sagrada Escritura e na Tradição da Igreja, acerca da existência de normas 
morais absolutas, válidas sem qualquer excepção, que proíbem actos intrinsecamente 
maus?

3. Depois de “Amoris laetitia” n. 301, pode ainda afirmar-se que uma pessoa que 
viva habitualmente em contradição com um mandamento da lei de Deus, como, por 
exemplo, aquele que proíbe o adultério (cf. Mt 19, 3-9), se encontra em situação ob-
jectiva de pecado grave habitual (cf. Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, 
Declaração de 24 de Junho de 2000)?

4. Após as afirmações de “Amoris laetitia”, n. 302, relativas às “circunstâncias 
atenuantes da responsabilidade moral”, ainda se deve ter como válido o ensinamento 
da encíclica de São João Paulo II “Veritatis splendor”, n. 81, assente sobre a Sagra-
da Escritura e sobre a Tradição da Igreja, segundo o qual: “as circunstâncias ou as 
intenções nunca poderão transformar um acto intrinsecamente desonesto pelo seu 
objecto, num acto ‘subjectivamente’ honesto ou defensível como opção”?

5. Depois de “Amoris laetitia”, n. 303, ainda se deve ter como válido o ensina-
mento da encíclica de São João Paulo II “Veritatis splendor”, n. 56, assente sobre a 
Sagrada Escritura e sobre a Tradição da Igreja, que exclui uma interpretação criativa 
do papel da consciência, e afirma que a consciência jamais está autorizada a legiti-
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mar excepções às normas morais absolutas que proíbem acções intrinsecamente más 
pelo próprio objecto?

4. Nota explicativa dos quatro cardeais

O contexto

Os “dubia” (do latim, “dúvidas”) são questões formais dirigidas ao Papa e à Con-
gregação para a Doutrina da Fé, pedindo uma clarificação acerca de temas particu-
lares relativos à doutrina ou à prática.

O que estes pedidos têm de particular é o facto de serem formulados de modo 
a pedirem como resposta um “sim” ou um “não”, sem argumentações teológicas. Não 
fomos nós a inventar esta modalidade da forma de se dirigir à Sé Apostólica; é uma 
prática secular.

Tratemos agora do que está em jogo.
Depois da publicação da exortação apostólica pós-sinodal “Amoris laetitia”, so-

bre o amor na família, levantou-se um amplo debate, em especial a respeito do capí-
tulo oitavo. Mais especificamente ainda, os parágrafos 300-305 têm sido objecto de 
interpretações divergentes.

Para muitos – bispos, párocos, fiéis –, estes parágrafos fazem alusão, ou ensinam 
explicitamente, uma mudança da disciplina da Igreja a respeito dos divorciados que 
vivem numa nova união, ao passo que outros, admitindo embora a falta de clareza, 
ou mesmo a ambiguidade das passagens em questão, argumentam que estas mesmas 
páginas podem ser lidas em continuidade com o magistério precedente e não con-
têm uma modificação quanto à prática e aos ensinamentos da Igreja.

Animados por uma preocupação pastoral para com os fiéis, quatro cardeais en-
viaram uma carta ao Santo Padre sob a forma de “dubia”, esperando assim obter 
clareza, dado que a dúvida e a incerteza são sempre em grandíssimo detrimento do 
cuidado pastoral.

O facto de que os intérpretes cheguem a diferentes conclusões deve-se também 
à existência de vias divergentes a propósito da compreensão da vida cristã. Nesse 
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sentido, o que está em jogo em “Amoris laetitia” não é somente a questão de se saber 
se os divorciados que iniciaram uma nova união – sob certas circunstâncias – podem 
ser readmitidos ou não aos sacramentos.

É mais do que isso, já que a interpretação do documento implica maneiras dife-
rentes e contrastantes de encarar o estilo de vida cristão.

Assim, enquanto a primeira questão dos “dubia” diz respeito a um tema prático 
relativo aos divorciados recasados civilmente, as restantes quatro questões são relati-
vas a temas fundamentais da vida cristã.

As perguntas

Dúvida número 1:

Pergunta-se se, de acordo com quanto se afirma em “Amoris laetitia”, n. 300-
305, se tornou agora possível conceder a absolvição no sacramento da Penitência, e, 
portanto, admitir à Sagrada Eucaristia, uma pessoa que, estando ligada por vínculo 
matrimonial válido, convive “more uxorio” com outra, sem que estejam cumpridas as 
condições previstas por “Familiaris consortio”, n. 84, e entretanto confirmadas por 
Reconciliatio et paenitentia, n. 34, e por “Sacramentum caritatis”, n. 29. Pode a ex-
pressão “[e]m certos casos”, da nota 351 (n. 305) da exortação “Amoris laetitia”, ser 
aplicada a divorciados com uma nova união que continuem a viver “more uxorio”?

A primeira pergunta refere-se, em particular, ao n. 305 de “Amoris laetitia” e à 
nota de pé de página 351. A nota 351, pese embora falar especificamente dos sacra-
mentos da penitência e da comunhão, não menciona, nesse contexto, os divorciados 
recasados civilmente, como também não o faz o texto principal.

O n. 84 da exortação apostólica “Familiaris consortio”, do Papa João Paulo II, 
já contemplava a possibilidade de admitir os divorciados recasados civilmente aos 
sacramentos. Mencionavam-se aí três condições:

– as pessoas interessadas não podem separar-se sem cometer uma nova injustiça 
(poderia acontecer, por exemplo, que fossem responsáveis pela educação dos pró-
prios filhos);
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– os interessados assumem o compromisso de viver de acordo com a verdade da 
própria situação, cessando de viver juntos como se fossem marido e mulher (“more 
uxorio”), e abstendo-se dos actos próprios dos esposos;

– os interessados evitam dar escândalo (isto é, evitam a aparência do pecado 
para evitar o risco de levar os outros a pecar).

