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O jovem e o futuro da vida
Nesse ano que passou a Igreja Católica concluiu mais um Sínodo dos bispos, a XV Assembleia Geral ordinária, desde a instauração dessa práxis colegiada, após o Concílio Vaticano II.
Foi a vez da temática da juventude. A temática parece por si mesma pouco atraente aos olhares da vigilância ortodoxa e aos pastoralistas de plantão. Por conseguinte, a grande mídia não
pautou com tanta ênfase o evento em suas matérias e bem pouco as decisões daí emanadas no
relatório final. A juventude permaneceu um tema morno dentro e fora da Igreja, embora já
tenha merecido todo o empenho dos Papas e, de modo particular, do Papa Francisco. Na fase
preparatória do Sínodo o Papa do fim do mundo surpreendeu o público com mais um título
significativo que batizou um conjunto de diálogos realizados com o jornalista Thomas Leoncini: Deus é jovem. Aí, Francisco relembra a passagem de Apocalipse que diz “Eis que faço novas
todas as coisas” (21,5). E conclui: “Deus é aquele que sempre se renova, porque Ele é sempre
novo: Deus é jovem! Deus é o eterno que não tem tempo, mas é capa de rejuvenescer-se continuamente e tudo”.
O jovem é o recomeço contínuo da espécie viva, semente da continuidade e promessa de
nova época. Não são simplesmente belas palavras, mas dado biológico básico. E a biologia humana interroga sobre o sentido do próprio humano. Em cada jovem, a vida humana anuncia
suas possibilidades de reprodução e perpetuação; cada qual é o sacramento vivo da vida que se
refaz e do Deus que tudo renova. O jovem é promessa, mas também interrogação sobre o futuro. Cada geração se mostra como possibilidade aberta do que possa vir para a espécie humana
e, evidentemente, para o conjunto da vida planetária.
Não há como negar que, se se pensa em futuro do cristianismo, do catolicismo e da sociedade, todos concordarão que estamos perante um tema urgente. Que futuro nos aguarda? Quais
as condições de sobrevivência, de convivência e de governança do planeta nas próximas décadas? Os jovens de hoje serão os sujeitos protagonistas da história nas décadas que nos sucederão.
Dado óbvio, mas pouco refletido pelas mídias, regidas que são pelo tempo do agora, do fato
imediato e do impacto do efêmero. No mundo da cultura de consumo, o império do presente
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horizontes comuns e metas a serem alcançadas. Nada mais relevante que o bem-estar curtido
sem limites no imediato, no instante que se infla de felicidade plena, sob pena de ser rejeitado
em todos os limites que possa apresentar. Nem limites e nem esperas. Eis a máxima da curtição
instantânea que se torna a cada dia o modo de viver da maioria da população. Nesse contexto,
os sonhos vão sendo raptados ou descartados como desnecessários. Os jovens que por sua própria faixa etária é uma incubadora de projetos e uma potência a atualizar-se vão sendo tragados
pelo imediatismo sem promessas, pela realização de um agora absoluto e pela antecipação imediata de tudo que significar felicidade.
Antes de se pensar no futuro é preciso pensar no presente dos jovens; em modos de vidas que
reconstruam as práticas diárias relacionadas ao consumo, ao lazer e à comunicação, todas essas
conectadas nas redes de informação instantânea. Os jovens compõem a geração dos indivíduos
próximos e distantes, sendo que a distância e o isolamento terminam impondo-se como regra.
Ensinar a desejar o novo torna-se um desafio colossal, contracultura que patina sem grandes
chances de fecundar novas ideias e valores. No império do presente efêmero, semear o futuro
de outro mundo melhor não somente se mostra desnecessário, como, muitas vezes, incômodo.
A tão repetida “crise das utopias” que se instala desde as experiências de globalização econômico-financeira que pôs fim ao confronto das opções leste-oeste, capitalismo-socialismo e, por
suposto, ao velho contraste do primeiro, segundo e terceiro mundo adquiriu hoje seu auge e
plenitude. O malfadado fim da história que se apresentou como heresia teórica para as ciências
do homem, mostra sua efetividade prática como cultura do efêmero, comunicada pela supremacia estética, efetivada pelo consumo e sustentada pela força conjugada da alma que humana
que deseja sempre mais e pelo mercado que produz sempre de novo.
Qual o futuro pode ser desejado? Que utopia pode se apresentar como necessária? Haverá
urgências históricas que alavanquem mudanças de rumos coletivos e individuais? Como despertar para a busca do ainda-não, da superação dos limites, para a aprendizagem do novo, para
a mística da procura, da luta e da autossuperação? Como ensinar que a ponderação é um valor
fundamental da vida individual e coletiva? Qual o modo de vida contracultural concreto e viável a esse hegemônico? Como viver em uma sociedade sem lugar para a espera e para as utopias?
A maior de todas as urgências éticas será ensinar a geração consumista a superar a alienação
absoluta no presente, uma vez anestesiada permanentemente com as promessas de felicidade
imediata no último produto disponível, carregado sempre de plenitude de bem-estar. A tirania
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do presente captura os desejos e os ideais das gerações, dentre as quais os jovens são os mais
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seduzidos e, por conseguinte, os mais vulneráveis.
A cultura atual instaura uma tensão entre o presente e o futuro, com nítida vantagem para
o presente. As ofertas imediatas de produtos materiais e simbólicos exigem decisão imediata,
sem escolhas refletidas e sem parâmetros de valores comuns. A corrida pelas ofertas relâmpagos, pelas promoções Black Friday e pelos lançamentos inéditos instauram a orgia de felicidade
momentânea, uma espécie de experiência do presente sub specie aeternitatis. A cada dia, a cada
semana, mês, ano... essa dinâmica se refaz e se mostra como se tudo fosse inédito e, por consequência, inadiável; um eterno agora que arrebata para um tempo extático que despreza o passado e o futuro como dimensões desnecessárias para ser feliz no agora. O consumismo é o império
do agora! O consumista – e todos o são de alguma forma e em alguma medida – é o satisfeito
com o presente. Compra-se com os impulsos efêmeros do agora, ama-se com os mesmos e com
eles se escolhe um governante e se relaciona com Deus.
Parece certo que o jovem, filho natural desse modo de vida individualista e hedonista, constitui a geração dos presos na jaula de aço de Max Weber, presos por razões estruturais, coletivas
e psicológicas; geração enfeitiçada pelos encantos dos produtos, pelo fetiche de Karl Marx,
encanto potencializado pelas estéticas das marcas e pela indústria vertiginosa de produtos novos; geração egolátrica da curtição de si mesma, do narcisismo de Freud que vive mergulhada
no poço do grande líquido das telas de comunicação. Esses críticos da chamada modernidade
detectaram com lucidez o rumo da civilização que se despontava há mais de cem anos. Não mediariam jamais a concreção e proporção que suas intuições. De fato, permanecem sempre atuais
os desafios arquetípicos da construção da humanização: ensinar a perceber que está nu, quando
satisfeito os desejos de ser igual a Deus, ensinar que a autocontemplação do ego leva a morte
por afogamento no próprio isolamento, ensinar a sair da caverna irreal para o mundo real.
Nessa moldura integradora, educar para o futuro é educar para o presente e educar para o
presente é educar para o futuro. Fecundar o futuro no presente grávido de si mesmo e desvelar
a insustentabilidade do futuro a partir das consequências do presente será a tarefa de crítica e de
proposição, de denúncia e de anúncio no método profético. A tomada de consciência dos limites que nos definem como seres contingentes é uma postura a ser conquistada como contracultura. Uma batalha educacional a ser aprendida e assumida pelas gerações educadoras. E não se
trata de uma mera filosofia, à maneira de um existencialismo ou da reedição de um pessimismo
cristão puritano, mas de um aprender a viver no mundo atual. A formação das ideias e valores,
espontaneamente, protagonizada pelas mídias sociais opera no signo da liquidez que, na ver-
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dade, reproduz no individualismo mais sólido, os interesses das classes dominantes do globo,
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concretamente dos donos do capital. A educação para a vida real começará pela formação da
consciência dos limites: limites do indivíduo isolado, das satisfações imediatas, das promessas
de felicidade, das ideias onipresentes nas redes sociais, da comunicação supostamente ilimitada.
A intolerância é a filha natural do individualismo limitado, onde impera o desejo individual,
a ideia individual, a satisfação individual sobre qualquer referência da igualdade, do valor do
outro e do imperativo das normas éticas comuns.
As religiões foram historicamente protagonistas dos limites do ser humano. Ainda que possam ter construído autênticas caricaturas da autoconsciência, onde a desvalorização de si muitas
vezes se imponha como valor e regra, elas são portadoras de um ethos que afirma, antes de tudo,
a contingência de cada ser humano e de todos os seres humanos e, por conseguinte, a necessidade de se estabelecer os parâmetros justos da convivência comum. Quando a cultura individualista e hedonista assimila as visões e práticas religiosas nas suas ofertas de satisfação imediata
do eu insatisfeito-satisfeito, mata na raiz o que constitui a religião, ao menos nos propósitos
fundantes das grandes tradições.
A tomada de consciência do limite do presente – do próprio eu, da sociedade e da natureza – inclui uma urgência cada vez mais visível de uma mudança civilizacional: dos modos de
produzir, de organizar a sociedade, de conviver e de e valorar as coisas que caracterizam a nossa
época. Os limites dos recursos naturais e os impactos visíveis da ação humana sobre a terra
denunciam a perversidade de um modelo econômico mundial centrado unicamente no lucro
das grandes corporações, o consumo limitado contribui com a produção dos dejetos que vão
sujando o planeta e matando fontes de recursos vitais, o individualismo sem limites assegura,
sob o estímulo da satisfação, a permanência desse regime de destruição, afirmado como única
saída viável para o mundo globalizado e para as nações e como único modo seguro e feliz de
se viver. Mostrar o real limite desse modelo onipotente constitui o maior desafio educacional;
uma tarefa ao mesmo tempo de exposição dos efeitos visíveis (tarefa mais imediata e, por certo,
mais fácil) e das causas estruturais (tarefa mais complexa e expor a causa econômica e as opções
políticas subjacentes à crise). Ensinar a localizar as causas significa dar o passo imediato para
buscar outros modos de vida; desejar outro mundo possível e necessário para a continuidade da
terra, da vida e da convivência. O desejo de um outro futuro – diferente, viável e melhor para
todos os vivos – está diretamente ligado à tomada de consciência dos limites do modo de vida
presente. O medo da ruína adquire, nesse processo, um papel importante, como já alertava há
algumas décadas o filósofo Hans Jonas. A civilização distraída com a satisfação do consumo
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nada teme e é educada para não temer a não ser somente o que colocar em risco a felicidade
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individual. Nesse sentido, os limites cada vez mais expostos pela natureza, pode ser, de fato, o
início de outro modo de vida. A ruína do planeta significa a ruína final da vida. A ruína sinalizada exige mudança de rota do ponto de vista estrutural (outro modelo de economia) e individual
(novos hábitos de vida). A conversão ecológica de que fala o Papa Francisco significa, portanto,
conversão de vida, nos modos de consumir e de conviver.
A juventude de hoje será a geração condutora do planeta nas décadas próximas. Que geração
está sendo preparada? Quais valores são interiorizados como bem presente e futuro? Seremos
capazes de educar uma geração nova, consciente dos desafios colocados pelo modelo civilizacional hegemônico? Ou uma nova geração emergirá com novos valores e práticas, ou a acelerada
destruição das condições de vida global e local seguirá seu curso rumo à tragédia final prevista.
Esse pode parecer um desafio muito grande ou uma tarefa desproporcional às condições reais de
cada jovem, mas é uma realidade colocada aos cálculos matemáticos da sobrevivência no futuro.
A terra não suportará o modelo de vida hoje hegemônico no planeta. E não se trata de pregar
a tragédia como enredo principal da história, mas de tomar consciência dos limites presente
em nome de um futuro que se mostra como grande promessa para todo o universo; a promessa
acolhida como imperativo permite superar o presente, mesmo quando se apresenta como absoluto acabado, como fim da história, como regime único e como felicidade plena. Lançar-se para
o futuro é, antes de tudo, um movimento que advém da fé, do centro da mensagem de Jesus
de Nazaré e do mistério pascal: o Reino de Deus apresentado como promessa e possibilidade.
Para a fé cristã, a esperança está sempre presente como germe que desgasta as absolutizações
presentes, as falsas promessas, as ilusões e os falsos deuses. A esperança cristã é crítica e criativa,
ensina a ver os limites do presente e caminhar para frente, para o Reino Deus que nos arrasta
para o novo, sempre maior e sempre melhor do que as situações presentes. Em seu Discurso de
Abertura do Sínodo da juventude, assim concluiu o Papa Francisco: “Esforcemo-nos, pois, por
procurar “frequentar o futuro” e por fazer sair deste Sínodo não só um documento – que geralmente é lido por poucos e criticado por muitos – mas sobretudo propósitos pastorais concretos,
capazes de realizar a tarefa do próprio Sínodo, que é fazer germinar sonhos, suscitar profecias
e visões, fazer florescer a esperança, estimular confiança, faixar feridas, entrançar relações, ressuscitar uma aurora de esperança, aprender um do outro, e criar um imaginário positivo que
ilumine as mentes, aqueça os corações, restitua força às mãos e inspire aos jovens – a todos os
jovens, sem excluir nenhum – a visão dum futuro repleto da alegria do Evangelho”.
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Essa visão da função de um Sínodo, carregada de profecia e esperança, exige ultrapassar a
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normatividade do texto e a tradição centrada na doutrina, não livre de uma cultura da reprodução mágica. O Sínodo é um momento eclesial que pretende colocar a Igreja em saída, ensaiar
novas rotas pastorais, mudar a visão e a prática. Por certo, mais uma vez os ideais de Francisco
estão distantes e à frente da cultura eclesial comum que rege as normas e as práticas pastorais
ajustadas às rotinas das estruturas eclesiais. O Sínodo exige, portanto, conversão de rota dos
pastores e de todos os agentes eclesiais. Na carta final os padres sinodais dizem: “Sabemos de
suas buscas interiores, das alegrias e das esperanças, das dores e angústias que fazem parte de
sua inquietude. Agora, queremos que vocês escutem uma palavra nossa: desejamos ser colaboradores de sua alegria para que suas expectativas se transformem em ideais. Temos certeza de
que com sua vontade de viver, vocês estão prontos a se empenhar para que seus sonhos tomem
forma em sua existência e na história humana”.
O tempo de recepção das orientações sinodais exige estratégias diversas das igrejas locais, de
forma a superar a “mesmice” pastoral que predomina na forma dos movimentos e das diversas
organizações, muitas das quais se regem com seus “magistérios” particulares. Sem uma dinâmica consciente, crítica e criativa de acolhidas dos textos sinodais, não haverá, de fato, recepção,
apenas acolhida formal em nome de uma fidelidade teórica ao magistério sinodal e papal, caso
haja a publicação de uma Exortação Pós-sinodal.
E cada realidade participa a seu modo e com suas possibilidades hermenêuticas, pastorais e
políticas de um processo de recepção. O sínodo geral gera eclesialidades locais, se traduz em sinodalidades locais, na medida em que o texto final vai sendo estudado, interpretado, traduzido
e aplicado. A realidade global dos jovens é um dado social, cultural e político que permite falar,
mais do que nunca, em juventude mundial, juventude atual etc. Porém, é de cada realidade
particular que as interrogações e as decisões deverão ser construídas no labor pastoral das comunidades eclesiais. O Brasil vive um momento crucial para a juventude, na medida em que o
futuro se mostra como incógnita, nos termos das políticas educacionais e das políticas públicas
de um modo geral. Se o Sínodo dos jovens não contribuir com a tomada de consciência da missão dos jovens no presente concreto nacional, não terá cumprido sua função mais primordial.
O futuro da vida se encontra em risco, como alerta Francisco em sua Encíclica Laudato Si’. A
tomada do poder pelo capital internacional que se coloca acima de todas as instâncias e valores
como imperativo absoluto constitui, sim, um grande inimigo à vida e à liberdade dos povos.
Valores ecológicos, sociais e políticos defendidos anteriormente são hoje denominados com a
nomenclatura “comunista”. Embora anacrônica, essa qualificação (desqualificação) tem servido
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como coisas perigosas e perversas para a sociedade. A juventude de hoje será refém ou resistência a esse rolo compressor que a tudo denomina “ideologia”, menos a si mesmo? Será capaz de
gestar outra leitura de mundo que ultrapasse essa que vai tomando conta das mídias e das ruas
como verdade? Educar jovens para serem “sujeitos eclesiais” demarca a pauta comum e fundamental da ação eclesial do laicato brasileiro, conforme orienta, o Documento 105 da CNBB.
Sujeito eclesial não constitui uma categoria social e eclesial que nasce por geração espontânea,
mas que exige construção permanente; em termos catequéticos, formação permanente; em
termos teológicos, acolhida permanente da graça, já que a graça supõe a natureza e a cultura e,
por conseguinte, supõe as faixas etárias. Ser jovem sujeito é superar as formas de passividade que
subjugam e domesticam a consciência sob a força dos valores alheios, de modo doloroso dos
valores detidos por aqueles que dominam o mundo do dinheiro e da política. Mas é também
exercitar-se na autonomia e aprender a ação capaz de transformar a realidade onde se encontra
inserido e ao mesmo tempo transformar a si mesmo.
Nas mãos das futuras gerações, os mais jovens de hoje, estará entregue o futuro da vida do
planeta e dos povos. Os sujeitos protagonistas do mundo que virá se encontram entre nós! E
não haverá sujeito comprometido com a vida sem que esse compromisso seja hoje ensinado
como valor urgente. No livro supracitado Francisco responde sobre suas expectativas a respeito
do Sínodo dos jovens precisamente nessa direção: “Espero que sejam eles os protagonistas. O
Sínodo é dos bispos mas deve estar a serviço de todos os jovens, crente e não crentes”. O Evangelho de Lucas diz a respeito do jovem Jesus de Nazaré: “crescia em sabedoria, tamanho e graça”
(2,52). O desafio do protagonismo dos jovens segue o mesmo percurso do jovem de Nazaré:
crescimento na consciência de si mesmo, na relação com os outros, liberdade e ação, condições
de todo protagonismo. Eis o coração da recepção do Sínodo e o desafio central para toda a
Igreja educadora. O Sínodo não oferece uma teoria sobre os jovens, mas uma nova postura da
Igreja perante eles.
Ciberteologia oferece nesse novo número algumas reflexões sobre a temática da juventude,
querendo, assim, contribuir com a recepção do último Sínodo dos bispos em nosso contexto
brasileiro. Alguns Artigos tocam diretamente na temática, a partir de ângulos específicos. Os
quatro primeiros descrevem e analisam o Sínodo propriamente dito. Embora o objeto permaneça o mesmo, cada autor contribui com sua perspectiva na elucidação do significado do evento. Os dois Artigos seguintes ampliam e aprofundam a temática da juventude na relação com a
religião, a fé e o Papa Francisco. Na sequência, Ciber acolhe outras temáticas atuais vinculadas
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a distintos e intrigantes territórios: os corpos negros e a religião no Rio de Janeiro, a sociedade
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indígena Ye’kuana e evangelização na Venezuela e o cuidado no pensamento de Leonardo Boff
e a sociedade líquida. A religião e a fé se fazem presentes nas fronteiras do mundo real e participa da complexidade que a estrutura. A seção Notas acrescenta reflexões sobre a temática da
juventude, fala ainda sobre o Sínodo e também sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, esta
em forma de poesia de composta por uma participante.
No mês de fevereiro realizou-se em Roma o encontro do Papa com os presidentes das Conferências Episcopais de todo o mundo para tratar da temática dos abusos sexuais na Igreja Católica. Mais uma ação concreta de Francisco na busca de soluções para essa questão dolorosa que
tem deixado feridas abertas no corpo da Igreja e na sociedade. A seção Documento disponibiliza dois documentos que oportunamente oferecem subsídios a respeito do assunto. O primeiro,
a Carta do Papa Francisco ao povo de Deus (20/08/2018), escrita por ocasião da divulgação do
relatório da Suprema Corte da Pensilvânia sobre os abusos sexuais naquele Estado norte-americano. O segundo diz respeito ao Encontro sobre “A proteção dos menores na Igreja”. O Discurso
final feito pelo Papa Francisco apresenta um roteiro de critérios de ação para as Conferências
Episcopais. Saídas e Fronteiras disponibiliza o Documento assinado por Francisco e o Grão-Imã
de Al-Azhar, Ahamad al-Tayyeb. O texto histórico, “A fraternidade humana em prol da paz e da
convivência comum”,está disponibilizado ao leitor nesse número e será foco de reflexões futuras
edições de Ciber. Essa seção oferece ainda um relatório suscinto dos seis anos de pontificado
do Papa Francisco. Nesse tempo de grandes desafios eclesiais e humanos Francisco brilha como
referência ética mundial.
As palavras, gestos e ações de Francisco têm testemunhado a decisão, a coragem e a ação
profética de um líder religioso e político em uma era marcada pelo avanço de ideias e lideranças
desumanas que visam, a todo custo, salvar o imperio do dinheiro capitaneado pelo dolar. Também dentro da Igreja, o Papa tem enfrentado oposições, boicotes e calúnias. Nenhum profeta é
bem recebido em sua casa! E, como todo profeta, segue em frente com coragem, transparência
e serenidade. A ele nossa solidariedade, apoios e preces!
Dr. João Décio Passos
Editor
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A GER A L O R D I N Á R I A
CIBER XV A SSEMBLEI
TEOLOGIA

DO SÍ NO D O D O S B I S PO S :
“OS JOVENS, A FÉ E O DISCERNIMENTO VOCACIONAL”
CÉLIA MARIA RIBEIRO*

Resumo: O Sínodo dos Bispos sobre “os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional” obteve
ampla participação e resultado favorável. Levando em consideração esses aspectos e a importância da reflexão a respeito do tema, sobretudo em tempos desafiadores para o diálogo e o encontro juvenil, este artigo tem por objetivo abordar a XV Assembleia Geral Ordinária, do anúncio
à elaboração do Documento Final. Trata-se de uma visão panorâmica dessa caminhada, cujos
passos iniciais já dão testemunho do novo e propício protagonismo jovem em sua interação
com a Igreja e a sociedade.
Palavras-chave: Diálogo, Sínodo, jovens, Instrumentum laboris, Documento Final, Papa
Francisco.
Abstract: The Synod of Bishops on “Youth, Faith and Vocational Discernment has obtained a broad involvement, producing also a satisfactory result. Taking into consideration theses
aspects and the importance of thinking about this theme, especially, in the current times, when
debating youngster involvement is a challenging task, this article aims at approaching the 15th
Ordinary General Meeting, from its announcement to the drafting of the Final Document.
We propose a panoramic view of this process, whose first steps announce a new and promising
youngster prominence, considering its interaction with church and society.
Keywords: Dialogue, Synod, youngsters, Instrumentum laboris, Final Document, Pope
Francis.