As condições indicadas em “Familiaris consortio”, n. 84, e nos sucessivos do-
cumentos acima mencionados mostram-se imediatamente razoáveis, assim que se 
recorda que a união conjugal não se baseia apenas na mútua afeição, e que os actos 
sexuais não são apenas uma actividade mais entre outras que o casal possa praticar.

As relações sexuais são para o amor conjugal. São algo de tão importante, de tão 
grande bondade e de tão precioso, que requerem um contexto particular: o contexto 
do amor conjugal. Por conseguinte, não só os divorciados que vivem numa nova 
união se devem abster, mas também qualquer pessoa que não esteja casada. Para 
a Igreja, o sexto mandamento, “não cometer adultério”, sempre abrangeu qualquer 
exercício da sexualidade que não fosse conjugal, ou seja, qualquer tipo de acto sexual 
além do que se tem com o próprio esposo.

Parece que, se fossem admitidos à comunhão os fiéis que iniciaram uma nova 
união no âmbito da qual vivem como se fossem marido e mulher, a Igreja estaria a 
ensinar, através de tal prática de admissão, uma das seguintes afirmações a propósito 
do matrimónio, da sexualidade humana e da natureza dos sacramentos:

– O divórcio não dissolve o vínculo matrimonial, e os parceiros da nova união 
não estão casados. Apesar disso, as pessoas que não estão casadas podem, em certas 
condições, realizar legitimamente actos de intimidade sexual.

– O divórcio dissolve o vínculo matrimonial. As pessoas que não estão casadas 
não podem realizar legitimamente actos sexuais. Os divorciados recasados são espo-
sos legitimamente, e os seus actos sexuais são actos conjugais licitamente.

– O divórcio não dissolve o vínculo matrimonial, e os parceiros da nova união 
não estão casados. As pessoas que não estão casadas não podem praticar actos se-
xuais. Por isso, os divorciados recasados civilmente vivem numa situação de pecado 
habitual, público, objectivo e grave. Todavia, admitir uma pessoa à Eucaristia não 
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significa para a Igreja aprovar o seu estado de vida público; o fiel pode abeirar-se da 
mesa eucarística, mesmo com a consciência de pecado grave. Para se receber a ab-
solvição no sacramento da penitência não é sempre necessário o propósito de mudar 
a própria vida. Por conseguinte, os sacramentos estão desligados da vida: os ritos 
cristãos e o culto estão numa esfera diferente relativamente à da vida moral cristã.

*
Dúvida número 2:
Continua a ser válido, após a exortação pós-sinodal “Amoris laetitia” (cf. n. 304), 

o ensinamento da encíclica de São João Paulo II “Veritatis splendor”, n. 79, assente 
na Sagrada Escritura e na Tradição da Igreja, acerca da existência de normas morais 
absolutas, válidas sem qualquer excepção, que proíbem actos intrinsecamente maus?

A segunda pergunta diz respeito à existência dos assim chamados actos intrin-
secamente maus. O n. 79 da encíclica “Veritatis splendor”, de João Paulo II, assevera 
que é possível “qualificar como moralmente má segundo a sua espécie […] a esco-
lha deliberada de alguns comportamentos ou actos determinados, prescindindo da 
intenção com que a escolha é feita ou da totalidade das consequências previsíveis 
daquele acto para todas as pessoas interessadas”.

Ensina, pois, a encíclica que há actos que são sempre maus, proibidos por aque-
las normas morais que obrigam sem admitir qualquer excepção (“absolutos morais”). 
Estes absolutos morais são sempre negativos, isto é, dizem-nos o que não deve-
ríamos fazer. “Não matar”. “Não cometer adultério”. Somente as normas negativas 
podem obrigar sem qualquer excepção.

De acordo com “Veritatis splendor”, no caso dos actos intrinsecamente maus, 
não é necessário qualquer discernimento das circunstâncias ou das intenções. Ainda 
que um agente secreto pudesse arrancar informações valiosas à mulher de um terro-
rista cometendo adultério com ela, tanto que pudesse até salvar a própria Pátria (isto, 
que soará a um exemplo saído de um filme de James Bond, fora já contemplado por 
São Tomás de Aquino em De Malo, q. 15, a. 1). João Paulo II afirma que a intenção 
(neste caso, “salvar a Pátria”) não muda a espécie do acto (“cometer adultério”), e 
que é suficiente saber a espécie do acto (“adultério”) para se saber que não se deve 
praticá-lo.
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*

Dúvida número 3:

Depois de “Amoris laetitia” n. 301, pode ainda afirmar-se que uma pessoa que 
viva habitualmente em contradição com um mandamento da lei de Deus, como, por 
exemplo, aquele que proíbe o adultério (cf. Mt 19, 3-9), se encontra em situação ob-
jectiva de pecado grave habitual (cf. Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, 
Declaração de 24 de Junho de 2000)?

No parágrafo 301, “Amoris laetitia” recorda que a “Igreja possui uma sólida re-
flexão sobre os condicionamentos e as circunstâncias atenuantes”, e conclui que “por 
isso, já não é possível dizer que todos os que estão numa situação chamada “irregu-
lar” vivem em estado de pecado mortal, privados da graça santificante”.

Com a Declaração de 24 de Junho de 2000, o Pontifício Conselho para os 
Textos Legislativos pretendeu clarificar o cânone 915 do Código de Direito Canó-
nico, que determina que “não sejam admitidos à Sagrada Comunhão” aqueles que 
“obstinadamente perseverem em pecado grave manifesto”. A Declaração do Pon-
tifício Conselho afirma que este cânone é aplicável também aos fiéis divorciados 
e recasados civilmente. Esclarece ainda que o “pecado grave” deve ser entendido 
objectivamente, dado que o ministro da Eucaristia não tem meios para julgar da 
imputabilidade subjectiva da pessoa.

Vemos assim que, para a Declaração, a questão da admissão aos sacramentos 
tem que ver com o juízo da situação de vida objectiva da pessoa, e não com o juízo 
de que tal pessoa se encontra em estado de pecado mortal. De facto, subjectivamente 
poderia não ser plenamente imputável, ou até nem sê-lo de todo.

Na mesma linha, na sua encíclica “Ecclesia de Eucharistia”, n. 37, São João 
Paulo II recorda que, “[t]ratando-se de uma avaliação de consciência, obviamente 
o juízo sobre o estado de graça compete apenas ao interessado”. Por conseguinte, a 
distinção mencionada em “Amoris laetitia”, entre a situação subjectiva de pecado 
mortal e a situação objectiva de pecado grave, já se encontrava bem estabelecida no 
ensinamento da Igreja.
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Contudo, João Paulo II continuava, insistindo em que, “em casos de compor-
tamento externo de forma grave, ostensiva e duradoura contrário à norma moral, 
a Igreja, na sua solicitude pastoral pela boa ordem comunitária e pelo respeito do 
sacramento, não pode deixar de sentir-se chamada em causa”. Fazendo-o, reafirmava 
ainda o ensinamento colhido no cânone 915, já mencionado.

Vê-se assim que a questão 3 dos “dubia” pretende que se esclareça se, mesmo 
depois de “Amoris laetitia”, é ainda possível dizer que as pessoas que habitualmente 
vivem em contradição com o mandamento da lei de Deus, vivem em situação objec-
tiva de grave pecado habitual, mesmo quando, por qualquer razão, não for certo que 
elas sejam subjectivamente imputáveis quanto à sua transgressão habitual.

*

Dúvida número 4:

Após as afirmações de “Amoris laetitia”, n. 302, relativas às “circunstâncias ate-
nuantes da responsabilidade moral”, ainda se deve ter como válido o ensinamento 
da encíclica de São João Paulo II “Veritatis splendor”, n. 81, assente sobre a Sagra-
da Escritura e sobre a Tradição da Igreja, segundo o qual: “as circunstâncias ou as 
intenções nunca poderão transformar um acto intrinsecamente desonesto pelo seu 
objecto, num acto ‘subjectivamente’ honesto ou defensível como opção”?

No parágrafo 302, “Amoris laetitia” sublinha que “um juízo negativo sobre uma 
situação objectiva não implica um juízo sobre a imputabilidade ou a culpabilidade 
da pessoa envolvida”. Os “dubia” fazem menção do ensinamento – tal como foi ex-
presso por João Paulo II em “Veritatis splendor” –, segundo o qual as circunstâncias 
e as boas intenções jamais podem fazer com que um acto intrinsecamente mau passe 
a ser um acto bom ou sequer desculpável.

A questão está em saber se “Amoris laetitia” concorda em dizer que qualquer 
acto que transgrida os mandamentos de Deus, como o adultério, o furto, o perjúrio, 
consideradas as circunstâncias que mitigam a responsabilidade pessoal, jamais se 
pode tornar num acto bom ou sequer desculpável.
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Continuam estes actos, a que a Tradição da Igreja chamou de pecados graves e 
maus em si, a ser destrutivos e danosos para quem quer que os cometa, qualquer que 
seja o estado de responsabilidade moral em que se encontre?

Ou podem estes actos, dependendo do estado subjectivo da pessoa, das circuns-
tâncias e das intenções, deixar de ser danosos e tornar-se louváveis ou, pelo menos, 
desculpáveis?

*

Dúvida número 5:

Depois de “Amoris laetitia”, n. 303, ainda se deve ter como válido o ensina-
mento da encíclica de São João Paulo II “Veritatis splendor”, n. 56, assente sobre a 
Sagrada Escritura e sobre a Tradição da Igreja, que exclui uma interpretação criativa 
do papel da consciência, e afirma que a consciência jamais está autorizada a legiti-
mar excepções às normas morais absolutas que proíbem acções intrinsecamente más 
pelo próprio objecto?

Em “Amoris laetitia”, n. 303, afirma-se que a “consciência pode reconhecer não 
só que uma situação não corresponde objectivamente à proposta geral do Evange-
lho, mas reconhecer também, com sinceridade e honestidade, aquilo que, por agora, 
é a resposta generosa que se pode oferecer a Deus”. Os “dubia” pedem uma clarifi-
cação destas afirmações, por isso que as mesmas são susceptíveis de interpretações 
divergentes.

Para os que propõem a ideia de uma consciência criativa, os preceitos da lei 
de Deus e a norma da consciência individual podem estar em tensão, ou até em 
oposição, ao mesmo tempo que a palavra final sempre deveria caber à consciência, 
que decide em última instância acerca do bem e do mal. De acordo com “Veritatis 
splendor”, n. 56, “sobre esta base, pretende-se estabelecer a legitimidade de soluções 
chamadas “pastorais”, contrárias aos ensinamentos do Magistério, e justificar uma 
hermenêutica “criadora”, segundo a qual a consciência moral não estaria de modo 
algum obrigada, em todos os casos, por um preceito negativo particular”.
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Segundo esta perspectiva, para a consciência moral, jamais será suficiente saber 
que “isto é adultério”, “isto é homicídio”, para saber se se trata de algo que não pode 
e não deve fazer-se.

Em lugar disso, dever-se-ia ainda olhar para as circunstâncias e para as inten-
ções, a fim de se saber se um tal acto poderia, apesar de tudo, ser desculpável ou mes-
mo obrigatório (cf. pergunta 4 dos “dubia”). Para estas teorias, de facto, a consciência 
poderia decidir legitimamente que, num certo caso, a vontade de Deus para mim 
consiste num acto mediante o qual eu transgrido um dos seus mandamentos. “Não 
cometer adultério” passaria a ser visto como uma norma geral, quando muito. Aqui 
e agora, vistas as minhas boas intenções, cometer adultério seria, afinal, o que Deus 
realmente me está a pedir. Nesses termos, seria possível pôr-se a hipótese – no mí-
nimo – de casos de adultério virtuoso, de homicídio legal e de perjúrio obrigatório.