* Doutora em Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

9

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

1. Convocação do Sínodo dos Bispos:
anúncio, preparação e documento de trabalho
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A título de esclarecimento, o Sínodo dos Bispos é a assembleia dos Bispos escolhidos das

diversas regiões do mundo, que em tempos estabelecidos se reúnem para fomentarem o estreitamento da união entre o Romano Pontífice e os Bispos, para prestarem a ajuda ao mesmo
Romano Pontífice com os seus conselhos em ordem a preservar e consolidar a incolumidade e o
incremento da fé e dos costumes, a observância da disciplina eclesiástica, e bem assim ponderar
as questões atinentes à ação da Igreja no mundo. (Código de Direito Canônico, nº 342). Foi
promulgado através de um motu próprio Apostolica Sollicitudo pelo Papa Paulo VI, no início da
quarta Sessão do Vaticano II, em 15 de setembro de 1965. (Cf. DICIONÁRIO Concílio Ecumênico Vaticano II, 2015, p. 909). O Papa convoca um sínodo quando considera necessário
que a Igreja estude em profundidade algum assunto. Os sínodos ordinários acontecem a cada
quatro anos, mas o Santo Padre pode convocar sínodos extraordinários, a exemplo dos dois
sínodos sobre a família convocados pelo Papa Francisco em 2014 e 2015. A escolha do tema
também é de responsabilidade do Papa, após um estudo elaborado pelo Conselho da Secretaria
Geral do Sínodo dos Bispos, que avalia as sugestões recebidas e o desejo do próprio Santo Padre.
Papa Francisco, por sua vez, faz o possível para manter sempre viva essa conexão entre os
seus coirmãos no Episcopado, respeitando as diferenças entre as situações sem perder de vista
a unidade eclesial a partir do discernimento na tomada das decisões finais. O mesmo se dá por
ocasião da “escuta” aos demais membros do corpo eclesial ou fora deste âmbito. O Sínodo dos
Bispos sobre “os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional” ocorrido no período de 3 a 28 de
outubro do ano passado, no Vaticano, é outra demonstração dos inúmeros esforços do Papa
Francisco, pela prática do diálogo durante o enfrentamento de questões difíceis, ao longo desses seis anos consecutivos à frente da Igreja. O processo de preparação envolveu Episcopados,
sacerdotes, religiosos, leigos, especialistas, educadores, entre outros. A participação dos jovens,
sem dúvida alguma, também foi considerada muito importante, do envolvimento no Questionário on-line à reunião pré-sinodal, sem desconsiderar as numerosas contribuições pessoais (Cf.
DOCUMENTO Final, 2018, p. 10).
O tema da XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos foi anunciado em 6 de
outubro de 2016. O caminho sinodal teve início com a elaboração do Documento preparatório
(DP), publicado em 13 de janeiro de 2017 junto com a “Carta aos Jovens” do Papa Francisco,
na qual este apresentava o DP, colocando-o como “bússola” durante todo o caminho a ser percorrido. O respectivo DP era formado de um Questionário, destinado às Conferências Episco-
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pais, aos Sínodos das Igrejas Orientais Católicas e aos outros organismos eclesiais, contendo:
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três perguntas para todos; três específicas para cada continente; e o pedido de partilhar três
“boas práticas”. No período de 11 a 15 de setembro do mesmo ano, ocorreu um seminário internacional sobre a “Condição Juvenil no Mundo”, no Vaticano. Pe. José Fernandes de Oliveira,
conhecido como Pe. Zezinho, scj, que esteve presente nesse encontro a convite da Secretaria
Geral1 do Sínodo dos Bispos, afirmou2 que o objetivo era justamente “motivar o jovem a falar”.
Algo inédito, pois “antigamente se falava sobre o jovem”. Mas, nessa circunstância sinodal, e
a pedido do Papa Francisco, o jovem é que seria o autor da fala sobre os sacerdotes, bispos e a
Igreja, com total liberdade de expressão, portanto, sem cerceamento.
Enquanto resultado, Pe. Zezinho julgava a abertura positivamente, pois se trata de uma
perspectiva inovadora: “jovens da Igreja, jovens para a Igreja, e jovens com a Igreja”, nunca
vista antes. A mudança é no seguinte enfoque: de “ensinar os jovens” para “os jovens têm o que
ensinar”. Segundo Pe. Zezinho há uma importante “cultura jovem” – haja vista a sua presença
em lugares pouco ou nada frequentados por membros da hierarquia eclesial – que reúne conhecimento de coisas, inacessíveis a quem está fora do círculo juvenil. Antes, o jovem não era
considerado fonte de conhecimento devido à sua baixa experiência de vida. A exceção era no
campo artístico, da música, no qual se destacava algum grande talento. Essa realidade começa a
ser modificada a partir dos anos 1960, com o acesso a instrumentos musicais como a guitarra,
televisão, até o fenômeno de massa. A partir disso, eram “milhões de jovens querendo ouvir
outros jovens” e não os adultos. Os jovens começaram a falar a si próprios, ao mesmo tempo
em que reafirmavam o seu desejo de ajudar o mundo, com a sua opinião. A sociedade contemporânea, por sua vez, está cada vez mais impactada pela rápida transformação tecnológica e o
público juvenil é o mais próximo desta. De acordo com Pe. Zezinho, Padres e Bispos, que ainda
têm pouco acesso a aparelhos celulares, por exemplo, já se apercebem da necessidade de “ler o
que os jovens estão falando” através desses meios de comunicação.
De acordo com o Carderal Lorenzo Baldisseri, líder da Secretaria Geral do Sínodo dos
Bispos, este obteve três resultados práticos, descritos em linhas gerais: primeiro, a solicitação
juvenil por uma equipe internacional própria, para o auxílio à Secretaria Geral; segundo, a
consideração da importância do encontro entre padres e jovens durante a XV Assembleia Geral
propriamente dita; e terceiro, o “ambicioso” pedido dos jovens pelo envolvimento estável de

1

Que o fez diretamente a cada participante, totalizando 82 pessoas: 21 jovens, em torno de vinte anos de idade, 32
especialistas de diversas áreas, 20 formadores ou agentes de pastoral juvenil e vocacional, e 9 membros da Santa Sé.

2

Em entrevista concedida ao jornal “O São Paulo”, nos bastidores do último dia dos encontros.
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alguns deles nos organismos da Santa Sé. O subsecretário, Dom Fabio Fabene, destacou que o

CIBER

TEOLOGIA

seminário foi um “momento de escuta fundamental, tanto de jovens quanto de especialistas”,
emergindo “uma vontade de protagonismo do jovem na Igreja”. Para o jovem brasileiro Lucas
Barboza Galhardo, membro da Pastoral da Juventude da CNBB e Juventude Masculina de
Schoenstatt, em Caieiras/SP, é necessário atribuir importância à “interação entre as gerações”,
recordando o pedido do Papa Francisco para “ouvir nossos avós” e expressando que sentia isso
naquela ocasião.
A reunião pré-sinodal, segundo a expectativa papal,3 era a de seguir “a vontade da Igreja
de se colocar em escuta de todos os jovens, sem excluir ninguém”. E assim o dizia “não para
fazer política”, mas porque “precisamos compreender melhor o que Deus e a história nos estão
a pedir”. O Sínodo dos Bispos tinha como particular objetivo “desenvolver as condições para
que os jovens sejam acompanhados com paixão e competência no discernimento vocacional”.
Em outras palavras: “reconhecer e acolher a chamada ao amor e à vida em plenitude” (DP – Introdução). Outra intenção do Sínodo dos Bispos era a de redescobrir o “renovado dinamismo
juvenil” e ir ao seu encontro. Os jovens estão ciosos de encontro fraternal e que lhes preste atenção, sobretudo nos momentos difíceis, seja da parte de católicos, cristãos, crentes e não crentes.
Os jovens estão pedindo proximidade a todos. Isso representa, segundo o Papa Francisco, o
estímulo para trabalhar contra qualquer egoísmo.
O contributo juvenil para a Igreja é de vital importância, porque no coração da ecclesia pulsa
o Evangelho, a fonte inesgotável de regeneração contínua, portanto, este coração é jovem. Papa
Francisco incentivava a tomada de ações inovadoras, mesmo sob o risco, pois sem este, não se
amadurece, seja a pessoa ou a instituição religiosa. Chamava a atenção para a necessidade de serem acompanhados pela prudência, pelo conselho, mas sempre à frente, sem medo. A sensação
de medo é paralisante, e causa o envelhecimento, mesmo em comunidades cristãs onde há larga
quantidade de jovens. Mas o medo a que se refere o Papa Francisco é o “de sair, de ir rumo às
periferias existenciais da vida, de ir aonde se joga o futuro”. E distinguia bem os termos: “uma
coisa é a prudência, que é uma virtude, mas outra é o medo”. A Igreja, dizia o Bispo de Roma,
precisa de jovens sem maquiagem, sem o rejuvenescimento artificial, mas “reavivado a partir
de dentro”. Para tanto é necessário sair da lógica “do sempre se fez assim”, que é um veneno de
sabor doce, porque traz tranquilidade à alma, contudo, na forma de anestesia ao movimento.
Por outro lado, é preciso sair dessa lógica venenosa, para “permanecer de maneira criativa no
3

Discurso no Pontifício Colégio Internacional “Maria Mater Ecclesiae”, por ocasião da Reunião Pré-Sinodal com os
Jovens, em 19 de março de 2018.
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sulco da autêntica tradição cristã”, mas sempre criativo, a exemplo do que se lê no Livro dos
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Papa Francisco fez alusão à “cultura nova” criada pelos jovens. Mas, recomendava-lhes atenção, pois esta nova cultura precisa de raiz. Esta, por sua vez, está nos idosos. Não se trata de
voltar às raízes, para nelas permanecer imóveis, mas de preservá-las, seguindo em frente com
criatividade. Os idosos têm longa experiência de vida, entretanto, são deixados de lado ou
“mandados para fora” pela cultura do descarte. Aos jovens, pedia-lhes para “ouvir os idosos”,
pois estes têm sonhos que precisam ser levados adiante e em muito edificarão as gerações presentes e futuras. E poderão ir mais longe ainda ao “fazer sonhar os idosos” entediados, porque
ninguém os ouve na sua solidão. Finalmente, para encorajá-los, Papa Francisco recomendava a
leitura do profeta Joel 3, 1: “Depois disto, derramarei o meu espírito sobre toda carne. Vossos
filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões”, muito
útil para seguirem altivos e corajosos a caminhada.
Todas as contribuições recebidas ao longo desse período foram resumidas no Documento de
trabalho ou Instrumentum laboris, resultado de dois anos de escuta, e que se constituiu “a sólida
base de discussão” durante as semanas da XV Assembleia Geral (Cf. DOCUMENTO Final,
2018, p. 10). O Instrumentum laboris está dividido em três partes: I. Os jovens no mundo de
hoje; II. Fé, Discernimento e Vocação; III. A Ação Pastoral. A primeira traz alguns resultados
de sondagens em âmbito social, considerados úteis ao tema do discernimento vocacional, com
dedicada atenção às diferenças entre as áreas do planeta: a primeira delas refere-se ao efeito
das dinâmicas demográficas, nas quais se observa a variação no número da população juvenil;
a segunda diferença considera a distinção entre os continentes e países de tradição cristã dos
que têm outras tradições, onde o Cristianismo é minoritário e de frequência recente; a terceira
é a diferença entre os gêneros feminino e masculino com as suas sensibilidades específicas e as
formas de discriminação, domínio e exclusão presentes nesse relacionamento.
A segunda parte está voltada aos aspectos fomentadores da vida e da fé. Tal abordagem leva
em consideração os ensinamentos da Igreja Oriental, para a qual nós somos chamados a “três
nascimentos”: o nascimento natural, como homem e mulher, passando pelo nascimento do
batismo, ao nos tornarmos Filhos de Deus, até o nascimento espiritual pela passagem da forma
de vida corporal àquela espiritual. Mediante a consciência de termos recebido um grande dom,
é necessário cuidado na sua preservação e transmissão às demais gerações, especialmente aos jovens, os quais não se pretende ver mergulhados na violência, destinados à morte ou abandonados às formas de exclusão e solidão. A terceira e última parte objetiva explicitar o que contém a
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ação pastoral de acompanhamento aos jovens, sobretudo em tempos de incerteza, precariedade
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e insegurança. O cuidado pastoral e o discernimento vocacional precisam levar em consideração
“os protagonistas, os lugares e os instrumentos à disposição”, assim como as experiências das
Igrejas locais.

2. Realização:
tempo, trabalhos e interlocuções
A XV Assembleia Geral teve início com a santa missa no dia 3 de outubro, presidida pelo
Papa Francisco, na Praça São Pedro. Durante a homilia, fez novamente uma referência ao profeta Joel 3, 1 ao afirmar que “os nossos jovens serão capazes de profecia e visão, na medida em
que nós, adultos ou idosos, formos capazes de sonhar e assim contagiar e partilhar os sonhos e
as esperanças que trazemos no coração”. Sempre em sintonia com a Palavra de Deus, pedia ao
Espírito Santo que todos os Padres sinodais tivessem a dócil disposição para a escuta do Paráclito, levando-os à escuta dos jovens, muitas vezes “expostos às intempéries e órfãos de uma comunidade de fé” que lhes dê apoio, com um horizonte de sentido e vida (Cf. Evangelii Gaudium,
n. 49). Na contramão do conformismo incentivado pelo “sempre se fez assim”, Papa Francisco
destacava a esperança como condição imprescindível para a abolição de situações adversas como
as já citadas no Instrumentum laboris.
Os desafios contemporâneos não são indiferentes aos jovens, cujo protagonismo também se
revela em seu pedido de atenção contínua e criativa da parte da Igreja, exigindo maior empenho desta no cuidado do presente e na defesa por uma vida digna, portanto, contra aquilo que
os impede de conquistá-la. Reportando-se à carta de São Paulo aos Filipenses, Papa Francisco
reforçava que tal solicitação exige de todas as pessoas o desenvolvimento de uma atitude muito
concreta: “Cada um não tenha em vista os próprios interesses, mas todos e cada um exatamente os interesses dos outros” (Cf. Fl 2,4). E completava: “Que humildemente consideremos os
outros superiores a nós mesmos” (Cf. Fl 2,3). Com esse espírito, eram chamados a proceder à
escuta uns dos outros para discernirem, juntos, a vontade de Deus para a sua Igreja. Para tanto,
considerava relevante “o dom da escuta sincera, orante e, o mais possível, livre de preconceitos
e condições”, pois assim estariam aptos a “entrar em comunhão com as diferentes situações que
vive o Povo de Deus”.
Devido à dimensão do encontro, a Santa Sé organizou uma coletiva de imprensa diária para
informar sobre os progressos dos trabalhos sinodais. Nesse sentido, far-se-á uso desse meio para
a remissão aos fatos considerados mais relevantes durante esse caminho, a fim de tornar elucidativa tanto quanto possível a compreensão de todo o processo. Inicialmente, destaca-se que a
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Sala de Imprensa divulgou, na manhã de 15 de setembro de 2018, a lista dos participantes do
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Sínodo dos Bispos sobre os Jovens. O Papa Francisco, presidente da XV Assembleia Geral figura
no topo da lista, seguido pelo secretário geral, Cardeal Lorenzo Baldisseri, e pelos quatro presidentes delegados: o Cardeal Louis Raphaël I Sako, patriarca de Babilônia dos Caldeus, líder
do Sínodo da Igreja Caldeia (Iraque); o Cardeal Desiré Tsarahazana, arcebispo de Toamasina
(Madagascar); o Cardeal Charles Maung Bo, arcebispo de Yangon (Myanmar) e o Cardeal John
Ribat, arcebispo de Port Moresby (Papua Nova Guiné). Do Brasil, participaram o Cardeal Sérgio da Rocha, relator geral, que é arcebispo de Brasília e Presidente da CNBB, e o Cardeal João
Braz de Aviz, Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de
Vida Apostólica, e também bispos e leigos.
Do primeiro ao último dia, foram realizadas reflexões sobre assuntos diretamente relacionados aos jovens. Após a sessão inaugural, no dia 3, com as interlocuções, o corpo sinodal passou
a reunir-se em grupos lingüísticos, os chamados grupos menores – francês, italiano, inglês,
português, espanhol e alemão – nos quais procederiam aos “modos” coletivos do Instrumentum
laboris, que seriam entregues à Secretaria Geral para a elaboração do Documento final. Esse
esquema repetiu-se três vezes, com cada uma das “unidades de trabalho”, concluídas respectivamente nos dias 9 de outubro (terça-feira), a primeira; 15 de outubro (segunda-feira), a segunda;
e 22 de outubro (segunda-feira), a terceira. Ainda no início do encontro, dia 5, os Padres sinodais propuseram a criação de um Pontifício Conselho para os Jovens, com função semelhante a
do Pontifício Conselho para a Família, com a finalidade de dar continuidade aos trabalhos empreendidos durante a XV Assembleia Geral, após a sua conclusão. Outros temas também foram
abordados como a castidade e a abstinência antes da união matrimonial, o encontro com jovens
em situação de exclusão e os efeitos negativos da ideologia de gênero nos jovens. No quarto dia,
6 de outubro, houve o encontro do Papa Francisco com os jovens, no salão Paulo VI. A ocasião
esteve marcada por testemunho, dança, música e pergutas dos jovens ao Papa Francisco, entre as
quais destacam-se: “Como enfrentar a corrupção?”; “Como ter uma vida de fé, diante de tantas
propostas contra Deus?”; “Como suscitar no coração dos jovens a esperança?”.
No final dos trabalhos da primeira semana, durante a coletiva de imprensa do dia 9 de outubro, Irmã Nathalie Becquart, auditora nesta XV Assembleia Geral, e que participou de todos
os trabalhos preparatórios que antecederam a sua realização, afirmou que “os jovens querem
uma Igreja coerente, forte, relacional e fraterna”. O Cardeal Oswald Garcias,4 arcebispo de
Mumbai e presidente da Conferência Episcopal Indiana, mostrou-se impressionado com os
4

Que faz parte do Conselho de Cardeais que auxilia o Papa Francisco.
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pedidos comuns que vêm de jovens com condições de vida tão diferentes uns dos outros, que
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foram relatados aos Padres sinodais ou expressos no Questionário on line, que recebeu 100
mil respostas: “Ouça-nos, leve-nos a sério e deixe-nos também cometer erros. Assumimos a
responsabilidade dos erros cometidos. Dê-nos liturgias melhores e mais bonitas que valorizem
a Palavra de Deus”.
O Cardeal Desiré Tsarahazana ressaltou que é preciso “ouvir os jovens, amá-los, ter interesse
por suas vidas”. Somente assim, “começarão a confiar na Igreja”. Em Madagascar, explicava, “a
Igreja é vista ainda como confiável pela maioria da população e a maior parte dos jovens participa da vida da comunidade cristã”. Lá, afirmava, a Igreja está próxima dos “problemas dos
jovens”, primeiramente “o desemprego, que os desencoraja, e a corrupção, que os deprime ainda mais”. Pois, concluía: “Não é com o estudo que se encontra trabalho, mas com a corrupção.
Compra-se o diploma, compra-se o trabalho. Assim, os jovens não sentem vontade de estudar”.
O Cardeal até convidou o Papa Francisco para visitar Madagascar, cuja resposta foi positiva.
Segundo o diretor da Sala de Imprensa, Greg Bruke, a viagem estava sendo estudada para este
ano, 2019.
No início da segunda semana, o Prefeito do Dicastério para a Comunicação do Vaticano,
Paolo Ruffini, afirmou que “os Padres sinodais voltaram a colocar sobre a mesa a criação de um
possível Pontifício Conselho para os Jovens, no qual o presidente seja considerado à altura dos
chefes de dicastério e que, inclusive, poderia ser uma mulher”. Pe. Alexandre Awi Mello, Secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, que também participou dessa coletiva
com os meios de comunicação, frisou que o Sínodo não pode ser “algo pontual” destacando o
“processo participativo” que conduziu à sua realização e que deverá ser intensificado. Ressalta-se
também que o Dia Nacional de Juventude, 21 de outubro, com o tema: “Juventude construindo uma cultura de paz”, e o lema: “Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo
tereis tribulações, mas tende coragem: eu venci o mundo!” (Jo 16, 33), foi celebrado no mesmo
período da XV Assembleia Geral.
Na terceira e última semana, houve a reflexão sobre a necessidade de conversão pastoral e
missionária em relação aos jovens. A exemplo de outras ocasiões, foram três dias na sala sinodal
ouvindo em torno de 120 sacerdotes, jovens, especialistas e convidados de outras denominações cristãs. Depois da sessão de escuta das realidades juvenis, sucedeu-se a de experiências de
trabalho com pastoral de jovens nas diferentes partes do planeta; e, posteriormente, nos círculos
linguísticos com reflexão, oração e elaboração de propostas concretas, mediante o discernimento como o estilo de Igreja em saída. Destaca-se um ponto considerado decisivo: “a opção
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preferencial pelos jovens”, a exemplo do ocorrido em 1979, em Puebla5. Os grupos linguísticos
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apresentaram o relatório de seus respectivos trabalhos e a equipe de redação atuou no sentido
de expor, na terça-feira, dia 23, a proposta do texto final. Depois das últimas emendas, o documento passou por votação. Este estava na fase final de aprovação, concluída com a respectiva
entrega ao Papa Francisco, no dia 27, véspera do encerramento da XV Assembleia Geral.
Os Padres sinodais também propuseram a elaboração de uma carta aos jovens do mundo todo, antes do encerramento dos trabalhos, o que fora acolhido pelo Papa Francisco, que
instituiu uma comissão para a redação do texto: Dom Dieudonné Nzapalainga, Arcebispo de
Bangui – República Centro-Africana; Dom Emmanuel Gobilliard, Bispo Auxiliar de Lyon –
França; Dom Anthony Colin Fisher, Arcebispo de Sidney – Austrália; e Dom Eduardo Horacio
García, Bispo de San Justo – Argentina. Junto destes Padres sinodais estavam também jovens
que participavam do Sínodo como ouvintes, um convidado especial e um especialista. Após
a submissão à Assembleia Geral, a respectiva carta foi publicada em 28 de outubro. Nesta, os
Padres sinodais declararam ciência das “buscas interiores, das alegrias e das esperanças, das dores e angústias” que fazem parte da inquietude juvenil. Em seguida, solicitavam que os jovens
escutassem o que tinham a dizer-lhes, a saber: que desejavam ser “colaboradores de sua alegria
para que as suas expectativas se transformem em ideais”. E prosseguiam: “Que as nossas fraquezas não os desanimem, que as fragilidades e pecados não sejam um obstáculo à sua confiança.”
E ao finalizá-la, os Padres sinodais pediram que os jovens “sejam companheiros de estrada dos
mais frágeis, dos pobres, dos feridos pela vida”. Pois, sendo “o presente”, possam ser também “o
futuro mais luminoso”.