Isto significaria conceber a consciência como uma faculdade para decidir auto-
nomamente acerca do bem e do mal, e a lei de Deus como um fardo que é arbitra-
riamente imposto e que, a dada altura, poderia opor-se à nossa felicidade.

Sucede, porém, que a consciência não decide do bem e do mal. A ideia de “de-
cisão em consciência” é enganadora. O acto próprio da consciência é o de julgar e 
não o de decidir. Ela diz tão-só “isto é bom”, “isto é mau”. Essa bondade ou maldade 
não dependem dela. O que ela faz é aceitar e reconhecer a bondade ou a maldade de 
uma acção, e para isso, ou seja, para julgar, a consciência necessita de critérios; ela é 
inteiramente dependente da verdade.

Os mandamentos de Deus são uma ajuda bem-vinda oferecida à consciência 
para que colha a verdade e para que, assim, possa julgar segundo a verdade. Os 
mandamentos de Deus são uma expressão da verdade sobre o bem, sobre o nosso ser 
mais profundo, mostrando algo de crucial acerca de como viver bem.

Também o Papa Francisco se exprime nestes mesmos termos em “Amoris lae-
titia”, n. 295: “também a lei é dom de Deus, que indica o caminho; um dom para 
todos sem exceção”.
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RESPOSTA AOS 4 CARDEAIS DO TEÓLOGO LEIGO  
RODRIGO GUERRA LÓPEZ

La fe cristiana es un escándalo. Dios se ha hecho carne frágil y ha decidido que 
ese involucramiento con la vida de todo hombre y mujer y de cada hombre y mujer, 
permanezca dentro de la historia a través de la Iglesia. La Iglesia somos nosotros: 
frágiles, necios, limitados. Dios se ha sumergido en nuestra humanidad finita y torpe, 
y la humanidad de ustedes y mía, se ha sumergido en el tierno abrazo de ese mismo 
Dios. Desde ese momento, todo el camino cristiano está marcado por la pedagogía 
del seguimiento a una carne concreta, que me educa y me acompaña. No seguimos 
una idea, no seguimos un ideal de decencia, seguimos a una Persona viva y al modo 
cómo esta Persona ha decidido quedarse junto con nosotros, sin abandonarnos. La 
fácil tentación gnóstica así se evita: creyendo que el Amor de Dios se ha inclinado 
sobre nuestra vida, compadeciéndose de nuestra nada, reconstruyendo por dentro lo 
caído, lo aplastado, lo herido.

La fe se vuelve ideología cuando nuestra certeza sobre el escándalo cristiano 
se da por supuesta. Cuando no es preciso recomenzar. Cuando, sin darnos cuenta, 
concebimos a la fe como un territorio ya conquistado. Cuando estamos más ciertos 
de nosotros mismos que de aquel que se nos ha dado como lugar de verificación de 
nuestra experiencia.

En efecto, Jesús eligió a Pedro, un pobre pescador, para guiarnos. No era teólogo, 
no era erudito. Sabía de peces y de redes. No fue a pesar de su fragilidad y rudeza que 
se tornó roca para sostener a la Iglesia. Fue a través de ellas, que Dios mismo decidió 
educarnos y sorprendernos a todos.

¿Cómo creer en esto que rompe todos los esquemas? ¿Cómo creer que un Papa 
jesuita, latinoamericano, amigo de Rafael Tello, de Lucio Gera y de Methol Ferré, 
posee potestad plena, suprema y universal que puede ejercitar siempre con entera 
libertad?
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Me parece, que esta certeza de fe se educa en la adhesión fiel a la compañía que 
se nos regala para vivir el misterio de la Iglesia: el obispo, el párroco, el fundador 
de la comunidad de discipulado en la que nos encontramos instalados, el hermano 
mayor que me aconseja y me cuida, etcétera. Dios nos regala personas que fungen 
como un factor de verificación, como un camino para la adhesión de fe. A través del 
signo sensible de su amistad y compañía, mi corazón descubre que ser Iglesia nunca 
es una propuesta formal, abstracta o descarnada. Ser Iglesia siempre es vivir al inte-
rior de una compañía guiada, de una obediencia y una disponibilidad. Prescindir de 
la mediación sensible, desploma a la Iglesia como sacramento. Nuevamente, quisiera 
insistir: no seguimos ideas. Seguimos un acontecimiento viviente, actuante y carnal 
que permanece en la historia. Y aunque parezca increíble: este es un gran consuelo.

¿Qué puedo pensar yo, como fiel laico, pecador e ignorante, cuando veo a cuatro 
importantes cardenales de la Iglesia cuestionar al Papa sobre su Magisterio ordina-
rio? ¿Cómo dirigirme a ellos arriesgando una meditación en voz alta? ¿Será sufi-
ciente escribir “queridos señores cardenales” para que se detengan un segundo a leer 
estas líneas?

La carta que los cardenales Burke, Caffarra, Brandmüller y Meisner han escrito 
a Francisco con cinco “dudas” sobre la doctrina expuesta en Amoris laetitia, cierta-
mente es cordial. Lamento que la hayan hecho pública tan pronto. Pareciera un acto 
de presión. Así mismo, declaraciones complementarias a ella la arropan con un tono 
de amenaza. El cardenal Burke afirma que si Francisco no responde a sus cuestiona-
mientos, ellos están prestos a un “un acto formal de corrección” al sucesor de Pedro.