3. Considerações finais: Destaques
1. Reflexão conjunta. O Sínodo dos Bispos sobre os Jovens e as suas respectivas propostas
precisam, sem dúvida alguma, ser acolhidos por nós de forma integral para a almejada transformação eclesial, em suas dimensões pastoral e missionária, pois são fruto da cuidadosa reflexão
de membros da instituição religiosa, especialistas e leigos, com o público juvenil, sem qualquer
tipo de exclusão. A declarada necessidade de conversão dá prova real da distância entre o que se
professa, o que se celebra e o que se vive, de fato. Os jovens expressam o que é sentido há longa
data por significativa porção das comunidades cristãs, sobretudo, católicas, embora os desejos juvenis ultrapassem os limites religiosos denominacionais, pois mesmo sendo de diferentes

5

Terceira Conferência do Episcopado Latino-Americano (CELAM), ocorrida no período de 27 de janeiro a 13 de
fevereiro, com o tema: “Evangelização no presente e no futuro da América Latina”.
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regiões ou provenientes de condições sociais diversificadas, têm o mesmo sentido crítico e as
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características próprias dessa fase como a criatividade, o dinamismo e a sensibilidade diante dos
dramas humanos.

2. Acompanhamento familiar e pastoral. Os jovens precisam ser ouvidos em seus anseios
mais profundos, e valorizados nos seus objetivos ainda que aparentemente obscuros ou pouco
desenvolvidos pela baixa experiência de vida. Na realidade, trata-se daquela explícita necessidade de acompanhamento individual promovido inicialmente pela família em conjunto com
a atividade pastoral exercida pela Igreja em constante saída. Quanto mais próximo do público
juvenil, mais qualificado será o trabalho eclesial. Papa Francisco tem demonstrado bastante empenho nesse sentido, a partir do desejo de estar próximo do seu “rebanho”, sentindo “o cheiro
de suas ovelhas”, recomendação estendida aos demais sacerdotes. O episódio dos discípulos
de Emaús (Lc 24,13-35) figura como o “texto paradigmático” para a compreensão da missão
eclesial em relação às futuras gerações (Cf. DOCUMENTO Final, 2018, p. 11). Estavam voltando para casa, ou seja, afastando-se da comunidade pela falta de reconhecimento da própria
experiência diante da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A apatia e desesperança não
lhes permitia vê-Lo caminhando consigo. No entanto, Jesus Cristo “pôs-se a caminhar com
eles” (Lc 24,15), com carinho e paciência os interrogava e os escutava a respeito do acontecido
em Jerusalém. Após a recordação dos fatos para os quais Jesus Cristo lhes chamava a atenção,
dizem-lhe: “Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina.” (Lc 24,29). Jesus Cristo
“entra na noite deles” (Cf. DOCUMENTO Final, 2018, p. 11).
3. Discernimento pessoal e comunitário. Os jovens têm muitas expectativas, por vezes, sem
correspondência efetiva; no entanto, precisam ser acolhidos mesmo diante das frustrações. O
contexto no qual estão inseridos é fundamental para o conhecimento de suas aspirações e o
consequente sucesso ou “fracasso” nessa direção. Deixá-los à deriva nesse processo de busca é o
mesmo que abandoná-los à própria sorte ou ao acaso. Mas, ao contrário, é necessário incentivá-los com amor e coragem. Assim, ocorrerá a interpretação mais fidedigna possível da realidade
juvenil, por meio de uma partilha construtiva e dialogal. Esse caminho, proposto pela XV Assembleia Geral, contribuirá para o discernimento dos jovens diante dos desafios ou provações
em quaisquer aspectos pessoais ou coletivos. Munidos de força interior e sentido para a caminhada, serão capazes de dar respostas concretas às demandas ambientais, culturais, econômicas
e sociais, entre outras. Trata-se de um processo contínuo e em comunhão constante no qual
Igreja, jovens e comunidades cristãs são protagonistas na missão de tornar o Evangelho cada vez
mais próximo da realidade humana.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

18

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

4. Chamado à santidade. Durante a XV Assembleia Geral, houve a canonização do Papa Paulo
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VI. Declará-lo santo diante de um público tão diversificado em vocações é o “sinal” para o chamado à santidade a que todas as pessoas são destinadas pela filiação amorosa ao “Santo de Deus”,
Jesus Cristo (Cf. Mc 1,24). Na Gaudete et Exsultate, Papa Francisco recorda que o então “Beato
Paulo VI mencionava, entre os obstáculos da evangelização, precisamente a carência de parresia, a
“falta de ardor, tanto mais grave [porque] provém de dentro” (Cf. Gaudete et Exsultate, n. 130). A
inclinação à “comodidade da margem” faz permanecer na lógica do “sempre se fez assim”. Mas, o
Senhor chama a cada pessoa “a navegar mar adentro e lançar as redes em águas mais profundas”
(Cf. Lc 5,4) (Cf. Gaudete et Exsultate, n. 130). “A parresia é selo do Espírito, testemunho da autenticidade do anúncio” (Cf. Gaudete et Exsultate, n. 132). Muitos jovens demonstraram coragem
em permanecer fiéis ao Evangelho, mesmo durante perseguições, testemunhos que suscitaram
comoção durante o Sínodo dos Bispos. A santidade dos jovens pode renovar o ardor espiritual e o
vigor apostólico da Igreja (Cf. DOCUMENTO Final, 2018, p. 106).
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo estabelecer uma análise comparativa entre o
Instrumentum Laboris e o Documento Final da XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos
Bispos, que foi apresentado ao Santo Padre, o Papa Francisco, e a toda a Igreja, como resultado
dos trabalhos realizados pelos padres sinodais. A análise comparativa dos documentos em questão levará em consideração a metodologia por eles adotada, seguindo o caminho proposto pelo
tema: Os jovens (reconhecer), a fé (interpretar) e o discernimento vocacional (escolher), porque se
entende que, a partir do tema, é possível traçar com maior clareza os objetivos do Sínodo e sua
importância para o anúncio e a transmissão da fé aos jovens. Não se tem a pretensão de abordar
todos os temas tratados pelos Padres Sinodais, mas trazer à reflexão aqueles que são considerados mais relevantes para a compreensão do Sínodo.
Palavras-chave: Sínodo; Igreja; Jovem; Fé; Vocação.
Abstract: This article aims to establish a comparative analysis between the Instrumentum Laboris and the Final Document of the XV Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops,
which was presented to the Holy Father, Pope Francisco, and the whole Church as a result of the
work accomplished by the synod fathers. The comparative analysis of the documents in question
will take into consideration the methodology adopted by them, following the path proposed by
the theme: Young people (to recognize), faith (to interpret) and vocational discernment (to choose),
because it is understood that, from the it is possible to draw more clearly the objectives of the Synod and its importance for the proclamation and transmission of the faith to young people. One
*
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does not pretend to approach all the themes dealt with by the Synod Fathers, but to bring to the
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reflection those who are considered most relevant to the Synod’s understanding.
Keywords: Synod. Church. Young Faith. Vocation.

Introdução
A XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que aconteceu de 3 a 28 de outubro de 2018, teve como centro de discussão a realidade juvenil, com o tema: “Os jovens, a fé
e o discernimento vocacional”. Foi um sínodo horizontal, ou seja, uma assembleia que buscou
discutir a realidade do jovem com a participação de jovens do mundo inteiro. Um salto qualitativo no modo de reflexão da Igreja, que tratou o tema não apenas conjeturando a respeito da
realidade dos jovens, mas permitindo que eles mesmos, desde o início do processo do Sínodo,
participassem ativamente. A metodologia utilizada pelo Sínodo foi uma forma concreta de pôr
em prática o desejo do Papa Francisco de uma Igreja em saída, que não espera, mas, que sai ao
encontro da alteridade. Afinal, “cuidar dos jovens não é uma tarefa facultativa da Igreja, mas é
parte fundamental de sua vocação e missão na história” (Instrumentum Laboris – IL1).
O presente artigo tem como objetivo estabelecer uma análise comparativa entre o Instrumentum Laboris e o Documento Final do Sínodo, que foi apresentado ao Santo Padre, o Papa
Francisco, e a toda a Igreja, como resultado dos trabalhos realizados pelos padres sinodais. Traduzindo de forma literal, Instrumentum Laboris significa Instrumento de Trabalho, e corresponde
ao resumo de todas as contribuições dos Episcopados, dos pastores, religiosos, leigos, especialistas, educadores e todos os que, desde o início do processo de preparação do Sínodo, estiveram
envolvidos, dando sua contribuição, de modo especial, os jovens, os protagonistas do Sínodo
dos Bispos (Documento Final – DF 2).
Foi a partir do Instrumentum Laboris que os padres sinodais se debruçaram, a fim de oferecer
à Igreja um documento com resultados plausíveis, e que, de alguma forma, respondesse aos anseios da Igreja de compreender-se para compreender a realidade dos jovens, e, assim, encontrar
novos caminhos, com o propósito de percorrê-los com audácia e confiança, na certeza de que
“os jovens podem, com sua presença e palavra, ajudar a Igreja a rejuvenescer o próprio rosto”
(IL 1). Por isso, o Documento Final pretende ser “um mapa para guiar os próximos passos que
a Igreja é chamada a seguir” (DF 3).
Tanto o Instrumentum Laboris quanto o Documento Final estão divididos em três partes:
reconhecer, interpretar e escolher, um caminho semelhante ao método ver, julgar e agir, muito
difundido na caminhada da Igreja latino-americana. Ou seja, reconhecer é um convite à Igreja

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

22

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

para que preste atenção à realidade dos jovens de hoje, observando o contexto em que eles estão
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inseridos, destacando suas forças e desafios. Interpretar é o segundo passo, um modo de olhar
para o que foi reconhecido, interpretando e avaliando a realidade a partir de um olhar da fé.
Já o terceiro passo, escolher, diz respeito às opções pastorais que a Igreja é chamada a fazer, a
fim de ajudar os jovens no seu processo de escolha pessoal e no seu discernimento vocacional
(cf. IL 3; DF 4).
A análise comparativa dos documentos em questão levará em consideração a metodologia
por eles adotada, seguindo o caminho proposto pelo tema: Os jovens (reconhecer), a fé (interpretar) e o discernimento vocacional (escolher), porque entendemos que, a partir do tema, é
possível traçar com maior clareza os objetivos do Sínodo e sua importância para o anúncio e a
transmissão da fé aos jovens. Não se tem a pretensão de abordar todos os temas tratados pelos
Padres Sinodais, mas trazer à reflexão os que consideramos mais relevantes para a compreensão
do Sínodo.

1. Os jovens
O Papa Francisco, na carta de apresentação do documento preparatório da XV Assembleia
Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, apresenta a motivação fundamental do Sínodo: “Quis
que estivésseis [os jovens] no centro da atenção, porque trago-vos no coração” (PAPA FRANCISCO, 2017, p. 7). Com essa motivação, o Papa deseja ver renascer uma Igreja mais dialogal,
capaz de colocar-se à escuta dos jovens, a fim de ouvir os seus apelos e trilhar com eles um caminho “em direção à alegria do amor” (IL 1).
A primeira parte do Documento Final tem como eixo condutor a Igreja, que se coloca a
caminho com os jovens, de modo que o primeiro capítulo do documento tem como tema: uma
Igreja à escuta, ou seja, uma Igreja que se abre para ouvir, porque “através da escuta, a Igreja
entra no movimento de Deus que, no Filho, vem ao encontro de cada ser humano” (DF 6).
Isso faz com que a Igreja não corra o risco de oferecer respostas prontas, pré-fabricadas a questões tão particulares e, ao mesmo tempo, tão complexas. O tema da escuta é tão fundamental
para a Igreja neste momento de sinodalidade, que, enquanto o Instrumentum Laboris o aborda
somente no Capítulo V da primeira parte, no Documento Final a escuta é o primeiro ponto de
reflexão, porque é impossível reconhecer os jovens, sem ouvir os jovens, pois “há uma pluralidade de mundos juvenis” (DF 10).
Os padres sinodais reconhecem que essa atitude “permite que os jovens ofereçam a sua
contribuição para a comunidade, ajudando-a a reconhecer novas possibilidades e a formular
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perguntas inéditas” (DF 8). Não obstante, “acreditar no valor teológico e pastoral da escuta
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pressupõe uma reflexão para renovar as formas com que se exprime, habitualmente, o ministério presbiteral, além de uma averiguação de suas prioridades” (DF 9), de modo que se desenvolva nos pastores “a capacidade para fazer crescer a colaboração no testemunho e na missão”
(DF 124).
O reconhecimento da importância da escuta pelos padres sinodais vai ao encontro da crítica de muitos jovens, expressa no Instrumentum Laboris, que sentem que a Igreja não escuta
ativamente as situações vividas por eles, e que suas opiniões não são consideradas seriamente,
motivos que podem ter relação direta com o fato de muitos jovens, em várias partes do mundo,
estarem a deixar a Igreja em grande número (IL 65). Nesse sentido, durante a preparação para
o Sínodo, os jovens manifestaram que uma das suas principais esperanças, como resultado do
evento, é que a Igreja aprenda a escutar a voz dos jovens (IL 64), de modo que fica claro que “a
escuta é a primeira forma de linguagem verdadeira e audaz que os jovens pedem em voz alta à
Igreja” (IL 65).
Muitos Padres no Sínodo observaram que “o peso das tarefas administrativas absorve, de
modo exagerado e, às vezes, sufocante, as energias de numerosos pastores. Embora isso se constitua em um dos motivos que dificultam o encontro com os jovens e o seu acompanhamento”
(DF 17), há, além disso, o fato de muitos jovens observarem que, muitas vezes, o que eles encontram é uma Igreja indiferente e fechada nela mesma, muito severa, atrelada a um moralismo
excessivo. Por este e outros motivos, muitos jovens nada esperam da Igreja, porque não a consideram um interlocutor significativo para sua existência, a ponto de, mais que tudo, sentirem-se
incomodados com a sua presença (IL 66; DF 53). Apesar das indiferenças que possam surgir,
a Igreja se apresenta, através do Sínodo, disposta a “procurar novos caminhos e a percorrê-los
com audácia e confiança, mantendo o olhar fixo em Jesus, e abrindo-se ao Espírito Santo, para
rejuvenescer o próprio rosto da Igreja (IL 1).
Desde quando a Igreja se predispôs a ocupar-se dos jovens no Sínodo, fez uma opção concreta, ou seja, a Igreja “considera esta missão uma prioridade pastoral decisiva, na qual deve
investir tempo, energias e recursos” (DF 119). Entretanto, o Documento Final reconhece que
“a Igreja tem dificuldade de transmitir a beleza da visão cristã e da sexualidade” (DF 149), e que
“questões relativas ao corpo, à afetividade e à sexualidade precisam duma elaboração antropológica, teológica e pastoral mais profunda” (DF 150), para não serem reduzidas a uma simples
questão moral, pautada por uma visão superficial dos jovens. O desejo de muitos jovens é “ver
uma Igreja que partilha sua situação de vida à luz do Evangelho, em vez de sermões” (IL 67),
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porque muitos deles enxergam a Igreja “como uma instituição que impõe regras, proibições e
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obrigações, quando, na verdade ‘foi para a liberdade que Cristo nos libertou’ (Gl 5,1)” (DF 73).
Desse modo, “o Sínodo reitera que Deus ama todas as pessoas e, assim, faz a Igreja, renovando
o seu empenho contra toda a discriminação e violência com base no sexo” (DF 150). Mesmo
porque
é traves do corpo que o indivíduo se compõe e se expressa. A sexualidade é uma dimensão fundamental da pessoa, aquilo que a constitui como homem ou mulher. No
corpo a sexualidade se revela não somente no desejo e nas sensações eróticas, mas nos
movimentos e formas que demonstram, além da história pessoal e da identidade de
gênero, as emoções e aos afetos (CANOSA, 2014, p. 21).

Entretanto, o Documento Final chama a atenção para os avanços da ciência e das tecnologias biomédicas que influenciam fortemente na percepção do corpo, induzindo a pensar que se
o pode modificar sem limites (DF 37). Nesse sentido, os padres sinodais valorizam o papel das
famílias cristãs e das comunidades eclesiais, de “levar os jovens a descobrir a sexualidade como
uma grande dádiva habitada pelo Mistério, para viverem relações de acordo com a lógica do
Evangelho” (DF 38). Sabendo-se que “a moral sexual é frequentemente causa de incompreensão
e afastamento da Igreja, uma vez que é sentida como um espaço de juízo e de condenação” (DF
39), o Documento Final manifesta o desejo de muitos jovens de que haja um maior diálogo
“sobre as questões relativas à diferença entre identidade masculina e feminina, à reciprocidade
entre homens e mulheres, à homossexualidade” (DF 39). Assim, “a Igreja é chamada a apoiar
todos os jovens nas suas provações e promover medidas pastorais adequadas” (DF 67).
Dentre as muitas questões, um outro ponto considerado relevante, apresentado pelo Instrumentum Laboris e retomado pelo Documento Final, diz respeito ao fato de que “a juventude
é caracterizada por um tempo privilegiado em que a pessoa faz escolhas que determinam a
sua identidade e o curso da sua existência” (IL 16). Sendo uma fase representada pelo desenvolvimento da personalidade, marcada por sonhos que vão ganhando consistência, e escolhas
que traçam progressivamente um projeto de vida (DF 65). Por isso, o Sínodo assegura que “os
jovens são um dos ‘lugares teológicos’ onde o Senhor nos dá a conhecer algumas das suas expectativas e desafios para construir o futuro” (DF 64). Sem esquecer que a juventude é também
um período de experimentação, de altos e baixos, de alternância entre esperança e
medo e de tensão necessária entre aspectos positivos e negativos, através dos quais
se aprende a articular e integrar dimensões afetivas, sexuais, intelectuais, espirituais,

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

25

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

corporais, relacionais e sociais. Este caminho, que se articula em pequenas escolhas
e decisões de maior importância, permite que cada pessoa, descubra a
CIBERquotidianas
TEOLOGIA
singularidade e a originalidade da própria vocação (IL 18).