Me pregunto, con todo respeto, señores cardenales, ¿no se dan cuenta que sus 
cuestionamientos ahora públicos fortalecen directa e indirectamente a aquellos que 
desde hace años desconfían de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del 
Concilio Vaticano II? ¿No se dan cuenta que algunos de los sectores más asociados 
a fantásticas teorías de la conspiración, a conservadurismos ideológicos ajenos al 
evangelio y al moralismo – tan denunciado por el Papa Ratzinger – celebran su toma 
de posición? Tal vez no hay conciencia en ustedes de todo esto. Tal vez lo minimi-
zan. Tal vez desean, simplemente, salir de “dudas” y se acercan al Papa con deseos de 
aprender y no de cuestionar su Magisterio.
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Desde mi punto de vista, queridos cardenales, la enseñanza del Papa Francisco 
en «Amoris laetitia» es verdadera fidelidad creativa y desarrollo orgánico que expli-
cita el depósito de la fe subrayando que toda verdad, para que brille en su atractivo, 
requiere ser afirmada con misericordia y con bondad. El silencio del Papa ante sus 
preguntas puede responder a dos cosas. La primera, a que ya están atendidas estas 
cuestiones tanto en «Amoris laetitia» como en las importantes homilías, mensajes y 
catequesis con las que Francisco ejerce su «munus docendi» día con día.

Ustedes preguntan «si es posible ahora conceder la absolución en el sacramen-
to de la Penitencia y, en consecuencia, admitir a la Santa Eucaristía a una persona 
que, estando unida por un vínculo matrimonial válido, convive “more uxorio” con 
otra». Me parece que en algunas ocasiones se podrá y en algunas ocasiones no. Todo 
dependerá de si existe auténtico pecado mortal o si existen atenuantes que hagan 
de la falta un pecado aunque no de esta índole. “El discernimiento debe ayudar a 
encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de 
los límites”.

En segundo lugar, se preguntan si «sigue siendo válida la enseñanza de Juan 
Pablo II respecto a la existencia de normas morales absolutas, válidas sin excep-
ción alguna, que prohíben acciones intrínsecamente malas». Queridos cardenales, 
la respuesta es “sí”, sigue siendo válida. Existen actos que en sí mismos, son siempre 
gravemente ilícitos por razón de su objeto. Pero como Juan Pablo II recuerda «si los 
actos son intrínsecamente malos, una intención buena o determinadas circunstan-
cias particulares pueden atenuar su malicia» aún cuando no la supriman del todo. 

La tercera cuestión es «si después de “Amoris laetitia” n. 301, ¿es posible afirmar 
todavía que una persona que vive habitualmente en contradicción con un manda-
miento de la ley de Dios, como por ejemplo el que prohíbe el adulterio se encuentra 
en situación objetiva de pecado grave habitual?». Aquí la respuesta amerita hacer 
algunas distinciones: una “situación de pecado grave habitual” se refiere a una con-
ducta obstinada contraria objetivamente a la norma evangélica, por lo tanto, no hace 
alusión a la imputabilidad, sino a la naturaleza de la acción en sí misma considerada. 
“Pecado mortal” es aquella acción que involucra materia grave, pleno conocimiento 
y deliberado consentimiento. Por ello, para que una acción objetivamente mala sea 
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pecado mortal se requieren ciertas condiciones subjetivas que lo hagan imputable. 
La prohibición de acceder a la Eucaristía en situación de pecado grave descansa 
en la posibilidad afectar el orden de la comunidad, generar escándalo y situaciones 
parecidas, es decir, yace en una norma disciplinar, no doctrinal, que el Papa puede 
modificar. Por el contario, la imposibilidad de acceder a la Eucaristía en pecado 
mortal es de orden doctrinal, no meramente disciplinar. Por ello, ya no es posible 
afirmar que toda persona en situación de pecado grave por definición se encuentra 
cometiendo pecados mortales. Baste pensar en personas que viven en situaciones de 
esclavitud sexual y en las que evidentemente existe una situación de pecado grave (la 
prostitución) sin que por ello signifique que los actos que realizan son imputables a 
tal grado que puedan ser considerados con “pleno conocimiento” y “deliberado con-
sentimiento” (ya que hay esclavitud). Al parecer los cardenales se aproximan a esto al 
reconocer que una persona en situación de vida objetiva de pecado “subjetivamente 
podría no ser plenamente imputable, o no serlo para nada”.

La cuarta pregunta que se le hace al Papa es «después de las afirmaciones de 
“Amoris laetitia” n. 302 sobre las “circunstancias que atenúan la responsabilidad mo-
ral”, ¿se debe considerar todavía válida la enseñanza de San Juan Pablo II, según 
la cual: “las circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto in-
trínsecamente deshonesto por su objeto en un acto subjetivamente honesto o jus-
tificable como elección”?». Así es. La circunstancia o la intención modifican sólo 
accidentalmente la especie moral de la acción. Pero ambas, son relevantes para la 
determinación de la imputabilidad. Por eso, el Papa Francisco está en lo correcto al 
afirmar «un juicio negativo sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la 
imputabilidad o la culpabilidad de la persona involucrada».

La quinta pregunta versa sobre si «se debe considerar todavía válida la enseñan-
za de San Juan Pablo II, en la que excluye una interpretación creativa del papel de 
la conciencia y afirma que ésta nunca está autorizada para legitimar excepciones 
a las normas morales absolutas que prohíben acciones intrínsecamente malas por 
su objeto». Así es, «Amoris laetitia» no propone excepciones a las normas morales 
absolutas. Lo que existen son atenuantes que en algunos casos pueden hacer que el 
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pecado cometido no sea imputable a un sujeto con las características necesarias para 
poder considerar su acción un pecado mortal.