Além de ser uma fase de transição, é uma passagem rumo à idade adulta, o que implica um
caminho de amadurecimento, que nem sempre é facilitado pelo ambiente onde os jovens vivem
(DF 68), sendo um caminho de muita variação, devido a fatores sociais, econômicos, políticos
e culturais, de modo que, “em muitos contextos, a transição para a vida adulta tornou-se um
caminho longo, complicado, não-linear, em que se alternam passos para frente e para trás” (IL
16). Nesse sentido, João Batista Libanio, afirma que “quanto mais plural e diversificada se torna
a vida dos jovens com a entrada enorme de fatores sociais, culturais, afetivos, tanto mais lentamente se elabora a própria maturação, embora mais rica e polimorfa” (LIBANIO, 2012, p. 14).
São muitos os desafios vividos pelos jovens no mundo inteiro, cada um na sua realidade
concreta. Muitos “padecem formas de marginalização e exclusão social, por motivos religiosos,
étnicos ou econômicos” (DF 42), e muitos gritam por justiça e liberdade, diante de um mundo
insensível às suas dores e angústias. Sendo assim, o Sínodo afirma que “a Igreja está empenhada
na promoção duma vida social, econômica e política sob o signo da justiça, da solidariedade
e da paz” (DF 151), porque, “no mundo real, tudo está interligado: a vida familiar e o compromisso profissional, a utilização das tecnologias e o modo de sentir a comunidade, a defesa
do embrião e a do migrante” (DF 157). Essa concepção de integração está relacionada “com a
visão cristã que contempla, na encarnação do Filho de Deus, a união inseparável do Divino e
do humano, da terra e do céu” (DF 157).

2. A fé
A dimensão da fé dos jovens foi um dos pontos centrais no processo de interpretação dos padres sinodais, que recordaram que “a experiência religiosa dos jovens é fortemente influenciada
pelo contexto social e cultural em que se vive” (DF 48). Ou seja, não se pode falar de fé, sem
levar em consideração o modo como cada jovem vive a sua realidade social, cultural, política e
religiosa. Por exemplo,
há países onde os católicos representam a maioria, enquanto em outros eles são apenas uma ínfima minoria, ora socialmente aceites, ora discriminados e perseguidos
até o martírio. Há contextos em que o cristianismo deve confrontar-se com as consequências de escolhas passadas, também políticas, que minam a sua credibilidade;
outros em que os católicos se deparam com a riqueza cultural e espiritual de outras

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

26

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

tradições religiosas ou de culturas tradicionais; existem contextos secularizados, que
a fé como algo puramente privado, e outros em que aumentam cada vez
CIBERconsideram
TEOLOGIA
mais as seitas religiosas ou propostas espirituais de outro género (new age, etc.). Há
regiões em que o cristianismo e a religião são considerados uma herança do passado
e, em outras, ainda representam o eixo fundamental da vida social. Em alguns países, a comunidade católica não é homogénea, mas inclui minorias étnico-culturais
(comunidades indígenas) e também religiosas (pluralidade de ritos); em outros, ela
é chamada a abrir caminho para os fiéis provenientes das rotas migratórias (IL 24;
DF 48).

Sabendo-se que o testemunho da fé sempre foi um desafio para os cristãos, em muitos contextos de guerra os jovens encontram dificuldades de viver e manifestar a fé e, por isso, padecem
vários tipos de perseguição, que vão até à morte (DF 41), motivadas, geralmente, pela “persistência da discriminação religiosa, especialmente contra os cristãos” (IL 48). Nesse contexto,
muitos “jovens encorajam a Igreja a aprofundar uma elaboração cultural da fé que permita um
diálogo frutífero” (IL 70).
Levando em consideração que o contexto social tem grande influência na experiência de fé
dos jovens, muitos “declaram-se abertos à espiritualidade, mesmo que o sagrado seja frequentemente separado da vida humana” (IL 29). “Em geral, os jovens declaram que estão à procura do
sentido da vida e demonstram interesse pela espiritualidade” (DF 49). Mas, por vezes, a adesão
a uma comunidade de fé não é vista por todos como um caminho de acesso privilegiado ao
sentido da vida, e, por isso, muitos veem a religião como uma questão privada e consideram-se
espirituais, mas não religiosos (no sentido de pertencer a uma confissão religiosa (IL 29; DF
49). Segundo o Sínodo, um dos fatores considerados corresponde “à dificuldade das grandes
instituições religiosas em sintonizar-se com a consciência moderna” (IL 25), de modo que cresce a busca pelas experiências religiosas, mas cresce também a ignorância doutrinal a respeito das
verdades e dos ensinamentos das igrejas (LIBANIO, 2012, p. 184). Não obstante, “o embate
com a modernidade, frequentemente hostil à religião, termina o processo de secularização até o
secularismo sem religião” (LIBANIO, 2004, p. 39). Entretanto,
quanto ao processo de secularização, [o Documento Final reitera que] há diferentes
interpretações. Enquanto alguns o vivem como preciosa oportunidade para se purificar duma religiosidade rotineira, ou então fundamentada em identidades étnicas e
nacionais, para outros ele representa um obstáculo na transmissão da fé. Entretanto
assistimos, nas sociedades secularizadas, a uma redescoberta de Deus e da espiritua-
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lidade; e isto constitui um incentivo para a Igreja recuperar a importância dos dinada fé, do anúncio e do acompanhamento pastoral (DF 14).
CIBERmismos próprios
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No entanto, observa-se que os percursos da iniciação cristã nem sempre conseguem introduzir crianças, adolescentes e jovens na beleza da experiência de fé, porque, na maioria das vezes,
é erroneamente entendida como um curso de instrução religiosa que, em geral, termina com o
sacramento da Confirmação (DF 19). Sendo assim, o que os jovens recebem não é suficiente
para firmarem um compromisso pastoral, e, por isso, muitas vezes, sua vida de fé se encerra no
sacramento, porque a caminhada não foi realizada com o coração, mas, sim, como um percurso
obrigatório (IL 190). Por isso, o Instrumentum Laboris ressalta a importância da piedade popular, que continua a ser um importante meio de acesso à fé para as jovens gerações, que encontram no corpo, na afetividade, na música e no canto importantes canais de expressão (IL 32).
Entretanto, para os padres sinodais, a família continua a ser a referência privilegiada no processo de desenvolvimento integral da pessoa, sendo o principal ponto de apoio para os jovens (IL
11; DF 32). “Mães e pais desempenham papéis distintos, mas igualmente importantes, como
pontos de referência na formação dos filhos e na transmissão da fé” (DF 33). Desse modo, devemos ter presente que o jovem tradicional,2 que vinha de uma família e de uma cultura religiosa,
tinha condições de manter facilmente práticas piedosas, era capaz de viver a fé que trazia de
casa. Contudo, ao entrar na modernidade, a religião sofre um processo de secularização, e, aos
poucos, as práticas religiosas se esfumam, de modo que a dimensão sagrada da existência cede
lugar à valorização da própria liberdade e escolha pessoal, sem o peso da tradição (LIBANIO,
2012, p. 183). No entanto, para os padres sinodais, “a família é a primeira comunidade de fé
onde, não obstante os limites e as imperfeições, o jovem experimenta o amor de Deus e começa
a discernir a sua vocação” (DF 72).
Na perspectiva do Sínodo, “a fé não constitui um elemento que se acrescenta à liberdade
como se fosse de fora, mas realiza o anseio da consciência pela verdade, o bem, a beleza, encontrando-os plenamente em Jesus” (DF 75). Entretanto, diante das muitas dificuldades enfrentadas pelos jovens, o Instrumentum Laboris chama atenção para o risco que os jovens enfrentam
de perder as características da força e da coragem, típicas dessa fase da vida, deixando-se vencer
pelo medo e pelo desânimo, fazendo com que inclusive a Igreja corra o risco de perder o entusiasmo que vem da sua própria chamada ao risco da fé, prendendo-se em falsas seguranças
mundanas (IL 77). O Documento Final reitera que
2

São aqueles que seguem as práticas religiosas aprendidas na infância, no interior das famílias, na catequese, na escola
(LIBANIO, 2004, p. 42).
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as dificuldades e fragilidades dos jovens ajudam-nos [a Igreja] a ser melhores, as suas
desafiam-nos e as suas dúvidas interpelam-nos sobre a qualidade da nosCIBERexigências
TEOLOGIA
sa fé. E precisamos também das suas críticas, porque, não raro, é através delas que
ouvimos a voz do Senhor que nos pede a conversão do coração e a renovação das
estruturas (DF 116).

Nesse sentido, os participantes do sínodo reconhecem a importância que uma forma sinodal
da Igreja tem para o anúncio e a transmissão da fé, porque
a sinodalidade tanto caracteriza a vida como a missão da Igreja, que é o Povo de Deus
– formado por jovens e idosos, homens e mulheres de toda a cultura e latitude – e o
Corpo de Cristo, no qual somos membros uns dos outros, a começar pelas pessoas
marginalizadas e oprimidas. No Sínodo, durante a troca de reflexões e através dos
testemunhos, sobressaíram alguns traços fundamentais do estilo sinodal a que somos
chamados a converter-nos (DF 121).

A conversão é uma forma de reconhecer que é nas relações com Cristo, com os outros, na
comunidade, que se transmite a fé, sabendo que uma Igreja sinodal é uma Igreja da escuta, que
é muito mais do que simplesmente ouvir (DF 122). É colocar-se a caminho com o Povo de
Deus, porque “a experiência de ‘caminhar junto’ como Povo de Deus ajuda a compreender cada
vez melhor o sentido da autoridade, numa ótica de serviço” (DF 124). É preciso entender que
“a fé cristã, hoje como ontem, é aceita não por razões ou provas científicas, mas pelo contato
com pessoas que vivem com convicção e entusiasmo, a vocação cristã” (GONZÁLEZ-QUEVEDO, 2002, p. 17). Desse modo, o Sínodo insiste que “não é suficiente dispor de estruturas;
é preciso que nelas se desenvolvam relações autênticas; efetivamente é a qualidade de tais relações que evangeliza” (DF 128). De tal modo que “este encontro de distintas pessoas na única
fé constitui a condição fundamental para a renovação pastoral das nossas comunidades” (DF
131). Nesse sentido, o Documento Final sintetiza a fé como uma prática, ou seja, uma forma
de habitar o mundo e de viver no mundo (DF 133).

3. O discernimento vocacional
Uma das preocupações do Instrumentum Laboris quanto à questão vocacional foi esclarecer
o significado do termo “vocação”, que está para além do significado das vocações ao ministério
ordenado e aquelas de especial consagração (IL 85). O Sínodo foi convocado pelo Papa Francisco para refletir não sobre a realidade de um grupo específico de jovens, mas de todos os jovens,
sem exceções. Por isso, para não correr o risco de limitar a vocação apenas à escolha do sacerdó-
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cio ministerial e da vida consagrada, e criar um forte preconceito nos jovens, que também veem
na pastoral vocacional apenas essa finalidade, o Instrumentum Laboris reitera “a necessidade de
estabelecer as bases para uma ‘pastoral vocacional juvenil’ de grande alcance, capaz de ser significativa para todos os jovens” (IL 86).

CIBER
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A partir dessa observação, os documentos em questão, ressaltam o caráter analógico do termo “vocação”, ou seja, as várias dimensões que conotam a realidade por ele designada, porque
“toda a vida é vocação” (cf. Populorum Progressio, n 15 apud DF 79). Ainda que o Sínodo reconheça que o mistério da vocação tem sua origem em Deus, a combinação entre a escolha divina
e a liberdade humana deve ser pensada excluindo-se qualquer posição determinista e extrínseca.
Por isso, os padres sinodais estão convictos de que a vocação não é um guião já escrito, que o ser
humano deveria simplesmente recitar, nem uma improvisação sem roteiro, mas, ao contrário,
como parte de um dom de graça e de aliança, a vocação aparece como o segredo mais belo e
precioso da liberdade humana (IL 87; DF 78). “O discernimento vocacional nessa direção toma
as características de um caminho de reconciliação com o próprio corpo e com o próprio eu,
com os outros e com o mundo” (IL 89).
O Documento Final afirma que “a vocação do cristão é seguir Cristo, passando através das
águas do Batismo, recebendo o selo da Confirmação e, na Eucaristia, tornando-se parte do seu
Corpo” (DF 61). Nessa perspectiva, os Padres Sinodais ressaltam a importância de que, nas
comunidades cristãs, firme-se uma maior consciência batismal dos seus membros, de modo
que se desenvolva uma verdadeira cultura vocacional e um incessante compromisso de oração
pelas vocações (DF 80), a fim de atender o desejo de muitos jovens que salientaram o anseio de
encontrar na Igreja um apoio que os ajude a viver sua vocação em todos os seus significados (IL
85). “Trata-se, portanto, de criar uma nova cultura vocacional, que esteja sempre relacionada à
alegria da comunhão de amor que gera vida e esperança” (IL 90).
Tanto o Instrumentum Laboris quanto o Documento Final afirmam que não é possível compreender plenamente o significado da vocação batismal, se não se considera que essa é uma
chamada para todos, sem exceção, à santidade, que está intrinsicamente ligada à natureza missionária da Igreja cujo objetivo fundamental é a comunhão com Deus e entre todas as pessoas
(IL 97; DF 84).
Para se compreender as múltiplas formas vocacionais, faz-se necessário, também, uma atenção especial à palavra discernimento, que
num sentido mais geral, discernimento indica o processo em que se tomam decisões
importantes; num segundo sentido, próprio mais da tradição cristã [...] equivale
à dinâmica espiritual pela qual uma pessoa, um grupo ou uma comunidade tenta
reconhecer e abraçar a vontade de Deus na sua situação concreta (IL 108; DF 104).
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Afinal, “a juventude é caracterizada como um tempo privilegiado em que a pessoa faz escolhas
que determinam a sua identidade e o curso da sua existência” (IL 16). Desse modo, “o discernimento chama a atenção para tudo aquilo que acontece no coração de cada homem e mulher” (DF
106). Por isso, a proposta do Sínodo é “cuidar de ‘todos os jovens, sem exclusão alguma’ (DP 2),
oferecendo a possibilidade de acompanhá-los no processo que conduz à clareza e à verdade sobre
si, a acolher o dom da vida e a encontrar o contributo que são chamados a oferecer à sociedade e
ao mundo” (IL 109), na perspectiva de que “o discernimento vocacional também pode envolver
a escolha do compromisso social ou político, ou a da profissão” (IL 110).
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Discernimento e vocação são duas palavras que caminham juntas, porque descobrir a própria vocação exige um processo responsável de discernimento, seja à luz da fé, ou conforme
as exigências da vida. Sendo assim, o Sínodo ressalta a importância do acompanhamento no
processo do discernimento vocacional, a fim de unificar a vida dentro de um mundo tão fragmentado e altamente digitalizado, que produz a dispersão e multiplica aflições (DF 141); a
Igreja é chamada a ajudar os jovens a aproveitar as oportunidades, evitando os riscos (DF 145),
instruindo-os a fazer uso consciente das tecnologias digitais. Assim, o Instrumentum Laboris
enfatiza que “a Igreja deveria considerar a tecnologia – em particular a Internet – como um
terreno fértil para a nova evangelização (IL 160). A partir dessa sugestão, o Documento Final
reafirma que “o ambiente em questão requer não só que o frequentemos e promovamos as suas
potencialidades [...] mas também que impregnemos de Evangelho as suas culturas e dinâmicas”
(DF 145).
Sendo o discernimento um ato de liberdade humana, está exposto ao risco e ao erro; em virtude disso, o Instrumentum Laboris ressalta que a consciência tem um papel fundamental para
o discernimento (IL 116). Porque
são muitos os fatores que influenciam a capacidade de um jovem no momento de
discernir a própria vocação: a Igreja, as diferenças culturais, as exigências do trabalho, o mundo digital, as expectativas da família, a saúde mental e o estado de ânimo,
ruídos, a pressão dos outros jovens, os cenários políticos, a sociedade, a tecnologia,
etc. (IL 118).

A partir desse fato, o Sínodo reconhece a necessidade de preparar consagrados e leigos,
homens e mulheres qualificados para o acompanhamento dos jovens (DF 9). Os padres sinodais ressaltam que “o acompanhamento no crescimento humano e cristão rumo à vida adulta
constitui uma das formas como a comunidade se mostra capaz de se renovar a si mesma e de
renovar o mundo” (DF 92), constituindo-se em uma verdadeira missão (DF 101). Entretanto,
o Documento Final salienta que
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o acompanhamento não pode limitar-se ao percurso de crescimento espiritual, nem
da vida cristã. Igualmente profícuo resulta o acompanhamento ao longo
CIBERàsdopráticas
TEOLOGIA
percurso de progressiva assunção de responsabilidades no seio da sociedade, por
exemplo, nos âmbitos profissional ou de compromisso sociopolítico (DF 94).

O Sínodo reconhece a necessidade de se promover um acompanhamento integral, em que
os aspectos espirituais estejam bem integrados com os humanos e sociais (IL 125; DF 99), reafirmando, desse modo, que “o acompanhamento vocacional é dimensão fundamental dum processo de discernimento por parte da pessoa que é chamada a escolher” (DF 104). Acompanhar
os jovens de forma integrada é possibilitar a eles trilhar com convicção os diferentes caminhos
vocacionais, de modo a ser, “para a Igreja, uma maneira de exercer a sua função materna, gerando para a liberdade dos filhos de Deus” (DF 91), permitindo-lhes um verdadeiro protagonismo
eclesial e social (IL 142), porque, como bem ressaltou o Instrumentum Laboris: “nenhum discernimento vocacional pode focalizar-se apenas na busca de um lugar no mundo, sem colocar
como tema, de modo criativo, também a contribuição específica que cada um é chamado a dar
para o bem comum” (IL 156). Dessa maneira, o Sínodo ressalta a dimensão pessoal e comunitária da vocação, porque “a experiência comunitária põe em evidência qualidades e limites de
cada pessoa, aumentando a consciência humilde de que, sem a partilha dos dons recebidos para
o bem de todos, não é possível seguir o Senhor” (DF 96).

Considerações finais
Não restam dúvidas de que a XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos é, para a
Igreja, um momento único de reconhecimento dos jovens. Interpretando-os à luz da fé, a Igreja
deseja oferecer-lhes um caminho vocacional de escolhas maduras e responsáveis, diante de um
mundo altamente fragmentado que pode influenciar negativamente nas escolhas dos jovens,
que, dependendo do contexto onde se encontrem, são, muitas vezes, forçados a assumir opções
contrárias à sua própria vontade.
Com o Sínodo, a Igreja abriu os seus “ouvidos” para escutar os jovens do mundo inteiro,
que manifestaram tanto aspectos positivos como aspectos negativos da realidade eclesial a partir
do modo como também eles a reconhecem e interpretam, a fim de ajudar a Igreja a fazer escolhas
pastorais, consciente de que ela não é a única determinante no processo de amadurecimento
vocacional dos jovens, embora, ainda tenha grande influência sobre eles. Por isso, o Sínodo ressalta a importância de que a Igreja se proponha a assumir com afinco um verdadeiro processo
de conversão espiritual, pastoral e missionária.
Desde o dia 6 de outubro de 2016, quando o Papa Francisco anunciou o tema de reflexão
para a XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – Os jovens, a fé e o discernimento vocacional –, a Igreja buscou desenvolver um caminho de íntima relação com os jovens do
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mundo inteiro, através de questionários, seminários e encontros específicos, que culminaram
com a elaboração do Instrumentum Laboris, ou seja, o Instrumento de Trabalho, que foi oferecido aos Padres Sinodais para ajudar a Igreja a repensar o seu papel de cuidar dos jovens, a fim
de auxiliá-los a trilhar um caminho de alegria e de amor.
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Sabendo-se da importância que é a realização de um Sínodo para a Igreja, principalmente,
quando se trata de um tema tão delicado, como é o caso dos jovens, talvez o Documento Final
pudesse ter sido um pouco mais propositivo pastoralmente, e não simplesmente uma ratificação do Instrumentum Laboris, já que não é possível unificar os jovens do mundo inteiro num
único viés de reflexão, porque são realidades e contextos diversos. Quando se lê o Instrumentum
Laboris e o Documento Final, a impressão que fica é de que se está lendo a mesma coisa. Em
muitos momentos, o que o Documento Final faz é uma reprodução literal dos parágrafos do
Instrumentum Laboris, numa ordem mais lógica de compreensão a partir do método utilizado,
reconhecer, interpretar e escolher.
Mas, também, é compreensível que o Sínodo não queira ser uma porta fechada de reflexão,
para possibilitar à Igreja um caminho constante de sinodalidade. Por isso, um dos convites do
Documento Final é que tanto as Conferências Episcopais, como também as igrejas particulares
se empenhem em viver um processo de discernimento e de recepção dos frutos do Sínodo, para
que ele não se encerre em si mesmo, mas que continue a dar frutos plausíveis às questões pertinentes à realidade dos jovens.
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P O R UM A JUVEN T UD E EM S A Í D A :

APO NTAME NT O S SOB RE O DOCU MEN TO FIN A L
D O SÍ NO D O SOB RE A J UVENTU DE
TIAGO TADEU CONTIERO*

Resumo: A XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos ficou conhecida mundialmente como sendo “o Sínodo sobre a juventude” inovando ao trazer contribuições dos
próprios jovens o que gerou grande otimismo e abriu perspectivas positivas para o futuro. O
presente artigo tem por objetivo apresentar uma análise do Documento Final do Sínodo sobre a
Juventude apontando seus principais elementos e como os mesmos podem contribuir para que
a relação Igreja-jovens seja mais próxima e mais frutífera.
Palavras-chave: Sínodo dos Bispos; Juventude; Igreja em Saída; Colegialidade.
Abstract: The XV Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops was known worldwide as “the Youth Synod”, innovating by bringing contributions from the youth themselves,
which generated great optimism and opened up positive prospects for the future. The purpose
of this article is to present an analysis of the Final Document of the Synod on Youth, pointing
out its main elements and how they can contribute to making the Church-Youth relationship
closer and more fruitful.
Keywords: Synod of Bishops; Youth; Church; Collegiality

Introdução
Não causa surpresa o fato de que as atenções, não apenas de católicos, se voltam para o Vaticano sempre que ocorre um Sínodo. Isso ocorre por ser um dos poucos momentos em que a colegialidade da Igreja é praticada o que gera uma grande curiosidade em acompanhar os debates
*
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e deliberações. Além disso, por serem ocasiões que podem trazer novas luzes e posicionamentos
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sobre os temas abordados, possibilitando assim uma atualização doutrinária.
Foi com essa perspectiva por parte dos fiéis católicos e ampla atenção midiática que, entre
os dias 3 a 28 de outubro de 2018, ocorreu a XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos
Bispos que teve como tema “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional” e que ficou apropriadamente conhecida desde o momento de sua convocação como sendo o “Sínodo sobre a
Juventude”.
Avaliar e repensar a ação da Igreja junto aos jovens se mostra um tema mais do que necessário em um momento histórico onde o magistério eclesiástico se mostra menos efetivo em
alcançar essa camada da população, o que se reflete diretamente na perda de fiéis que vem se
acentuando na Europa e em outros locais do mundo. Soma-se a isso as graves e constantes denúncias de abusos contra crianças e jovens envolvendo membros do clero, algo que demanda
uma resposta firme por parte da hierarquia eclesiástica.
Ademais, novas situações sociais surgiram e a Igreja tardou a se posicionar frente a elas. Destaque para os desafios oriundos do mundo digital e todas as questões que rodeiam a sexualidade
e afetividade dos jovens. A partir desses breves levantamentos já se torna visível a importância e
urgência de se tratar esse tema.
Feitos tais apontamentos, analisar o Documento Final do Sínodo sobre a Juventude é de
fundamental relevância não somente para compreensão do texto em si, mas principalmente por
ser ele entendido como um ponto de partida para as ações seguintes da Igreja junto aos jovens,
servindo, portando, não como um elemento conclusivo e fechado em si, mas principalmente
como a abertura para uma nova relação Igreja-jovens.

1. Os Sínodos e a colegialidade pós-Vaticano II
Antes de tratarmos especificamente do Sínodo sobre a Juventude, afim de que tenhamos
uma adequada compreensão do tema, faz-se necessário esclarecer o que são os Sínodos e qual a
posição ocupada por eles no interior da Igreja após o término do Concílio Vaticano II.
O Sínodo dos Bispos fora constituído pelo Motu Proprio Apostolica Sollicitudo, do Papa
Paulo VI, em 1965, sendo uma consequência direta do Concílio, conforme é possível observarmos nas palavras do próprio Paulo VI:
Era conveniente, pois, sobretudo durante a celebração do Concílio Ecumênico Vaticano II, afiançar em nosso animo a certeza da necessidade e importância de fazer
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um uso cada vez maior da colaboração dos Bispos, para o bem da Igreja universal.
o Concílio nos brindou com a oportunidade de conceber a ideia de consCIBERTambémTEOLOGIA
tituir um conselho especial de Bispos com a finalidade de que, mesmo terminado o
Concílio, continue chegando ao povo cristão aquela abundancia de benefícios que
felizmente foram gerados durante o tempo do Concílio, como frutos da nosso intima união com os Bispos (PAULO VI, 1965, tradução nossa).

Durante o Concílio a Igreja notou a importância de se estabelecer uma colaboração permanente dos Bispos para com o Papa, favorecendo assim uma maior e mais eficaz participação
dos bispos na condução da Igreja. Nesse mesmo sentido, é válido destacarmos que ainda nos
primeiros parágrafos da Apostolica Sollicitudo, Paulo VI destacou que sua decisão em constituir
o Sínodo dos Bispos foi consequência de um exame cuidadoso dos “Sinais dos Tempos”, expressão que se fez presente ao longo de todo Concílio e que estabelece uma ligação direta entre
a ação do Pontífice e o evento Conciliar.
Ademais, tal anseio é evidenciado pela Constituição Dogmática Lumen Gentium, mais especificamente em Capítulo III: A constituição hierárquica da igreja e em especial o episcopado.
Nesse capítulo, afirma-se:
Assim como, por instituição do Senhor, S. Pedro e os restantes Apóstolos formam
um colégio apostólico, assim de igual modo estão unidos entre si o Romano Pontífice, sucessor de Pedro, e os Bispos, sucessores dos Apóstolos. A natureza colegial da ordem
episcopal, claramente comprovada pelos Concílios ecuménicos celebrados no decurso dos
séculos, manifesta-se já na disciplina primitiva, segundo a qual os Bispos de todo o orbe
comunicavam entre si e com o Bispo de Roma no vínculo da unidade, da caridade e da
paz; e também na reunião de Concílios, nos quais se decidiram em comum coisas
importantes, depois de ponderada a decisão pelo parecer de muitos; o mesmo é claramente demonstrado pelos Concílios Ecuménicos, celebrados no decurso dos séculos.
[...]. (Lumen Gentium, n. 22, destaque nosso).

O texto conciliar é claro ao resgatar a natureza colegial da ordem episcopal que se manifestava mais vivamente na Igreja Primitiva e que se refletiu ao longo dos séculos na realização dos
Concílios. Reforça-se nesse trecho que tais reuniões se mostraram positivas a partir das decisões
tomadas em conjunto e cujos frutos foram essenciais para o caminhar da Igreja.
A afirmação de que a Colegialidade era algo próprio da Igreja primitiva está presente também em Ratzinger (1965) quando afirma que a retomada da mesma pelo Concílio Vaticano II
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pode ser compreendido como sendo um fruto da dedução e interpretação das Escrituras, refle-
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tindo o caráter comunitário vivido nos primeiros tempos do cristianismo.
Desse modo, o estabelecimento do Sínodo dos Bispos foi uma consequência direta do Concílio Vaticano II que sabiamente recuperou a imagem primitiva de um governo colegial da
Igreja, sob a liderança efetiva do sucessor de Pedro, mas com a participação ativa dos bispos do
mundo todo, algo que reforça também o caráter universal da Igreja.
Paulo VI, ao constituir o Sínodo, estabeleceu a finalidade do Sínodo. Segundo o Pontífice:
Corresponde ao Sínodo dos Bispos, pela sua própria natureza, a tarefa de informar e aconselhar. Poderá gozar também do poder deliberativo quando concedido pelo Romano Pontífice,
a quem corresponderá, nesse caso, ratificar a decisão do Sínodo.
1. As finalidades gerais do Sínodo dos Bispos são:
a) fomentar a intima união e colaboração entre o Sumo Pontífice e os Bispos do
mundo todo;
b) procurar que se tenha conhecimento direto e verdadeiro das questões e das circunstancias que afetam a vida interna da Igreja e sua ação própria no mundo atual;
c) facilitar a concordância de opiniões, ao menos quanto aos pontos fundamentais
da doutrina e ao modo de proceder da vida da Igreja (PAULO VI, 1965, tradução
nossa).

Como visto, não se tratam de finalidades simples de serem alcançadas, merecendo destaque
o item “b”, onde fica evidente que Paulo VI tinha clareza de que a contribuição dos bispos favoreceria o conhecimento mais amplo sobre a vida interna da Igreja no mundo atual, facilitando
assim a melhoria do diálogo e da ação da Igreja no mundo.
A partir de sua Constituição, ocorreram até o momento o total de quinze Assembleias Gerais Ordinárias que versaram sobre diversos temas, tais como: preservação da fé, o sacerdócio, a
evangelização, a catequese, a família, o episcopado, a eucaristia, etc. Sendo que o último, como
já indicamos, teve como tema a juventude.
Além dessas, ocorreram outras três Assembleias Gerais Extraordinárias e dez Assembleias Especiais, sendo que está prevista a 11ª Assembleia Especial para 2019, tratando especificamente
sobre a questão da Amazônia. Com isso, em cinquenta e quatro anos desde sua constituição, a
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Igreja já realizou 28 Sínodos, sendo que o 29º está em vistas de ocorrer. Tais números demons-
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tram que a Igreja decisivamente se abriu para a prática colegial e tem colhido excelentes frutos,
confirmando assim a previsão feita por Paulo VI.

2. O Sínodo sobre os jovens
Feitas as considerações acerca do Sínodo, entendido aqui como uma consequência do resgate da Colegialidade efetuado pelo Vaticano II, passemos a alguns apontamentos acerca da
XV Assembleia Geral Ordinária. A mesma teve seu tema (Os jovens, a fé e o discernimento
vocacional) divulgado no dia 06 de outubro de 2016, a partir de um anúncio oficial feito pelo
Papa Francisco.
O início dos trabalhos preparatórios se deu a partir da divulgação do tema. Em 13 de janeiro
de 2017, o Vaticano tornou público o Documento Preparatório e também uma carta do Papa
Francisco dirigida diretamente a todos os jovens. São os dois primeiros textos oficiais sobre o
Sínodo.
Por indicar os objetivos do Sínodo, bem como o motivo do mesmo ser dirigido especificamente aos jovens, o conhecimento e compreensão desses dois documentos se mostra de grande
importância para que tenhamos condições de efetuar uma análise mais adequada do Documento Final.
Na sua carta, Francisco afirma que trouxe os jovens ao centro do Sínodo por “tê-los no coração”. Ao longo do texto, o Pontífice explora outros elementos que geram essa inquietação em
seu interior e que contribuíram para essa decisão. Dois elementos se sobressaem na carta. O primeiro deles é que ao fazer menção aos jovens que são obrigados a deixar sua terra e cujo clamor
sobe a Deus, Francisco claramente se refere a grave situação dos inúmeros refugiados. Também
indica as condições de “confusão e atordoamento” que parecem reinar no mundo, condições
essas que impedem que os jovens tenham um discernimento adequado de seus caminhos.
Fiel as ações que têm caracterizado seu pontificado, Francisco esclarece que o Sínodo não
será apenas um momento de debates entre clérigos, mas que a voz dos jovens deverá ser ouvida.
Nas palavras do Papa:
Também a Igreja deseja colocar-se à escuta da vossa voz, da vossa sensibilidade, da
vossa fé; até das vossas dúvidas e das vossas críticas. Fazei ouvir o vosso grito, deixai-o
ressoar nas comunidades e fazei-o chegar aos pastores (FRANCISCO, 2017).
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Desse modo, torna-se possível afirmarmos que o Sínodo para a Juventude seria um mo-
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mento oportuno para que a Igreja pudesse ouvir os jovens, suas críticas, seus problemas, seus
anseios. Trata-se, ao fundo, de uma visão mais ampla sobre a própria colegialidade do Sínodo
em si, onde a participação dos jovens se faria efetiva e de suma importância.
Todos esses elementos apontados pelo Papa Francisco como essenciais para o Sínodo e que
justificam a escolha do tema da juventude, estão também presentes e são devidamente aprofundados no Documento Preparatório, promulgado no mesmo dia. Esse último é constituído de
três passos, como o próprio texto afirma:
[...]. Começa-se delineando resumidamente algumas dinâmicas sociais e culturais do
mundo em que os jovens crescem e tomam as suas decisões, para propor uma sua
leitura de fé. Depois, percorrem-se de novo as passagens fundamentais do processo
de discernimento, o qual constitui o principal instrumento que a Igreja deseja oferecer aos jovens para descobrir a própria vocação, à luz da fé. Finalmente, salientam-se
os pontos fundamentais de uma pastoral juvenil vocacional. Por conseguinte, não
se trata de um documento completo, mas de uma espécie de mapa que tenciona incentivar uma procura cujos frutos somente estarão disponíveis no final do caminho
sinodal (SÍNODO, 2017).

Observa-se, a partir da citação acima, que há uma preocupação em se compreender as dinâmicas sociais e culturais onde os jovens se inserem. Ou seja, antes de se oferecer o ensinamento
da Igreja, há o reconhecimento em se compreender em qual local o jovem se insere, quais as
especificações e diversidades sociais e culturais, algo que certamente afeta o magistério em si.
Esse componente é importante pois demonstra uma preocupação em entender, em ouvir e conhecer antes de ensinar.

Entretanto, conforme afirmamos acima e a própria citação deixa

claro, esse Documento Preparatório consistiu em um mapa para que o Sínodo pudesse traçar e
alcançar os objetivos almejados. Após esse processo, em 08 de maio de 2018, foi apresentado o
Instumentum Laboris, resultado de consultas aos jovens e fundamentado nos documentos anteriores. Esse documento, como o próprio nome indica, consiste já no material de trabalho a ser
usado na Assembleia do Sínodo. Quanto a forma do texto em si:
[...] é estruturado em três partes e retoma os temas de forma funcional em relação
ao andamento da Assembleia Sinodal em outubro, segundo o método de discernimento: a I parte, ligada ao verbo “reconhecer”, recolhe em cinco capítulos e em
diferentes perspectivas vários momentos de escuta da realidade, fazendo um balanço
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da situação juvenil; a II Parte, orientada pelo verbo “interpretar”, oferece em quatro
algumas chaves de leitura sobre as questões decisivas apresentadas ao disCIBERcapítulos
TEOLOGIA
cernimento do Sínodo; a III Parte, com o objetivo de chegar a “escolher”, em quatro
capítulos recolhe diferentes elementos para ajudar os Padres Sinodais a tomar uma
posição acerca das orientações e decisões a serem tomadas (SÍNODO, 2018a).

Hoje, tendo o Sínodo já concluído, é possível constatarmos que tanto os dois documentos
indicados aqui, bem como a carta do Papa Francisco aos jovens, serviram como um norte para
o desenvolvimento dos trabalhos sinodais, e influenciaram o conteúdo do documento final em
seus principais aspectos.

3. O Documento Final
O Documento Final, aprovado no dia 27 de outubro de 2018, é composto por três partes
com quatro capítulos cada uma. Esse conteúdo é antecedido por uma Introdução e um Proêmio. Em seu final, uma aguardada Conclusão que se mostra relativamente curta no conjunto
dos doze capítulos. Faremos uma análise do que considerados ser os principais aspectos desse
documento.
A Introdução reforça o caráter colegial do Sínodo e a importância da diversidade cultural
que se sentiu e se viveu ao longo de todas as atividades e que reflete a universalidade da Igreja.
Também esclarece o valor das contribuições não apenas dos clérigos, mas também dos jovens
do mundo todo durante o primeiro momento de preparação do Sínodo e que se fizeram ecoar
no debate.
Ainda na Introdução, os Padres Sinodais esclarecem o que entendem pelo Documento Final
e qual a importância do mesmo. Nesse sentido, afirmam:
É importante elucidar a relação entre o Instrumentum laboris e o Documento final. O
primeiro é o quadro de referência unitário e sintético que sobressaiu depois de dois
anos de escuta; o segundo é o fruto do discernimento realizado e contém os núcleos
temáticos generativos, sobre os quais os Padres sinodais se concentraram com particular intensidade e paixão. Portanto, reconhecemos a diversidade e a complementaridade destes dois textos.
Este Documento é oferecido ao Santo Padre (cf. Francisco, Episcopalis communio, n.
18; Instrução, art. 35 § 5) e também à Igreja inteira como fruto deste Sínodo. Dado
que o percurso sinodal ainda não terminou, prevendo-se uma fase de aplicação (cf.
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Episcopalis communio, nn. 19-21), o Documento final será um roteiro para orientar
passos que a Igreja é chamada a dar (SÍNODO, 2018b).
CIBERos próximos
TEOLOGIA

Conforme o excerto acima, os Padres Sinodais reconhecem a diferença entre o instrumento
de trabalho e o Documento Final, ressaltando a importância de cada um para o conjunto do
Sínodo. Igualmente importante é a afirmação de que o percurso sinodal deve ter continuidade
e que esse Documento é o roteiro a orientar os próximos passos da ação da Igreja junto à juventude – e também da própria juventude em todos os ambientes.
O Proemio consiste numa breve explicação sobre a metodologia utilizada na composição do
Documento, bem como os motivos que levaram a escolha da passagem dos discípulos de Emaús
(Lc 24,13-35) como sendo uma espécie de condutor de todo o texto. Segundo o documento:
Esta página exprime bem aquilo que experimentamos no Sínodo e o que gostaríamos
que cada uma das nossas Igrejas particulares pudesse viver na sua relação com os
jovens. Jesus caminha com os dois discípulos que, incapazes de entender o sentido
do que Lhe acontecera, se retiram de Jerusalém e da comunidade. Para estar em sua
companhia, percorre o caminho com eles. Interroga-os e escuta com paciência a sua
versão dos acontecimentos, para os ajudar a reconhecer aquilo que estão a viver. Depois, com afeto e energia, anuncia-lhes a Palavra, levando-os a interpretar à luz das
Escrituras os factos que viveram. Aceita o convite para ficar com eles ao anoitecer:
entra na noite deles. Enquanto O escutam, os seus corações abrasam-se e as suas
mentes iluminam-se; na fração do pão, abrem-se os seus olhos. São eles mesmos que
decidem retomar sem demora o caminho na direção oposta, para regressar à comunidade e compartilhar a experiência do encontro com o Ressuscitado (SÍNODO,
2018b).

Em outras palavras, os Padres Sinodais entendem que o episódio dos discípulos de Emaús
se enquadra perfeitamente dentro da metodologia aplicada ao Sínodo: a escuta como ponto
de partida e elemento fundamental que antecede o ensinamento, sendo que esse é o responsável por abrir o coração e conduzir a uma mudança de vida, o regresso à comunidade. Tendo
essa perspectiva em vista, é mais compreensível a própria estrutura do documento e os temas
abordados.
Essa premissa justifica o fato de que o Capítulo I da I Parte tem logo em seu início uma
explanação sobre a importância da escuta. Nesse ponto, é interessante notarmos a crítica feita à
Igreja que muitas vezes não soube ouvir os jovens, mas apresentou respostas pré-fabricada e que
nem sempre supriram a necessidade ou expectativa de seus interlocutores.
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A diversidade de contextos e culturas é outro tema importante nessa parte inicial do docu-
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mento. Reconhece-se a pluralidade cultural, sua importância e especificidades bem como os
problemas e desafios enfrentados em um mundo globalizado. Mesmos aspectos são analisados
quanto a situação da Igreja, a formação dos seminaristas e atividades desenvolvidas pelas pastorais dos jovens.
As novidades do mundo digital são apresentadas em seus aspectos positivos e negativos. Em
seguida, o documento se volta para a situação do migrante. Aqui, a migração é entendida como
fenômeno global que gera violência e vulnerabilidade. O papel da Igreja frente a migração não
pode ser ignorado e evidentemente os Padres Sinodais têm consciência disso.
Igualmente relevante e pertinente é a análise sobre a questão da família. Os Padres Sinodais
apresentam a família como sendo a primeira comunidade de fé. Interessante a análise feita sobre
a função dos pais, em especial o alerta para o enfraquecimento da figura paterna.
Ainda no I Capítulo, destaca-se o firme compromisso assumido contra todo tipo de abuso
cometidos por todos aqueles que possuem alguma posição no interior da Igreja. O Documento
Final assume a posição de seguir rigorosamente investigando e punindo quem cometeu atos de
violência e abuso, indo mais além, buscando evitar que os mesmos se repitam.
Fechando esse I Capítulo, os Padres Sinodais se voltam para o significado de ser jovem hoje,
destacando aspectos da cultura juvenil atual sem se esquecer da espiritualidade e religiosidade
particulares dos jovens. Bastante simbólico que a I Parte se encerre ressaltando a participação e
protagonismo dos jovens na Igreja.
A II Parte se mostra o centro do Documento Final e tem como fio condutor a expressão
“Os Seus olhos abriram-se”. Seguindo a passagem dos discípulos de Emaús, esse momento
corresponde àquele no qual Jesus explicou aos discípulos tudo que estava ocorrendo e, por fim,
abriu-lhes os olhos. Trata-se do posicionamento da Igreja que, tendo ouvido as inquietações e
anseios dos jovens, dirige à eles sua mensagem.
Jesus é apresentado pelos Padres Sinodais como sendo “jovem entre jovens”. Evidentemente, trata-se do modelo a ser seguido por todos os jovens em todos os momentos de suas vidas.
Ainda no Capítulo I dessa II Parte, a explanação sobre a liberdade merece destaque. Para os
Padres Sinodais a Igreja não tira a liberdade, mas a associa diretamente com a caridade, com o
reconhecimento do outro. Trata-se de uma visão muito mais profunda sobre o sentido próprio
da liberdade, visão essa que certamente merecerá um trabalho constante no futuro.
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O acompanhamento constante dos jovens, entendido aqui como algo próprio da missão
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da Igreja ganha destaque. Para o Sínodo, é importante que se pense em um acompanhamento
integral, que saiba como compreender os jovens e efetuar correção fraternal, deixando de lado
os falsos moralismos. Ao nosso entender, esse componente se relaciona diretamente dom o discernimento, componente seguinte do Documento. Para os Padres Sinodais, a Igreja se mostra
como sendo o lugar mais apropriado para o discernimento.
A III Parte se embasa na afirmação “Voltaram imediatamente”, remetendo de maneira direta
ao caráter missionário. Observa-se uma conclusão metodológica: após ouvir, a Igreja ensina e,
com o coração revigorado, os jovens partem para a missão. Esse é o intento explicito do Documento que elege Maria Madalena como o modelo a ser seguido. De modo geral, essa Parte III
já funciona como uma conclusão satisfatória para alguns dos pontos levantados ao longo do
Documento.
O Capítulo I dessa última parte é dedicado a Sinodalidade Missionária da Igreja que ressalta
o “dinamismo sinodal” que pode ser definido por uma ampla participação nas decisões e na vida
da Igreja. Um modelo menos centralizado e efetivamente mais participativo. Isso se expressa
mais claramente no trecho abaixo:
O Sínodo pede para tornar efetiva e normal a participação ativa dos jovens nos lugares de corresponsabilidade das Igrejas particulares, assim como nos organismos das
Conferências Episcopais e da Igreja universal. Além disso, pede que, no Dicastério
para os Leigos, a Família e a Vida, se reforce a ação do Departamento dos Jovens
inclusive através da constituição dum organismo de representação dos jovens a nível
internacional (SÍNODO, 2018b).