Con lo antes escrito no se resuelve toda la cuestión. Estoy consciente que mis 
respuestas son muy breves. Quisiera finalizar anotando una segunda posible razón 
que pudiere explicar el silencio del Papa. En «Misericordia et misera», Francisco ha-
bla en varias ocasiones del “silencio”. Explicando el encuentro de Jesús con la mujer 
adúltera, señala que a quien quería «juzgarla y condenarla a muerte, Jesús responde 
con un silencio prolongado, que ayuda a que la voz de Dios resuene en las concien-
cias, tanto de la mujer como de sus acusadores. Estos dejan caer las piedras de sus 
manos y se van uno a uno». ¿No será esta la razón del silencio del Papa? ¿No estará 
esperando que los hombres que le han jurado fidelidad a su persona reconsideren 
su posición y reingresen al camino pedagógico que al principio hemos señalado? 
Quiera Dios, que con diálogo y buena fe, con oración en común y abrazo sincero, to-
dos podamos caminar junto al Sucesor de Pedro y junto a los obispos en comunión 
con él. Así podremos dar testimonio vivo de que, más allá de algunas diferencias 
de sensibilidad, la comunión siempre es posible, si redescubrimos existencialmente 
la primacía del amor misericordioso de nuestro Dios, que a todos nos quiere y nos 
perdona siempre

Rodrigo Guerra López
Teólogo colombiano, membro do Pontifício Conselho de Justiça e Paz,  

da Academia Pontifícia pela Vida e da Equipe de Reflexão Teológica do CELAM
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Resenha

LINO, A. Aproximações culturais e conflitos sociais em torno da 

imagem do Bom Jesus da Cana Verde: entre o passado ibérico e 

as disputas no Brasil. Tese de Doutorado. Ciências Sociais. São 

Paulo: PUC-SP, 2016. 

O trabalho de Anderson Lino, resultado de sua pesquisa de Doutorado em 
Ciências Sociais – Sociologia na PUC-SP1, é a expressão significativa de um mo-
mento da formação de um pesquisador que tem se dedicado atenciosamente a um 
tema: as expressões de fé e os conflitos sociais, religiosos e políticos em torno da 
imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde no Norte do Paraná. 

Resultado de uma longo e trabalhoso levantamento de fontes documentais que 
se iniciaram em cartórios e paróquias paranaenses, ainda quando de sua graduação 
em Filosofia, e o levaram, na presente pesquisa, à consulta em arquivos portugueses, 
sobre o Senhor Bom Jesus do Sacro Monte (Braga), da Pedra (Óbidos) e de Bouças 
(Matosinhos). Estes, segundo o autor, deram origem aos cultos iniciados na Améri-
ca Portuguesa a partir do século XVIII, desafiando-o a procurar perceber e analisar 
as aproximações culturais e os conflitos sociais envolvendo as imagens e os cultos ao 
Senhor Bom Jesus, desde suas origens ibéricas e barrocas. 

Deve-se elogiar o emprego de fontes documentais de gêneros diversos, por 
exemplo, a documentação sobre a disputa judicial entre a Diocese de Jacarezinho, 
administrada por D. Fernando Taddei, e a família Pinto, sobre a posse da imagem do 

1  Em 16/09/2016 realizou-se a defesa pública da tese. Compuseram a Banca Examinadora: Ana Amélia 
da Silva (orientadora); Antonio Donizeti Fernandes; Carmen Sylvia de Alvarenga Junqueira; Claudio 
Santana Pimentel; Ênio José da Costa Brito. 
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Senhor Bom Jesus na década de 1930, e sobre o patrimônio associado à posse dessa 
imagem; as publicações da imprensa paranaense e os dois filmes, um documentário 
e uma obra ficcional de caráter hagiográfico, realizados na década de 1960 a partir 
de roteiros de Frei Gabrielângelo Caramore. No entanto, por diversas vezes o autor 
deixa passar a oportunidade de maiores explorações analíticas, interpretativas, que 
chega a sugerir, mas não leva a seu pleno desenvolvimento. 

Os referenciais teóricos mostram-se adequados ao trabalho proposto, e os capí-
tulos respondem adequadamente às questões elencadas. Cabe ressaltar, também, a 
relativa independência entre os quatro capítulos, permitindo ao leitor escolher qual-
quer um deles como chave de entrada à tese, sem prejuízo para sua compreensão. 
No entanto, a sequência dos capítulos obedece a um plano de trabalho, estabelecido, 
e em geral bem executado, mas carente de parágrafos de transição que enfatizassem 
a passagem e a inter-relação de um a outro; esse diálogo também poderia ter sido 
explicitado por ocasião da conclusão, o que acabou não se realizando plenamente.

A tese mostra-se bem articulada em seus quatro capítulos: 
No primeiro, Aproximações culturais e dramas barrocos em torno da imagem do Bom 

Jesus, a recuperação da história de diferentes Bons Jesus portugueses, todos marca-
dos por conflitos entre o poder eclesiástico e o poder temporal, e, a partir do século 
XVIII, a intensificação das tensões entre Igreja e Estado no impulso modernizador, 
à moda do despotismo esclarecido, iniciado pelo Marques de Pombal. A disputa do 
poder simbólico, mediado e midiatizado a partir das imagens de Bom Jesus, oculta-
va, ao mesmo tempo em que estabelecia, disputas de natureza muito mais práticas: 
em torno do poder econômico e patrimonial. 

Ainda sobre a mediação, e midiatização, das imagens, a hagiografia desenvolvida 
sobre as mesmas, ao enfatizar o fantástico e o miraculoso, ocultava a sua origem e 
feitura humana; assim, elaborava-se uma narrativa que legitimava o seu poder sobre 
e para os simples, e que, ao mesmo tempo, articulando o simbólico e o temporal, 
construía a fundamentação e legitimava as disputas de poder relacionadas2. 