Esse trecho é interessante não apenas por abordar a importância da participação ativa dos
jovens e a corresponsabilidade dos mesmos na vida da Igreja, mas principalmente por indicar
ações práticas para que essa participação se torna efetiva. Essa postura se repetirá em diversos
outros momentos, incluindo a proposta de seu criar uma Pastoral da Juventude com “chave
vocacional”.
O Capítulo III da Parte III se mostra um dos mais emblemáticos do Documento e também
o mais polêmico, dado os temas que são ali trabalhados, retomando inclusive assuntos que
foram levantados na Parte I para então aprofundá-los com maior detalhamento. A missão e os
desafios da Igreja frente ao ambiente digital é um desses pontos. Os jovens são convidados a
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assumir esse ambiente e utilizá-lo para a evangelização. Ademais, propõe-se a criação de orga-
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nismos eclesiásticos próprios para a evangelização desses meios.
A proteção e acolhida aos migrantes, bem como a atuação da mulher na Igreja são outras
questões que já tinham sido ao menos mencionadas anteriormente e que aqui aparecem afim de
expor as posições e propostas da Igreja. O Documento se volta para a questão da sexualidade,
oferecendo uma contribuição impar para esse assunto.
Tratando especificamente da sexualidade, os Padres Sinodais afirmam:
No atual contexto cultural, a Igreja tem dificuldade de transmitir a beleza da visão
cristã da corporeidade e da sexualidade, tal como aparece na Sagrada Escritura, na
Tradição e no Magistério dos últimos Papas. Por isso, é urgente uma busca de modalidades mais adequadas, que se traduzam concretamente na elaboração de renovados
caminhos de formação. É necessário propor aos jovens uma antropologia da afetividade e da sexualidade, capaz de dar também o justo valor à castidade, mostrando
com sabedoria pedagógica o seu significado mais autêntico para o crescimento da
pessoa, em todos os estados de vida. Trata-se de apostar numa escuta com empatia,
no acompanhamento e no discernimento, atendo-se à linha indicada pelo Magistério recente. Para isso, é preciso cuidar da formação de agentes pastorais que sejam
credíveis, a começar pelo amadurecimento das próprias dimensões afetiva e sexual.
(SÍNODO, 2018b).

A citação acima é emblemática ao reconhecer novamente as dificuldades enfrentada atualmente pela Igreja para transmitir a beleza da visão cristã sobre a sexualidade. Reconhecendo o
problema, indica a necessidade de se buscar um novo e renovado caminho. O caminho proposto é o trabalho de uma antropologia da afetividade e da sexualidade, apostando na formação
de agentes de pastoral que tenham aptidão para acompanhar os jovens, ouvi-los e auxiliar no
discernimento.
Ainda sobre a questão da sexualidade, os Padres Sinodais reiteram o posicionamento contrário da Igreja a qualquer tipo de discriminação fundamentado em elementos sexuais. Reforça
ainda que em muitas paróquias já existe acompanhamento de fé à homossexuais, algo que deve
ser aprofundado.
No seu último capítulo, o Documento se volta para a formação integral. Segundo o Sínodo:
O pragmatismo fala-nos duma visão antropológica da pessoa como totalidade e
duma maneira de conhecer que não separa mas capta as conexões, aprende da expe-
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riência relendo-a à luz da Palavra, deixa-se inspirar mais por testemunhos exemplares
modelos abstratos. Isto exige uma nova abordagem da formação, que
CIBERdo que porTEOLOGIA
aponte para a integração das perspectivas, torne capaz de compreender o entrelaçamento dos problemas e saiba unificar as várias dimensões da pessoa. Esta abordagem
está em profunda sintonia com a visão cristã que contempla, na encarnação do Filho
de Deus, a união inseparável do divino e do humano, da terra e do céu (SÍNODO,
2018b).

A proposta do Sínodo é na compreensão antropológica da pessoa em sua totalidade, não
separando as conexões, mas sim entendendo que os diversos problemas podem ser interligados
– e certamente são. Essa visão integral da pessoa, que tantas vezes é ignorada em nossa sociedade
se mostra a mais pertinente para que se elabore propostas de formação que sejam igualmente integrais, preocupadas com a pessoa como um todo, não apenas com alguma de suas dimensões.
A breve conclusão do Documento Final é um chamado, ao mesmo tempo que uma lembrança: todas as vocações conduzem à santidade, direcionam para esse fim. Além disso, por
meio dessa vocação à santidade é que as diferentes formas de vida se articulam.

4. Análise geral
A análise do Documento Final da XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos
nos leva a crer que, mesmo se todas as expectativas não tenham sido alcançadas, ao menos um
direcionamento claro fora emanado e isso por si só já se mostra como sendo positivo.
O modo como a Igreja se abre aos jovens, atribuindo à juventude o dever de assumir seu
papel de protagonismo é algo de grande importância. Isso só foi possível a partir da dinâmica
da “escuta” que favoreceu ao Sínodo a compreensão dos anseios dos jovens do mundo todo.
O Sínodo indica ainda caminhos para tornar essa participação efetiva, caminhos esses que não
podem ser ignorados.
Igualmente válido é o reconhecimento dos abusos cometidos por membros do clero e a
exigência de que a Igreja assuma uma postura mais rígida na punição desses transgressores, algo
que acreditamos que esteja ocorrendo já nos últimos pontificados.
As novidades trazidas pelo mundo digital – positivas e negativas – também estão presentes
no Documento Final. Efetivamente, não é possível falar sobre juventude sem considerar o ambiente virtual e a proposta para a juventude católica é se fazer presente nesse ambiente, evangelizando. O Sínodo não pede a negação ou afastamento, mas sim a presença e a ação concreta.
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Com relação à sexualidade, esperava-se uma postura mais aberta por parte do Sínodo, postura essa que deixasse ainda mais claro a posição da Igreja frente a questões como igualdade de
gênero, ou possíveis papéis exercidos por homossexuais na Igreja, por exemplo. De certa maneira, essas questões estão presentes no documento, mas não de uma maneira tão clara e definitiva
como poderiam estar. Mesmo assim, analisando as votações, a abordagem sobre a sexualidade
apresentou o maior número de votos contrários (65), algo bem emblemático.
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O desejo expresso de ter o Documento Final utilizado como uma bússola simboliza a confiança dos Padres Sinodais no trabalho desenvolvido e abre perspectivas interessantes para o futuro. Contudo, por estarmos ainda muito próximos do se encerramento, é cedo para cravarmos
as consequências reais do Sínodo para com os jovens e para a relação desses com a Igreja.
Contudo, reiteramos que um bom norte fora estabelecido e aberturas maiores ainda podem
ocorrer em decorrência da implantação de tudo aquilo que o Sínodo apontou como sendo
necessário.

Considerações finais
Não há como não ver o Sínodo como um elemento que contradiz a imagem de uma Igreja
cuja autoridade é centrada quase que exclusivamente na imagem de seu líder máximo, o Papa.
O Sínodo reflete um elemento colegial onde diversos pontos de vista são debatidos e refletidos,
sendo essa abertura uma das maiores e mais expressivas consequências do Vaticano II.
A XV Assembleia Geral Ordinária, ao voltar sua atenção para os jovens, levantou um debate
urgente sobre a relação Igreja-juventude. Foi além, ao se propor a ouvir dos jovens quais são
seus problemas e o que eles anseiam da Igreja. Essa escuta se refletiu em seus documentos, possibilitando não apenas uma compreensão mais detalhada sobre a juventude atual, mas também
abrindo opções de ações.
O Documento Final traz em seu anterior muito do que já estava presente no Instrumentum
laboris e reflete vivamente esse caráter colegial, favorecendo o diálogo com a juventude do
mundo todo a partir do local onde estão. Seu texto aborda temas polêmicos e quando não se
aprofunda adequadamente, ao menos deixa espaço para que isso ocorra na prática.
Ao se apresentar enquanto uma bússola, o Documento abre a possibilidade de que o debate
sinodal continue nas Conferências Episcopais, Dioceses, Paróquias, Comunidades, etc. Apenas
com o tempo teremos condições de indicar quais frutos surgiram do Sínodo e quais suas principais consequências, mas desde já é possível constatarmos que há boas perspectivas, principalmente no que tange ao clamor para que os jovens assumam sua missão.
Os Padres Sinodais deixam claro que os jovens são chamados ao trabalho missionário, seja
ele no ambiente do mundo ou ainda no ambiente virtual. Fazendo alusão ao que Francisco
sempre pede – uma Igreja em saída –, o Sínodo clama para que os jovens estejam “em saída”,
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prontos para a atividade missionária em todos os meios, prontos a seguir o exemplo de Cristo
e se tornarem eles próprios exemplos para outros jovens, algo que fica muito nítido quando
aborda o chamado dos cristãos a santidade.
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Para ajudar a juventude, mais do que simplesmente indicar o caminho, a Igreja reforça
seu aspecto de “mãe e maestra”. Mãe por acolher todos os jovens sem distinção de raça, sexo,
cultura, etc. Maestra por se propor a formar todos de uma maneira integral, efetivamente mais
humana e que valorize os jovens em sua individualidade.
Pedir para que os jovens estejam prontos “para sair” em missão é deveras ambicioso e o
documento expressa isso muito bem. Porém, é algo factível a partir das aberturas trazidas pelo
Documento e, principalmente, se a mensagem o Sínodo for corretamente aplicada, algo que
ainda é prematura afirmar.
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JUVENT UDE E PA PA F R A N CI S CO :

U M A ANÁLI SE D AS MENSA G EN S DO “ B ISPO DE ROMA ”
À JUVENTU DE CATÓLICA
ISMAEL GIACHINI FRARE*

Resumo: Em nossos dias a juventude tornou-se um tema pertinente para perceber os desenvolvimentos da sociedade. O objetivo do presente estudo é analisar as mensagens do “Bispo de
Roma” à juventude católica, utilizando do método ver, julgar e agir. Intentando ser um ponto
de partida para a compreensão de como o Sumo Pontífice instrui a juventude, na percepção
daquilo que ele mais insiste. Diante da convocação de Francisco para uma Igreja em saída e
vivente da alegria do Evangelho, os jovens são chamados a tornarem-se os portadores desses
aspectos cristãos vividos no cotidiano e nos sonhos reais.
Palavras-chave: juventude; Papa Francisco; seguimento de Jesus; redes sociais; linguagem;
missão; generosidade; espiritualidade; autonomia.
Abstract: In our days the Youngs became a relevant topic to perceive the development of
society. The goal of the present study is to analyze the message’s Bishop of Rome to Catholic
young, using the method to see, judge and act. Trying to be a starting point to understanding
that High Pontiff instructs youth in the perception of what he insists most. Before the convocation of Francis for an outgoing and living Church of the joy of the Gospel, young people are
called to become the bearers of these Christian aspects lived in daily life and in True dreams.
Keywords: Youth; Pope Francisco; following Jesus; social networks; language; mission; generosity; spirituality; autonomy.
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A sociedade contemporânea
é marcada por um discurso que engrandece aquilo que diz res-

peito à juventude, muito embora saibamos que exista neste discurso certa contradição. É bonito
o corpo, a criatividade, aquilo que o jovem pode oferecer de melhor. Porém, é nesta fase de vida
que o ser humano é marcado por uma série de conflitos, por mudanças em seu corpo e em sua
personalidade e deve fazer escolhas que irão traçar o seu futuro.
A juventude é também uma época privilegiada, marcada por inúmeras flutuações, e, sobretudo
por questões que precisam de respostas. Vivemos uma mudança epocal1 e, os jovens, na fase vital
e social que se encontram, sentem ainda mais as novidades e angústias. Assim, as mensagens do
Papa Francisco dirigidas à juventude, tem a intenção de não serem ideias prontas e finitas, para
que surja um novo espírito na contemplação da realidade ad intra e ad extra da Igreja.
Queremos então primeiramente, olhar para o fenômeno juvenil e, posteriormente, julgar à
luz dos escritos do Papa Francisco, especialmente dos que ele direciona diretamente à juventude. Tendo visto e julgado neste critério mencionado acima, queremos apresentar algumas iniciativas já existentes e indicar algumas pistas de ação para uma evangelização da juventude mais
crítica e eficaz. Não visamos responder a todas as questões relacionadas a temática, mas, ser um
instrumento que possa servir para lançar luz à realidade da nossa juventude.

1. Juventude, um panorama da questão
Globalização é a palavra que define nossa realidade social e tem um impacto profundo em
nossa cultura e no modo de inserirmo-nos nela (Cf. DAp 43). A aldeia global criou também o
ambiente virtual, que intensifica ainda mais a conexão com o mundo, com grupos de interesses,
permitindo mobilizações ou tão somente para entretenimento. Porém, a geração hiperconectada se defronta com a sua limitação na fragilidade dos laços humanos e agrava-se com o consumismo excludente. O jovem tem sido emoldurado como símbolo dos valores que vivemos nos
dias atuais, ao mesmo tempo em que é tido como aquele “ainda não”.
Os jovens são sujeitos que vivem nesta sociedade hi-tech, complexa e contraditória, e neste
contexto estão sendo elaboradas as suas subjetividades. Queremos identificar as concepções
1

A Campanha da Fraternidade, em 2013, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, propôs o tema “Fraternidade e
Juventude” por ocasião da Jornada Mundial da Juventude que aconteceria no Rio de Janeiro. O texto-base da Campanha
diz que vivemos em um mundo globalizado onde os modos tradicionais de compreensão do mundo e de viver que foram
suficientes para orientar as pessoas por séculos se chocam com os novos paradigmas das novas gerações. Atualmente, há
uma diversidade de novas visões do mundo e de bem viver, de organizações sociais, de relação com o outro, de relação
com o sagrado e de modelos antropológicos. Isso influi certamente na formação do jovem.
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sobre o jovem. O que é e quem é considerado jovem hoje? É apenas uma construção histórica e
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social? É mera condição de idade? Quais os desafios que o jovem enfrenta atualmente?
É consenso que precisamos falar de visões sobre o fenômeno juvenil, pois apenas uma defi-

nição seria demasiada imprecisa, geralmente, descritas por adultos. Apresentamos quatro visões
de juventude: a visão biocronológica, que define juventude em termos de idade; a visão psicológica, que interpreta como etapa conflitiva da vida; a visão sociológica, reconhecendo a multidimensionalidade da juventude; a visão cultural-simbólica, ou seja, com universo e movimentos
culturais próprios (CELAM, 1997). Conforme Dick (2003) indica, existem também a visão
teológica, que concebe a vida do jovem como lugar onde se Deus se revela; e a visão jurídica ou
legal, uma abordagem que impera atualmente.
Em seus escritos Bee (1997), usando o termo “adolescência”, esclarece que é mais sensato
compreendermos a adolescência como uma etapa psicológica e cultural, entre a meninice e a vida
adulta, do que como uma faixa etária específica. Explica que é um período de transição onde a
criança “se modifica física, mental e emocionalmente, tornando-se um adulto” (Idem, p. 318).
A partir disso, nos deteremos em compreender melhor a ideia social histórica e cultural de
juventude. Entendemos que é mais no plano da cultura que se evidenciam os novos modos que
a juventude manifestará na sociedade. Sendo assim, podemos torná-la categoria social. Libânio
explica que o termo jovem vem do latim e tem seu radical no adjetivo aiutans, do verbo aiutare, que quer dizer ajudar; simbolicamente, o jovem é aquele que agora pode ajudar – dado o
fato que o jovem auxiliava com seu trabalho para que houvesse uma maior renda nas famílias
numerosas.
Atualmente, a juventude autocompreende-se com uma palavra significativa: autonomia.2
Têm aversão a imposições de fora e, ao mesmo tempo, não lembram que a liberdade exige
responsabilidade. A sociedade marca, portanto, o jovem com suas características econômicas,
políticas e culturais e o jovem assimila esses elementos numa relação interativa. Logo, a sociedade que critica o jovem não percebe que quem aliena, genericamente, é a sociedade mesmo.
A conjuntura atual vivida também pelo jovem é uma cultura hedonista. O jovem está posto como modelo cultural, como o belo. Simultaneamente, o coloca à margem dos impactos
sociais, pois “ainda não está apto para assumir algo”. Papa Francisco denuncia essa exclusão e

2

É preciso compreender que o jovem está num processo de buscar a autonomia – “capacidade de se autogovernar, direito
de se administrar livremente e direito de um indivíduo tomar decisões livremente” (TEIXEIRA, 2011).
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desigualdade social com o termo “cultura do ‘descartável”, assim como outros desafios culturais

CIBER

TEOLOGIA

que provocam “uma desorientação generalizada” principalmente da fase juvenil (EG 53; 55).
Como se desenvolve esse jovem inserido no contexto atual acima explicitado, a partir dos
múltiplos desafios juvenis: trabalho e tempo livre, a cultura em rede e seus desdobramentos,
droga e violência, família e educação, a espiritualidade, e outros entrelaçamentos?
De tudo isso, destaca-se a linguagem em rede que vive a juventude. A web tornou-se uma
ambiência para a criação de conteúdos de modo coletivo. A cultura em rede é algo que existe há
muito tempo e foi ampliada pelos processos digitais. Ou seja, uma roupagem nova na maneira
de sentir, conhecer e pensar. Já são notórios os reflexos da cultura em rede na convivência social,
em todo o mundo a partir do fenômeno da internet. As juventudes buscam formas mais autônomas e leves de estarem juntos, e com certa reserva às relações sociais tradicionais constituídas
(cf. BORELLI, 2009). Se expressam usando meios para se comunicarem e relacionam a rede
com a rua. Aquilo que o jovem “curte e compartilha” na rede, tende a mobilizar para alguma
transformação, como aconteceu na chamada Primavera Árabe de 2011, nos movimentos sociais
estudantis e também nas microrrevoluções.

2. “Julgar” a partir do Magistério de Francisco
Perscrutaremos possíveis chaves de leitura para compreender o que o Papa Francisco quer
transmitir aos jovens. Algumas temáticas são comuns em vários de seus pronunciamentos; assim, não seguiremos a linha do tempo. Aproveitamos de conteúdo virtual confiável (sites, newsletters, vídeos, podcasts etc.) e essencialmente das palavras que o Papa Francisco dirigiu aos
jovens, para entendermos os desafios pastorais da Igreja. Logo, o “julgar” da nossa análise baseia-se naquilo que o “Bispo de Roma” vê e fala ao mundo juvenil.
Miranda (2017) explica que é preciso uma “conversão sincera ao Evangelho que nos liberte do apego a práticas do passado e nos leve a aceitar a novidade e a adversidade no interior
da Igreja”. O Papa Francisco com suas ideias-força tem proposto de modo assertivo um novo
“aggiornamento”,3 retomando o último Concílio. Ele tenta inculcar um novo espírito na contemplação da realidade ad intra e ad extra da Igreja.

3

Aggiornamento significa “atualização”. Um termo italiano que foi a palavra-chave usada pelo Papa João XXIII para mostrar
o objetivo do Concílio Vaticano II que era de dialogar com as transformações do mundo contemporâneo. Semelhante a
isso, Papa Francisco, no dia 21 de dezembro de 2015, em sua mensagem de Natal à Curia Romana disse que: “a reforma
prosseguirá com determinação, lucidez e ardor, porque Ecclesia semper reformanda” (FRANCISCO, 2015).
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Convido todos a serem ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as
o estilo e os métodos evangelizadores das respectivas comunidades. [...] a
CIBERestruturas,
TEOLOGIA
aplicarem, com generosidade e coragem, as orientações deste documento, sem impedimentos nem receios [...] de modo especial, a guia dos bispos, num discernimento
pastoral sábio e realista (EG 33).

Assim, entendemos que Francisco propõe educar a mente, instruindo com o magistério,
mas também educar o coração para que os cristãos entendam o sentido do que estão vivendo.
Hoje, ainda mais, tomamos a consciência de que a Iniciação Cristã contemporânea precisa ser
de autêntica adesão ao seguimento de Jesus Cristo. Assim, percebemos que Papa Francisco quer
incitar reflexões eclesiais que promovam uma revolução cultural (Cf. FAGGIOLI, 2017).
2.1. METÁFORA E PROFECIA4

Na cerimônia de abertura da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Rio de Janeiro em
julho de 2013, Francisco disse metaforicamente que: “a juventude é a janela pela qual o futuro
entra no mundo. É a janela e, por isso, nos impõe grandes desafios”. Essa ideia de Francisco de
que os jovens são protagonistas de novidades complementa-se com o seu desejo expresso no
primeiro Encontro com os jovens argentinos: “espero que façam barulho [...]” E continua com
talvez o seu maior grito profético acerca da realidade vivida pela juventude:
Olhem! Eu penso que, neste momento, a civilização mundial ultrapassou os limites,
ultrapassou os limites porque criou um tal culto do deus dinheiro, que estamos na
presença de uma filosofia e uma prática de exclusão dos dois polos da vida que constituem as promessas dos povos. A exclusão dos idosos [...] E a exclusão dos jovens
[...] Por isso os jovens devem irromper, devem fazer-se valer; os jovens devem sair
para lutar pelos valores, lutar por estes valores; e os idosos devem tomar a palavra,
os idosos devem tomar a palavra e ensinar-nos! Que eles nos transmitam a sabedoria
dos povos! (FRANCISCO, 2013)

Essa denúncia profética do Papa atualiza a Palavra de Jesus Cristo que nos coloca em estado
de decisão: “não podeis servir a Deus e ao dinheiro” (Mt 6,24). De decisão, pois – como disse
no encontro com os jovens argentinos – nos coloca defronte com a cruz – “a Cruz continua a
escandalizar; mas é o único caminho seguro: o da Cruz, o de Jesus, o da Encarnação de Jesus”.
Francisco encoraja os jovens argentinos para que “façam-se ouvir; cuidem dos dois extremos da
4

Todas as citações das mensagens do Papa Francisco para as Jornadas Mundiais da Juventude foram extraídas do site do
vaticano.
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vida [...]; e não ‘espremam’ a fé’”. E incentiva toda a juventude: “agora você deve ir e transmitir
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essa experiência aos demais”.