2  A. LINO, Aproximações culturais e conflitos sociais em torno da imagem do Bom Jesus da Cana Verde, p. 54 
e seguintes, por exemplo. 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

176Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XIII, n. 54

A hagiografia oficial, ou oficializada, por sua vez, também permitia ocultar os 
sincretismos, que, como enfatizava Soares3, encontram-se no processo de formação 
das diferentes religiões: ou, se quisermos empregar a terminologia de Glissant4, o 
atavismo, o caráter de feito, pronto e acabado, mascara os procedimentos de criouli-
zação, nas linguagens, nas culturas e nas práticas/símbolos religiosos. No caso portu-
guês, omitia-se deliberadamente as influências pré-cristãs e africanas5. Assim como 
serviu para legitimar o tratamento concedido pelo tribunal da inquisição aos cristãos 
novos6. 

Imagens, hagiografia e liturgia empregadas pelo bloco hegemônico para contro-
lar as experiências populares, e, também, como instrumento de disputa entre aqueles 
que controlavam o poder, político, econômico e religioso, considerando as diversas 
situações enumeradas em que o controle das práticas religiosas articulava-se a partir 
da lógica capitalista. 

Enfim, o Barroco, aparece como modelo estético, período cultural e categoria 
interpretativa. Simplificando muitíssimo, se a característica fundamental do barroco 
se encontra na harmonização de elementos dissonantes, contraditórios, opostos, o 
autor arrisca-se a propor o barroco como categoria, também, de análise sociopolítica, 
uma vez que a imagem, a festividade, a liturgia e os elementos neles sintetizados ofe-
recem ao público uma coesão social que não se alcançaria somente com o emprego 
da força (embora sem abrir mão do recurso à violência). 

Os capítulos intermediários, Conflitos e movimentos sociais no arraial Bom Jesus 
dos Pintos e O Norte Velho de ponta-cabeça, desfazem por meio da pesquisa aquilo 
que havia se procurado, ao longo de décadas, harmonizar e apaziguar, “barrocamen-
te”, por meio da imagem do santo e da hagiografia construída em torno dela. No 
segundo capítulo, explicita-se o jogo de interesses em torno da disputa e da posse 
da imagem, e dos bens doados ao Bom Jesus!7 Revela-se também o esforço das au-

3  A. M. L. SOARES, Valor teológico do sincretismo numa perspectiva de teologia pluralista. In: Ciber-
teologia, ano VI, n. 30, pp. 29-31.

4  Cf. E. GLISSANT, Introdução a uma poética da diversidade. Juiz de Fora: UFJF, 2005.
5  A. LINO, Op. Cit., p. 65 e seguintes. 
6  A. LINO, Op. Cit., p. 54-55, n. 152. 
7  A. LINO, Op. Cit., p. 113-121.
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toridades eclesiásticas para controlar os bens simbólicos trazendo-os para a Igreja, 
disciplinando culto, devoção e liturgia, e, consequentemente, controlar também os 
bens materiais, como já mencionado. 

Se o período da década de 1930 é frequentemente apresentado como de afas-
tamento entre o poder civil e o eclesiástico, o autor nos mostra que, conforme a 
conveniência, Igreja, Estado e Judiciário podiam ainda que sem procurar abrir mão 
de suas posições, acordar-se, como designou o autor, “num jogo de trocas e trapa-
ças”8. Se o processo de busca da posse da imagem de Bom Jesus pela Igreja revela-se 
como busca do controle do patrimônio simbólico e material no Norte do Paraná, 
disciplinando a fé do povo e ocultando elementos estranhos à religiosidade oficial, 
vemos, no terceiro capítulo, que a busca da coesão simbólica também contribuiu 
para a elaboração de uma narrativa coerente a respeito do processo de ocupação do 
norte paranaense. 

Paralelamente à coesão simbólica, temos a coerção, a imposição por meio da 
força, seja mediante o extermínio dos Kaingang9 e a construção ideológica do co-
lono como primeiro habitante do Paraná, seja por meio do combate policial aos 
segmentos classificados como bandidos ou fanáticos, viesse essa definição do Estado 
ou da Igreja. Em sua leitura, Lino promove a aproximação dos segmentos excluídos 
do Norte do Paraná aos movimentos de Canudos, Juazeiro, e, talvez principalmente, 
do Contestado10, aspecto que mereceria ser melhor explicitado, e permite pensar em 
futuras pesquisas.

Por fim, o quarto capítulo, “O Senhor Bom Jesus da Cana Verde em cena”. 
Primeiro, o documentário, que ocultava grande parte do conflito apresentado nos 
capítulos 2 e 3, inserindo-se a religiosidade no processo de modernização com a 
chegada do cinema, e, portanto, colocando a questão da própria modernização do 
monopólio dos bens simbólicos. Tanto o documentário quanto o filme de ficção se 
apresentam, complementarmente, como uma hagiografia fílmica, transpondo a prá-
tica devocional para a linguagem midiática. 

8  A. LINO, Op. Cit., p. 113-114 e ss.
9  A. LINO, Op. Cit., p. 129-140.
10  A. LINO, Op. Cit., p. 140-141.
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O progresso paranaense entre o século XIX e XX é apresentado no cinema sob 
a proteção do Senhor Bom Jesus e expurgado das contradições e conflitos revelados 
pelo autor. Por sua vez, o filme ficcional “justifica” até mesmo a experiência escra-
vocrata, ao redimir o escravo Luís e o coronel Francisco Pinto por meio da fé no 
Senhor Bom Jesus11. Assim como a apresentação caricatural e ridicularizada da re-
ligiosidade dos simples, exposta na personagem escrava Genoveva12, que sintetiza a 
fé aos santos populares e o sincretismo com as práticas religiosas de matriz africana.