2.2. DISCERNIMENTO VOCACIONAL

O Sumo Pontífice incentiva a juventude cristã para que acerte o caminho para a vida. Na
Evangelii Gaudium, o Papa diz que a escassez de vocações se deve à falta de ardor apostólico
contagiante. No encontro com os voluntários da JMJ Rio 2013 ele disse que é preciso contrariar a “cultura do provisório”, pois “Deus chama para escolhas definitivas” e pede que “sejam
revolucionários” tendo a “coragem de ser felizes” – duas indicações muito pertinentes em Francisco para a juventude; ele retoma em outros momentos com os jovens, como por exemplo, no
ano seguinte, 2014, em sua mensagem em razão da 29ª JMJ.
Em Amoris Laetitia, Papa Francisco faz uma reflexão a partir da pergunta: onde estão os filhos? Responder a esta pergunta implica o processo para perceber onde o filho está, “em sentido
existencial, onde está posicionado do ponto de vista das suas convicções, dos objetivos, dos seus
desejos, do seu projeto de vida” (AL 261). Francisco tanto propõe para a juventude um frutuoso
discernimento vocacional que até convocou um Sínodo dos Bispos em 2018 para debater “Os
jovens, a fé e o discernimento vocacional”.
2.3. “AS BEM-AVENTURANÇAS”

Na Mensagem do Santo Padre Francisco para a 29ª JMJ (2014), em âmbito diocesano,
fora apresentado um caminho de reflexão até a seguinte JMJ em 2016, na Polônia, a partir das
Bem-aventuranças do Evangelho de São Mateus (5,1-12). Nesta mensagem, ele diz que “as
Bem-aventuranças de Jesus são portadoras duma novidade revolucionária” e encoraja os jovens
a serem verdadeiramente felizes, não se contentando com “uma falsa sensação de satisfação”,
pois “é muito triste ver uma juventude ‘saciada’, mas fraca”. Ainda em 2014, Papa Francisco
enviou suas palavras aos jovens holandeses propondo um “modelo de felicidade contrário à
lógica do mundo”.
Em 2015, enviou uma Mensagem para a 30ª JMJ falando sobre o desejo de felicidade numa
comunhão plena e no discernimento para evitar aquilo que pode “contaminar” o coração, formando uma “consciência reta e sensível”. Retomando o dito do Encontro com os voluntários
da JMJ do Rio, em 28 de julho de 2013, pede aos jovens coragem de “ir contra a corrente” nesta
“cultura do provisório, do relativo”. E diz que veremos a Deus na leitura da Sagrada Escritura e
no rosto dos irmãos, principalmente dos mais esquecidos.
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Em 2016, em Cracóvia na Polônia, Papa Francisco encerrou o ciclo de reflexão sobre as
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Bem-aventuranças com o versículo da misericórdia do Evangelho de Mateus 5,7 que fora de
caso pensado: pela promulgação do Ano da Misericórdia (2016), por estar na Polônia, país de
origem de São João Paulo II, iniciador e impulsionador das jornadas mundiais da juventude e
por causa da devoção a Jesus Misericordioso intuído por Santa Faustina. Francisco expressa que
o entristece: os jovens que parecem “aposentados”, “que se renderam”, “chateados”, que deixam
a vida à procura da “vertigem”. Em contrapartida, fala de serem altruístas e que não deixe que
os roubem o melhor, as energias, a alegria, os sonhos e serem movidos pela compaixão. Em sua
alocução na Via-Sacra com os jovens na Esplanada de Blonia, o Pontífice lembra que o próprio
Jesus Cristo quis se identificar com os empobrecidos, formando “um só corpo”, e os lembra da
importância de tornarem-se “protagonistas no serviço”.
2.4. A MISSIONARIEDADE

A missionariedade está presente no programa de Francisco desde o início de seu pontificado,
em 2013. Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, explicava que no envio missionário de
Jesus “estão presentes vários cenários e os desafios sempre novos da missão evangelizadora da
Igreja; hoje todos somos chamados a esta nova ‘saída’ missionária”, e faz uma convocação à Igreja para que esteja em “estado permanente de missão” (EG 20;25). Papa Francisco exorta que a
pastoral juvenil sofreu o impacto das mudanças sociais; que aos adultos custa ouvir com paciência e lhes falar a sua linguagem. E, diz: “como é bom que os jovens sejam ‘caminheiros da fé’,
felizes por levarem Jesus Cristo a cada esquina, a cada praça, a cada canto da terra” (EG 106).
2.5. O CUIDADO DA CASA COMUM

A Encíclica Apostólica Laudato Sí tem a proposta de problematizar a crise ecológica, apontando os erros das relações humanas com o meio ambiente, a Casa Comum do pobre e do rico.
Reflete que aos cristãos está insuficiente ainda uma prática social que seja pautada nas relações
socioambientais.
Nesta Encíclica, dirigindo-se aos jovens, fala do educar para a aliança entre a humanidade
e o ambiente, crescendo na sobriedade, na capacidade de contentar-se com pouco, e diz que
eles “têm uma nova sensibilidade ecológica e espírito generoso, e alguns deles lutam admiravelmente pela defesa do meio ambiente” (LS 209). Papa Francisco reconhece que os jovens são os
mais impetuosos e exigem dos adultos “uma mudança; interrogam-se como se pode pretender
construir um futuro melhor, sem pensar na crise do meio ambiente e nos sofrimentos dos excluídos” (LS 13).

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

54

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

2.6. RELACIONAMENTO FAMILIAR

Papa Francisco sempre
dirige algumas palavras de incentivo e zelo para os jovens em todos
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os seus posicionamentos oficiais. Na Amoris Laetitia, o Papa incentiva dizendo que é preciso
encontrar a maneira de tocar o íntimo dos jovens, para que eles assumam o desafio do matrimônio
(cf. AL 40). Aponta também que o Estado precisa criar as condições dignas com as leis e oportunidades de trabalho, garantindo aos jovens um futuro e um projeto familiar, desafiando a “cultura
do descarte” através da alegria num bom relacionamento entre jovens e idosos (AL 191).
2.7. DOCAT

A Igreja, com a sua Doutrina Social, não entra em questões técnicas e não institui e nem
propõe sistemas ou modelos de organização social. Apenas ilumina com os critérios do discernimento cristão a partir de seus valores.
A JMJ em Cracóvia foi estimulante aos jovens, pois foi lançado oficialmente o DOCAT:5
a Doutrina Social da Igreja para os jovens, em apresentação e linguagem juvenil. O objetivo é
que jovens alavanquem novos paradigmas baseados em parâmetros cristãos ético-existenciais.
Propõe aos jovens que sejam protagonistas que não apenas estudem, mas sejam “uma Doutrina
Social em movimento”. O Santo Padre expressou seu sonho resumido em: transforma-te, transforma o meio onde vives e transforma o mundo.
2.8. MARIA, ÍCONE PARA A JUVENTUDE

Os temas escolhidos por Papa Francisco em preparação à JMJ no Panamá, em 2019, dão
continuidade à reflexão de jovens em uma Igreja em saída. O pontífice extraiu do Magnificat
de Maria de Nazaré os temas das próximas jornadas. Mas, Papa Francisco sempre aproveitou
do testemunho de Maria de Nazaré, Mãe de Deus, como mulher confiante em Deus para dar
referência aos jovens.
Às vésperas da JMJ Rio 2013, na Basílica do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida-SP, em homilia, o Santo Padre se recomendou a intercessão de Nossa Senhora. Na Festa
de acolhida dos jovens na JMJ 2013 acolheu a imagem de Nossa Senhora Aparecida pedindo
que nos ensine a seguir Jesus, sendo seus discípulos e missionários. No ano seguinte, ao final da
Mensagem para a 29ª JMJ – de âmbito diocesano – apresenta Maria como “mãe dos pobres”,
5

O DOCAT responde à pergunta ‘Como agir? O que fazer?’ – é como que um manual de instruções que nos ajuda,
com o Evangelho, em primeiro lugar, a transformarmos a nós mesmos, depois a transformarmos o nosso ambiente
mais próximo e, por fim, o mundo inteiro. Na verdade, com a força do Evangelho, podemos transformar realmente o
mundo”. Disponível em: www.youcat.org.br/prefacio-do-papa-francisco-para-o-docat/.
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que viveu as Bem-aventuranças e, por isso, pronunciou o Magnificat. Também o Documento
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Preparatório para o Sínodo dos bispos em 2018, no último ponto de reflexão confia a Maria a
caminhada da Igreja que “se interroga sobre a maneira de acompanhar os jovens a aceita a chamada de alegria do amor e para a vida em plenitude”.6
Na Mensagem para a 32ª JMJ, com o tema “O Todo-poderoso realizou grandes coisas em
meu favor”, Papa Francisco retoma e aprofunda um termo usado por ele na última Jornada, em
Cracóvia, de que “o nosso tempo não precisa de ‘jovens-sofá”’, mostrando a atitude de Maria
que, após o anúncio do anjo, se levantou e foi, apressadamente, visitar a sua prima Isabel. Ou
seja, Maria é referencial para os que não aceitam enquadrar-se no padrão comodista e saturado
que está imposto, por medo ou orgulho. Conseguinte, Papa Francisco diz que a Igreja tem uma
tradição que por várias gerações foi revigorada e enriquecida com as experiências dos indivíduos
– “ser jovem não significa estar desconectado do passado”. Isso posto, ele ensina que é possível
permanecer-se conectado, seguindo o exemplo de Maria: “poderão fazer maravilhas, assumir
responsabilidades enormes, se reconhecerem a ação misericordiosa e onipotente de Deus na
vossa vida”. Porém, é preciso “recuperar a capacidade de refletir sobre a própria vida e projetá-la
para o futuro”. Esse processo para o Papa é a “fidelidade criativa para construir tempos novos”.
Por fim, a Mensagem do Papa Francisco pela 33ª JMJ em 2018, com o tema “Não temas,
Maria, porque encontraste graça junto de Deus”, inicia questionando acerca dos medos juvenis,
de que é preciso reconhecê-los, “dar o nome” a esses medos e buscar o discernimento. O outro –
o “guia espiritual” – pode colaborar muito na resposta à chamada vocacional e na construção do
projeto de vida. A graça, segundo o Papa, “é amor gratuito” e que não é preciso um “currículo
excelente”. Da consciência dessa graça ininterrupta em nossa vida “provém a força para ter coragem no presente”. A Igreja que possui estas “qualidades marianas será sempre uma Igreja em
saída”. Francisco exclama que “o Senhor, a Igreja, o mundo esperam também a vossa resposta
[dos jovens] à vocação única que cada um tem nesta vida”.

3. Desafios e dinamismos para a pastoral juvenil
Diante do que nos foi apresentado acerca da realidade juvenil e tomando como base aquilo
que nosso pontífice Francisco ensina e instrui a juventude – encarnação do Evangelho de Jesus
Cristo –, queremos apontar alguns desafios, dinamismos e transformações possíveis. O ponto
de partida pastoral é conhecer as aspirações e as adversidades dos jovens e, encarnado na realidade, propor a mensagem evangélica.
6

15ª Assembleia Geral Ordinária. Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Documento Preparatório.
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3.1. UMA PASTORAL JUVENIL “OUSADA E CRIATIVA”

A obra Civilização
do Amor: Projeto e Missão, que possui orientações para a Pastoral Juvenil
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Latino-americana está conectada à maneira do agir de Papa Francisco: muito diálogo reflexivo
e ações evangélicas:
A ação transformadora é, antes de tudo, uma ação libertadora. Parte das necessidades
das pessoas e busca atacar as raízes dos problemas. Faz com que outros participem.
Não fica reduzida somente à esfera do pessoal, mas procura incidir realmente na realidade social. É um processo lento e exige muita paciência (CELAM, 2013).

A juventude é multifacetada, diversificando-se por inúmeras influências. Buscaremos trazer
exemplos de ações que concretizam essa força que lhe é própria e o desejo que o próprio Papa
Francisco manifesta de que os jovens possam ser sujeitos de relações que constroem pontes para
um futuro de paz e solidariedade. É uma fase marcada por indecisões e intenções de projetos
futuros, porém que, está hoje mais insegura diante da instabilidade que vive. Teremos como
princípios potenciais a ideia-força de que a juventude é: fonte de renovação e sujeito de direitos,
a caminho da autonomia.
3.2. O ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE DISCERNIMENTO

A pessoa adulta é significativa para o amadurecimento de qualquer jovem. A ausência de
referências que indiquem e, pedagogicamente, o acompanhem, causam um conflito intergeracional. Assim, a primeira indicação é que haja uma saudável troca de experiências de gerações,
evitando-se colisões.
Mario Sergio Cortella, filósofo brasileiro, num de seus vídeos7 no youtube explica que nossa
sociedade produziu um distanciamento entre a geração jovem atual – caracterizada pela mobilidade, instantaneidade, simultaneidade e velocidade –, e os mais velhos caracterizados pela paciência, persistência e resistência. Essa junção intergeracional pode ser chamada de “concerto”,
isto é, as diversidades que produzem harmonia.
A identificação e confiança dos jovens para com as pessoas que se tornam referência pode ser
aludida ao povo judeu, simples de coração e pobres em espírito que, ao ouvir Jesus de Nazaré
falar acerca da Lei e apresentando um novo Reino, percebiam que ele falava como quem tinha
autoridade (cf. Mt 7,29) e por isso o seguiam.
7

Novas gerações têm poucas referências de autoridade. 4:09. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=HJOJ4inBqA8. Acesso: 05 set 2017.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

57

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Porém, o que fazer para acompanhar os jovens de uma forma mais próxima e concreta
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diante de realidades tão diversas e que pesam também sobre a nossa organização pastoral? Percebemos que nas mensagens do Papa Francisco para este público, também o Sumo pontífice se
mostra preocupado, mas, não sem esperança.
3.3. AS REDES SOCIAIS VIRTUAIS

Jovens e adolescentes, imersos no ambiente virtual, podem ser estranhos para os que não
são nativos deste contexto. A Geração Z que são os nascidos a partir da segunda metade da década de 90 não conheceram o mundo sem internet. Possuem um perfil altamente tecnológico,
fazendo o uso de várias ferramentas eletrônicas simultaneamente e são flexíveis com horários e
espaços de trabalho. Ademais, essa geração tem facilidade para tarefas colaborativas e virtuais.
Segundo o autor italiano Antônio Spadaro, em seu livro Ciberteologia (2012), a tecnologia
traz consigo algo que provoca espanto e inquietação. O mesmo sujeito que está nos diversos
ambientes virtuais, está também presente em nossos espaços físicos. As redes fazem parte da
ação do ser humano e com a qual ele exerce a sua própria capacidade de conhecimento, de responsabilidade e de liberdade.
Papa Francisco, na mensagem para o 51º Dia Mundial das Comunicações, em 2017, apresenta que “comunicações construtivas” são algo que os jovens acolhem muito bem: “rejeitando
os preconceitos contra o outro, promova uma cultura do encontro por meio da qual se possa
aprender a olhar, com convicta confiança, a realidade”; e também que é preciso romper com as
“notícias más” que sensacionalizam as guerras, mortes e atrocidades humanas, gerando angústia
e medo; e, o Papa ainda expressa um desejo de colaborar “para a busca dum estilo comunicador
aberto e criativo”.
As diversas experiências juvenis, com grupos de jovens e páginas nos ambientes virtuais,
nos mostram o quão favorável para essas experiências de Deus este ambiente pode ser. Assim,
as redes sociais tornam-se um espaço de evangelização através de experiências concretas e construtivas, com uma linguagem própria da juventude.

O jovem tem o desejo de fazer o bem

e para isso se articula também nas mídias sociais. Encontramos, além do site “Jovens Conectados”, diversos perfis e páginas de redes sociais virtuais e sites que propagam o Evangelho com
uma linguagem própria da juventude. Uma forma nova de atrair outras pessoas dessa mesma
faixa etária que, aparentemente, estão longe dos ambientes eclesiais. Outro exemplo de conexão
global que damos é a plataforma de pesquisa que foi disponibilizada anexo ao Documento Preparatório para o Sínodo dos Bispos sobre “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional” para
que qualquer jovem possa responder.
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3.4. A LINGUAGEM NA CENA ATUAL

A linguagem é um
elemento bem próprio e dinâmico, que em cada lugar e no seu tempo
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se transforma. No meio juvenil isso se intensifica pela multirreferenciabilidade e porque está
cada vez mais semelhante nos ambientes virtuais e reais. Constatamos que está difícil para a
Igreja dialogar com o mundo da juventude, por causa da moral sexual eclesial, as liturgias, a
linguagem da fé e o modelo das comunidades eclesiais das nossas paróquias. Assim explicitados
e conforme descreve o Documento Preparatório para o Sínodo de 2018, precisamos perceber
qual é o “espaço difícil de preencher”8 e, a partir daí, sonhar “uma Igreja que saiba deixar espaços ao mundo juvenil e às suas linguagens, apreciando e valorizando a sua criatividade e os seus
talentos”.9
Quando adentramos nos ambientes virtuais, povoados pelos grupos juvenis mais diversos,
compreendemos a importância da linguagem e de aprendermos esse mecanismo próprio da juventude que se altera com bastante rapidez. Surgem sempre novas expressões, que muitas vezes,
não são parte do cotidiano da maioria das pessoas. Spoiler10 pode ser um exemplo de algo que
para o jovem pode parecer tão normal, porém, para as pessoas que não possuem um repertório
comum com esse grupo, não saberia dizer o que significa. O jovem, em suas redes, sempre procura criar novidades, que alteram o linguajar e a forma de criar sentidos e significados novos,
também no campo da fé isso pode acontecer.
Até mesmo em ambiências on-lines, virtuais é preciso que se tenha uma maneira própria
de comunicar para que a sua mensagem seja acolhida. A linguagem que os jovens possuem é
instantânea, modificando-se em ritmo acelerado, e aos que não acompanham as redes sociais
virtuais é dificultoso entendê-los, pois as referências são daquilo que viram e ouviram na internet (gamers, youtubers, stand-ups, podcasts, memes...). A proposta de Francisco é que busquemos
“aprender a falar-lhes na linguagem que eles entendem” (EG 105).
É nas redes sociais virtuais e com as linguagens próprias da juventude que muitas vezes os
jovens se envolvem e desenvolvem nos seus laços afetivos, esse será o nosso próximo tópico tão
carente de atenção eclesial.

8

Documento Preparatório da 15ª Assembleia Geral Ordinária. Os jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional.

9

Idem.