Apesar da boa discussão dos filmes, faltou a Lino investigar ou, se o fez, apre-
sentar ao leitor as fontes que serviram de referência aos roteiros. Em que pese a 
criatividade de Frei Caramore, é improvável que tudo tenha saído espontaneamente 
da sua cabeça. Em seus filmes, sintetizava-se a conveniência entre a tradição e a ofi-
cialidade religiosa, por um lado, associada ao discurso progressista e modernizante 
da política e da economia estabelecido na década de 1960.

A tese de Anderson Lino oferece uma importante contribuição para se com-
preender o papel dos símbolos religiosos e de seu uso pelas instituições, tanto a Igreja 
quanto o Estado, no processo de formação do Brasil, inclusive durante a República. 
Deve-se elogiar, mais uma vez, a impressionante pesquisa documental entre Brasil e 
Portugal, que permitiu ao autor pensar, a partir da categoria do barroco, as relações 
entre os cultos ao Senhor Bom Jesus nas duas margens do Atlântico, a reprodução, 
e pode-se mesmo dizer, a complexificação das disputas econômicas, políticas, sociais 
em torno da imagem do santo.

No entanto, se a dimensão institucional do religioso fica em primeiro plano no 
decorrer da tese, permanece implícita a experiência religiosa dos simples, mencio-
nada, principalmente, na referência à maneira semelhante como as autoridades tra-
tavam a população pobre do Paraná e os “fanáticos” de movimentos como Canudos, 
Contestado e os seguidores do Padre Cícero: à mercê da violência física e simbólica. 

 Um interessante encaminhamento de pesquisa, para o autor ou outros que 
sigam futuramente as trilhas por ele abertas, está no levantamento da literatura po-

11  A. LINO, Op. Cit., p. 171-177.
12  A. LINO, Op. Cit., p. 172. 
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pular e das devoções populares paranaenses produzidas nas bordas13 da oficialidade, 
trate-se de devoções ao próprio Senhor Bom Jesus ou de outros santos populares 
que lhe concorram simbolicamente e nas práticas da preferência popular. 

Claudio Santana Pimentel*

13  Cf. J. P. FERREIRA, Cultura das bordas: edição, comunicação, leitura. São Paulo: Ateliê Editorial, 
2010, p. 30.

*  Doutor em Ciência da Religião. Pesquisador do Grupo de Pesquisa VEREDAS – Imaginário Religio-
so Brasileiro (PUC-SP). <pimentelclaudio@live.com>.
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KUZMA, Cesar. O futuro de Deus na Missão da Esperança: uma 

aproximação escatológica. Paulinas, São Paulo, 2014.

Robson Stigar1

O autor Cesar Kuzma, doutor em Teologia pela PUC-Rio, professor e pesquisa-
dor nesta mesma Universidade, procura nos apresente na presente obra “O futuro de 
Deus na Missão da esperança: uma aproximação escatológica” um diálogo maduro 
entre a Teologia da Esperança de Jürgen Moltmann com a Teologia Latino-Ameri-
cana da Libertação numa perspectiva escatológica.

Segundo o autor o futuro, objeto de toda a teologia, apresenta-nos o gratuito 
plano de Deus, que é a nossa salvação, e nos convida a caminhar nesta direção. Este 
caminhar decorre, entretanto, de um encontro com o Deus que vem (Advento) e se 
revela a nós, mostrando-nos o seu rosto (Cristo), e depende também de um aceite 
da Fé (que é a resposta humana), provocado e vivido na Esperança. 

Para o autor este “seguir” e este “ir” acontecem dentro deste mundo material e 
com as variantes novas do contexto mundano. Para destrinçar esse caminhar na es-
perança cristã, o autor pôs em diálogo as intuições de Jürgen Moltmann e a profecia 
da Teologia da Libertação.

Segundo Kuzma em Moltmann, todo o conteúdo da verdade cristã possui uma 
orientação escatológica. Somos movidos pela esperança, pelo ato de esperar (hoffen). 
A verdade cristã está totalmente projetada para o futuro e anseia por ele, portanto, 
toda a teologia é escatologia. A partir deste enfoque, o único problema que existe 

1  Doutorando em Ciência da Religião pela PUCSP – robsonstigar@hotmail.com
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na teologia cristã, segundo nosso autor, diz respeito ao seu futuro (das Problem der 
Zukunft). 

Este futuro apresenta-se como um Outro. O qual, a partir de nossas experiên-
cias, nós não podemos nem ousar pensar, pois ele está além daquilo que nos é dado. 
Transcende sempre como algo Novo (Neuen), portanto, o verdadeiro objeto da es-
perança cristã encontra-se definitivamente no futuro de Deus. “O Deus, de que aí 
se fala, não é o Deus intramundano ou extramundano, mas o ‘Deus da Esperança’.

Segundo Kuzma a inquietude faz parte da esperança cristã. Ela não se con-
forma com o que é apresentado quando este contradiz o que foi prometido. O cor 
inquietum, proporcionado pela esperança cristã, sai em busca do seu futuro e não se 
contenta enquanto não conseguir realizá-lo. 

É essa esperança confiante de transformação que torna, segundo Moltmann, a 
Igreja cristã inquieta diante da sociedade. Ela continua peregrina, pois vê naquilo 
que lhe é apresentado pela sociedade como permanente algo que para ela é tempo-
rário.  Seu destino é o futuro, que ela ainda não vê, mas sente, pois confia no que foi 
prometido com a ressurreição de Cristo. A esperança faz com que essa comunidade 
viva de impulsos sempre novos e, através de sua ação encontre a sua verdade e teste-
munhe o futuro de Cristo (MOLTMANN, 2005, p. 37).

A presente obra é oportuna e relevante, pois além de comtemplar a dimensão 
acadêmica possui algo mais, a dimensão missionária, algo um tanto quanto impar no 
meio acadêmico nos dias atuais, onde o racionalismo cientifico permanece de forma 
exacerbada, muitas vezes ate cega.