10

O termo inglês spoiler é usado para quando alguém conta algo inédito, revela fatos a respeito de um conteúdo ainda.
O termo spoiler quer dizer, numa tradução livre, aquele “estraga-prazeres”.
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3.5. A MORAL SEXUAL

A moral sexual éTEOLOGIA
tema escasso para os jovens na Igreja ainda hoje. Ao se falar em afetividade
CIBER

e sexualidade vem-nos à mente algo espinhoso, com receitas prontas e radicais. Essa dimensão
da sexualidade perpassa toda a nossa vida, mas é no período juvenil que se solidifica ainda mais

na personalidade. Uma dimensão psicossocial presente desde o processo de personalização e
aflorado no processo de integração. Genericamente, é aversivo aos jovens uma prescrição de
comportamentos morais no campo da sexualidade.
Na tarefa esperançosa de evangelizar a juventude é preciso proporcionar aos jovens uma
experiência mais humanizante da fé, o que os ajuda construir a sua identidade. Capacitar a juventude para a interioridade é deixar que construam “para si uma identidade que não seja fútil
[...] caminho mais penoso, porém mais eficaz para que a moralidade cristã tenha respaldo entre
a juventude” (CARMO e FERREIRA JÚNIOR, 2014).
3.5.1. COM FRANCISCO, REPENSAR A MORAL SEXUAL

Os autores Trasferetti e Duque (2014) apontam que a juventude tem demonstrado estar
preocupada com toda a condição econômica e com as discriminações que sofrem por serem jovens, serem mulheres, serem negros, homossexuais, etc. Segundo os autores, a relação rede-rua
nos faz compreender que já não é mais possível pensar em política desassociada da tecnologia.
Os desafios são imensos para a Igreja, ainda mais no que tange a moral sexual.
No geral, a juventude católica tem se levantado numa bandeira acolhedora e de combate a
homofobia, um exemplo que de “é um caminho irreversível”. Pois, até mesmo o Papa, quando
questionado acerca dos homossexuais, diz não ser apto para julgar uma pessoa homossexual: “Se
uma pessoa é gay e procura Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la”? Essa atitude
de Francisco nos mostra que uma maneira de expressar já faz barreira eficiente na produção de
“transformações dessas concepções homofóbicas reiteradas constantemente em nosso tempo”
(TRASFERETTI e DUQUE, 2014).
Outro exemplo de nova moral sexual é a Teologia Feminista que tem nos mostrado que há
um discurso teológico hegemônico masculino. As mulheres da teologia, dentro de um processo
histórico, especialmente na América Latina, vêm ampliando suas reflexões, participações e contribuindo para novos paradigmas, – para a nossa compreensão é algo que torna mais completa –
às margens por possibilidades e espaços concretos, ou por resistência e desafios por estarem afetando “uma produção na ótica do masculino”. É possível perceber o protagonismo das mulheres
teólogas que já formam um sujeito coletivo, proporcionando uma inclusão moral verdadeira.
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3.6. O TEMPO PRESENTE

Uma das barreiras
do jovem é a perda do tempo com o que não é prioridade naquele instanCIBER
TEOLOGIA
te da vida. As redes sociais virtuais e a linguagem juvenil são marcadas pela “linha do tempo”
que os localizam no momento em que estão. A compreensão de tempo é algo que tem sofrido
transmutações na compreensão da juventude. Talvez uma problemática seja o fato que a publicação ou compartilhamento de ontem numa rede social virtual vá sumindo, assim, nosso vínculo com a informação é momentâneo, não marcando a nossa memória. Em dimensão social, a
juventude é colocada como um sonho de consumo, de “algo que deve durar para sempre”, por
outro lado, a confiança nas ideias da juventude e nas suas propostas geram sempre uma desconfiança e uma espécie de mal-estar.
Vemos que muitos jovens perdem grande parte do seu tempo não priorizando aquilo que
lhes é necessário naquele instante cotidiano. O agravante disso é que podemos estar “diante
da geração nem/nem: nem estuda, nem trabalha, nem procura trabalho [...] sem perspectiva
de futuro” (BASSO, 2017). Em alguns casos, essa anomia juvenil pode resultar no prolongamento da convivência familiar, em evidência nas mudanças juvenis das últimas décadas; a
“geração-canguru”.
Aqui, defrontamos com a atitude de Papa Francisco que propõe a “cultura do encontro”, a
“cultura do diálogo”, o que revela aos jovens a capacidade de serem pessoas que acompanham e
crescem com os processos que se apresentam. Em prática, é importante instruir aos jovens para
que restrinjam o seu tempo conectado à internet ou aos eletrônicos em ambiências virtuais que
não agregam ao que são suas prioridades no momento. Organizar a rotina cotidiana é algo muito indicado pelos orientadores educacionais aos jovens, para que estes possam administrar com
eficácia as atividades que lhes cabem. O tempo não é só um elemento físico e momentâneo, é
parte da nossa constituição como pessoas. Assim, o seu bom aproveitamento resultará no bom
desenvolvimento dos propósitos que o jovem se colocar.
3.7. A GENEROSIDADE CRISTÃ

Para quem está conectado à vida cotidiana dos jovens é fácil perceber a quase natural capacidade deles de colocar-se a disposição dos outros; é uma boa “cartada a ser usada”, para tornar
o jovem protagonista da própria existência.
Aprender com os pobres: Papa Francisco na Mensagem para a 29ª JMJ, em âmbito diocesano,
explica o que significa a Bem-aventurança do pobre em espírito e indica uma maneira própria
de vivenciá-la junto àqueles que vivem a situação de empobrecimento.
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Para que esta pobreza em espírito se transforme em estilo de vida, Papa Francisco apresenta
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três pontos: a) “procurai ser livres em relação às coisas”, ou seja, buscando a sobriedade e não
cedendo à “cultura do descartável”; b) a “conversão em relação aos pobres”, confiando aos jovens “de modo particular a tarefa de colocar a solidariedade no centro da cultura humana” e,
ainda diz: “os pobres são uma oportunidade concreta de encontro com o próprio Cristo, de
tocar a sua carne sofredora”; c) e, lembra que os pobres “têm tanto para nos oferecer, para nos
ensinar”, pois um pobre sempre conserva a sua dignidade, não importando o que possui. Cita
ainda o exemplo da viúva no Evangelho de Lucas que “mesmo tendo pouco ou nada, dá tudo”
Cuidado com a Casa Comum: Nossa relação humana em sociedade capitalista tem privilegiado o consumo acima da produção. Como sabemos, os recursos naturais são finitos, e no ritmo
do sistema econômico mundial atual a terra ficará insustentável, pois está cada vez mais exaurida. O desafio de Francisco do “quanto menos, tanto mais” mostra que nas mãos da juventude
está o desafio de cuidar do presente e do futuro da Casa Comum. O que é uma grande virtude
dos jovens que cada dia mais compartilham dos ideais de cuidado da Casa Comum e de sustentabilidade, dado os vários exemplos: dar carona para economizar e emitir menos poluentes,
incentivo ao uso do transporte coletivo, do cuidado com os animais abandonados, do reuso, da
reciclagem, das experiências dedicadas ao cuidado da fauna e flora, e outros.
Política, Voluntariado e Missão: é indispensável estar atualizado das situações problemáticas
nos contextos sociais vividos pelos jovens e, num passo a mais, diante das situações de injustiças
e exploração, a Pastoral Juvenil deve ser quem reivindica e defenda os direitos dos mais fracos.
Uma outra dimensão deste cuidado com o social é o empenho para que uma Pastoral Juvenil
eduque e forme os jovens à vida política pois, segundo o Papa Francisco “envolver-se na política
é uma obrigação para um cristão”, segundo critérios de serviços à comunidade e de honestidade, e “não podemos fazer de Pilatos e lavar as mãos, não podemos!”.11
Esse estímulo aos jovens para que sejam os atores sociais, trazendo consigo a novidade da
qual são portadores e que, “já começa a construir-se hoje”, está conectado a ordem de Francisco
a sermos “Igreja em saída”, ou seja, a missionariedade. São várias as experiências de voluntariado e missão que os jovens católicos pelo Brasil a fora tem feito. Por conseguinte, é preciso
criar ambiências, atividades onde os jovens possam fazer a vivência de encarnação nas realidades
mais exigentes, “sentir na pele” o que vivem os mais empobrecidos e a descobrirem o porquê da
esperança dos necessitados em Deus.
11

'Cristãos devem envolver se na política' Papa Francisco. 1min e 34seg. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=WJnqajhUNKc. Acesso: 21/10/2017. 21h58.
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Considerações finais
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O desenvolvimento
do estudo possibilitou ampliarmos a compreensão da cultura juvenil

contemporânea, diante das novas visões e acontecimentos que cercam e influem os jovens. Percebeu-se que nosso ponto de partida deve ser as experiências dos jovens, daquilo que perpassa
a vida deles ultimamente: cultura, sociedade, informação, religiosidade, ambiente virtual... que
muito tem que ver com o método de Francisco, onde a realidade antecede a doutrina.
As mensagens do Papa Francisco aos jovens não são ideias prontas, pois vê-se que a sua intenção é que reflitam e colaborem com sua subjetividade para uma Igreja mais contemporânea
e fiel. O Santo Padre, em gestos e palavras, tem um carisma renovador. Já é sabido que emerge
um sínodo dos bispos onde se aplicarão à análise e aprofundamento das questões do discernimento, da fé e dos jovens, afora as próximas Jornadas Mundiais da Juventude e exortações do
Sumo Pontífice ao povo de Deus. Ou seja, Francisco terá outras oportunidades mais para falar
à juventude.
É visto que já existem algumas iniciativas, mas necessita-se de um projeto mais ousado e
criativo para uma ação evangelizadora da juventude. Pois, os projetos ainda são tímidos e internos, o que não corresponde à chamada do Papa para uma Igreja em saída.
A insistência de Francisco em algumas indicações práticas pode nos dizer que sua vontade é
que a Igreja jovem se inquiete mais com o Evangelho. Portanto, o Papa quer que realmente os
jovens revolucionem – foi este o termo usado por ele –, que verdadeiramente tenham coragem
para serem felizes!
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Resumo: Longe de ser uma etapa “natural” da vida de todos os seres humanos, a juventude
é uma fase socialmente constituída ao longo da História. Em seu formato atual, no Ocidente, a
juventude é uma construção recente para a qual contribuíram forças gigantescas como a modernidade, o capitalismo, as guerras, a globalização e uma cultura individualizante e internacionalista encharcada de consumo e entretenimento. Gestada sobretudo na sociedade estadunidense
e mundialmente disseminada pela indústria cultural e seus aplicativos, a juventude desafia as
religiões. Num contexto em que tudo caduca rapidamente, as tradições milenares, os dogmas
eternos, a ética gravada em tábuas pétreas perderam poder de atração ante as novas gerações
e deixaram de lhes fornecer segurança e sentido para sua existência. Esse impasse afronta um
catolicismo golpeado por escândalos e que procura esperançosamente (desesperadamente?) reconstruir sua identidade e inventar nova relevância histórica.
Palavras-chave: juventude, religiões, religiosidade, modernidade, secularização, globalização.
Abstract: Far from being a “natural” stage in the lives of all human beings, youth is a socially constituted phase throughout History. In its present form, in the West, youth is a recent
construction to which have contributed gigantic forces such as modernity, capitalism, wars,
globalization and an individualizing and internationalist culture saturated in consumption and
entertainment. Primarily generated in American society and globally disseminated by the cultural industry and its apps, youth challenges religions. In a rapidly evolving context, the millenarian traditions, the eternal dogmas, the ethics engraved on stone tablets have lost the power
of attraction toards the new generations and have ceased to provide them with security and
meaning for their existence. This standoff confronts a scandal-stricken Catholicism that seeks
hopefully (desperately?) to rebuild its identity and invent new historical relevance.
Keywords: Youth, religions, religiousness, modernity, secularization, globalization.
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Processos colossais
– políticos, econômicos, culturais e religiosos – constituíram e consti-

tuem a juventude atual mediante a manipulação de algumas de suas características “naturais”.
Assim, o máximo que instituições globais autorizam ao jovem são espaços de experimentação
controlada, a qual atinge o paroxismo nas infindas opções oferecidas pela globalização do consumo e da cultura.
O risco iminente para os jovens é ter esvaziada a dramaticidade de sua existência. Assim,
crescer deixaria de ser imperioso, autonomizar-se não mais seria um horizonte e adquirir sabedoria perderia importância. Mas, a representação da juventude, enquanto diletantismo ou
estágio para o futuro, não esgota o que se pode dizer sobre ela.
O jovem não é apenas alguém que será, mas alguém que é, agora. A densidade vital dessa
geração se consolida na descoberta da alteridade, na elaboração de significados totalizantes, na
ruptura ante sua “herança” e na conquista de condições para os projetos que ela conceber. O
salto em direção à vida autônoma necessita de todas as fontes de energia disponíveis. Uma dessas fontes, crucial, é a religiosidade “natural”. Quando desenvolvida, ela estimula a paixão pelo
sagrado, a superação do vazio; passa pelo diálogo com a cultura contemporânea e pela permuta
com o mundo adulto.

1. Modernidade e globalização1
As vivências da religiosidade na juventude se dão no bojo de uma experiência mais ampla
que se recria continuamente ao longo da história. A partir de Georg Simmel (1858-1918), entendo religiosidade como “uma capacidade humana, história e culturalmente determinada, de
elaborar sentidos para a totalidade da existência”.2 Nas sociedades ocidentais avançadas, a modernidade e a globalização são cenários onde ocorre a recriação da experiência religiosa. Quanto
à multifacetada e desigual realidade brasileira, vastos setores de nossa sociedade estão longe de
serem modernos, enquanto outros já ingressaram na ultramodernidade.3
As aceleradas mutações que engolfam as sociedades atuais oferecem novas perspectivas para
se compreender a experiência religiosa. A veloz mudança de paradigmas obriga as sociedades
ocidentais avançadas a elaborar novas compreensões. Embora apontasse o frio moral em seu

1

Ver mais em RIBEIRO J.C., Religiosidade Jovem – pesquisa entre universitários, pp. 59-133.

2

Sobre Simmel e religiosidade, ver op. cit., pp. 35-55.

3

ORTIZ, R. Mundialização, saberes e crenças, p. 139.
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tempo, Durkheim considerava que, nas profundezas da vida social, estava em curso a elabora-
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ção de “uma vida intensa que procura caminhos para se manifestar e que acabará por achá-los”.4
Nessa linha, Bastide entendia que não ocorre a morte “da efervescência dos corpos e corações,
da experimentação procurada da dinâmica do sagrado”.5
Está em curso um experimento inédito, cujos ingredientes são a morte de Deus e o poder
diminuído das religiões, somados à ênfase no sagrado e na religiosidade. A novidade repousa no
fato de que agora, talvez como nunca na História, a experiência religiosa se descola do âmbito
institucional.6 As religiões são hoje afrontadas por temporalidades rápidas, que tecem relações
induzidas pela modernidade e pela globalização.7 Essas duas dinâmicas serão analisadas a seguir.
1.1 MODERNIDADE

Nos últimos quatrocentos anos, a civilização ocidental foi tomada de assalto. Caracterizada
por uma fé eufórica na ciência e na técnica, no progresso e no mercado, e afirmando a liberdade dos indivíduos, a modernidade rompeu com a visão naturalista de um mundo tradicional,
metafisicamente demarcado.
Secularização – Aspecto marcante da modernidade, a secularização é o processo pelo qual o
domínio da razão se estende a todos os âmbitos da vida, social e individual. Ela resultou do efeito cumulativo de eventos como a disseminação das universidades; o cultivo do saber nas bibliotecas e mosteiros; o método de impressão de Gutenberg; as Grandes Navegações e a Revolução
Comercial; a ascensão da burguesia e do poder urbano; a Renascença; a Reforma; o Iluminismo
e as revoluções Francesa e Americana; a disseminação do jornalismo; a autonomização das
ciências, da subjetividade e da política; o Romantismo; a Revolução Industrial; os conflitos do
século XX; a Revolução das Comunicações; a Revolução Sexual; a globalização do capitalismo.
Referência obrigatória, Max Weber aponta que a força motriz do desenvolvimento de todas
as religiões se situa na irracionalidade da vida. Em contraposição, impõem-se os processos envolvendo racionalidade, isto é, o imperativo de adaptação coerente dos meios aos fins almejados. Indiferente a valores, a racionalidade é o reino do cálculo e da previsão8. A generalização

4

DURKHEIM, É. Le sentiment religieux à l’heure actuelle, pp. 73-74 (tradução do autor).

5

BASTIDE, R. O sagrado selvagem, p. 265.

6

HÉRVIEU-LÉGER, D. e WILLAIME, J-P. Sociologies et religion. Appoches classiques, p. 193.

7

BASTIDE, R. op. cit., pp. 115-116.

8

In HÉRVIEU-LÉGER, D. e WILLAIME, J-P., op. cit., p. 70.
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da racionalidade na era moderna provocou a especialização de domínios da atividade social –
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mercado, Estado, cultura, religião – que tendem a seguir leis endógenas.
Individualização – Um pilar das sociedades secularizadas é a afirmação do sujeito-indivíduo.
Este se tornou autônomo à medida que construía racionalmente o mundo e elaborava significados para essa construção. Na modernidade, o indivíduo está aberto a novos modos de vida e
de pensamento, e ambiciona fazer-se a si mesmo.9 A religião deixa de ser a referência última e
se torna um fator identitário a mais.10 Além disso, a individualização pode abrir espaço para a
tolerância e o respeito às leis da coletividade, desde que livremente consentidas.
Qual a garantia última para escolhas feitas num ambiente fragmentado? Qual o substituto
para Deus, o Homem, a História ou a Razão? Alain Touraine postula que, na modernidade, a
garantia última “é o desejo de singularidade, de individuação, de fazer de sua vida uma história
pessoal... meu último recurso é minha singularidade, minha vontade de ser singular”.11
Um novo fator se soma a esse processo: a pós-modernidade. Que o crítico Terry Eagleton
define como uma nova atitude de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade,
razão, identidade e objetividade, o progresso e a emancipação universal, os sistemas únicos e as
grandes narrativas.12
Mais visível a partir da década de 1980, a pós-modernidade englobou inúmeras mudanças.
O poder dos meios de comunicação e da internet representou um upgrade nesse quadro, permitindo aos indivíduos manipularem de modo virtual cada etapa da produção e do consumo. A
ética passa a ser regida pela satisfação dos desejos, o que levou a esfera privada a se sobrepor ao
espaço público.13 Dessa avalanche resultou um indivíduo sem rosto, descartável – tal como os
objetos que ele mesmo produz e consome.
A era pós-moderna não representa ruptura total com as estruturas da modernidade. Entretanto, foram corroídas as crenças da modernidade no poder da razão e do progresso: basta
contemplar a barbárie, os holocaustos, as bombas nucleares, os terrorismos e a tsunami da miséria. Urgida, a pós-modernidade tenta gestar novas sínteses, ao afirmar o valor da diferença no
9

HERVIEU-LÉGER, D., La religion des Européens: modernité, religion, secularization. In: DAVIE, G. e HERVIEULÉGER, D., Identités religieuses en Europe p. 12. Ver BASTIDE, R., op. cit., p. 198; SOUZA SANTOS, B. Pela
mão de Alice, p. 20.

10

DONNADIEU, G. Vers un marche du religieux? Futuribles 260, janvier 2001, p. 9.

11

TOURAINE, A. e KHOSROKHAVAR, F. La recherche de soi, p. 106; 116.

12

EAGLETON, T. As Ilusões do Pós-modernismo, p. 7.

13

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia, p. 56.
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interior de um social fragmentado em teias de grupos, ao desconstruir as meta-narrativas e ao
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acolher os pequenos relatos, envolvendo o imaginário e a corporeidade14. A essas novidades, os
jovens são especialmente sensíveis.
1.2 GLOBALIZAÇÃO

A globalização é um desdobramento da modernidade e do capitalismo. Ela se caracteriza
por: homogeneização das metrópoles, revolução das comunicações e da eletrônica, multinacionalização das corporações, reorganização geopolítica em blocos comerciais e hibridização de
culturas populares locais com a cultura de massa universal.
A globalização instaurou uma nova “atmosfera espiritual” na qual os referenciais anteriores
foram substituídos. Esse ambiente recebeu de Alvin Toffler o nome de Terceira Onda, que sucede a revolução agrária (Primeira Onda) e a revolução industrial (Segunda Onda).15 A Terceira
Onda corresponde à sociedade pós-industrial: nela se instaurou uma ideologia da individualização, da autonomia das relações sociais e de afirmação do específico. O mundo se desterritorializou como Nação e se re-territorializou como Mundo do Consumo. Essa cultura oferece
enorme variedade de produtos direcionados a cada cliente, convidado a exercer sua liberdade...
de consumir.
Tais mudanças são o coroamento de um arranjo gigantesco que provocou a reviravolta da
filosofia dos movimentos sociais. Se, no fim da Segunda Guerra, os operários tendiam a unificar-se pela supremacia do nós sobre o eu, agora a vida experimentada na massa sucumbiu ante o
consumo individualizado de massa.16 A partir daí, a cultura de qualquer país urbanizado passou
a se apoiar na indústria da diversão, em detrimento de artes tradicionais17. A máquina do entretenimento induziu a pobreza das articulações sociais e culturais e a ascensão do consumidor
desterritorializado e isolado. Impôs-se um padrão civilizatório cujas principais agências são o
mercado, a tecnologia e a indústria cultural: sua principal vitrine era a televisão, agora superada
pela internet e seus aplicativos. As novas gerações tendem a se apegar filialmente a símbolos que
lhes são vendidos a partir da decantação de seus desejos inconscientes.18
14

QUEIRÓS, J. J. Deus e Crenças Religiosas no Discurso Filosófico Pós-Moderno. Linguagem e Religião. Rever n. 2/
2006.

15

TOFFLER, A. The third wave, p. 158.

16

HOBSBAWM, E. Era dos extremos – o breve século XX (1914-1991), p. 300.

17

Ibidem, p. 492.

18

PADILHA, V. Publicidade e manipulação das necessidades na sociedade de consumo. Cultura Vozes n. 4, Jul-Ago/
2002, p. 46.
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É inimaginável a carga de sedução que o superssistema multinacional de consumo despeja
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sobre a população mundial. O consumo se erigiu como uma ética de conduta: a publicidade já
não se reduz a um conjunto de técnicas de venda, mas passa a orientar a conduta dos cidadãos-consumidores de sociedades cada vez mais urbanizadas e quase sem vínculos.19 Criam-se ondas
de entusiasmo em torno de mercadorias, velozmente lançadas e relançadas.20 Assim, a publicidade se torna indutora de estilos de vida que vicejam num universo orbitado por celebridades
instantâneas, os modelos.
Migração simbólica – Na contemporaneidade, o consumo e as religiões mantêm inter-relações de fascínio e repulsa. Na análise de Ortiz, “aparentemente semelhantes, mercado e religião
são entidades morais concorrentes e conflitantes entre si. Cada um com seus deuses, suas exigências, sua ética”.21 Por outro lado, ambos procuram ocupar o mesmo território, representado
por mundos paradisíacos e inocentes, isentos de pobreza, tragédia ou angústia. Consumo e
religiões tendem a substituir as relações pessoais e induzem o indivíduo a reorganizar sua vida
fora do mundo e da história.
O sistema do consumo decanta fragmentos das energias profundas, oriundas da religiosidade (Simmel). Os shopping-centers materializam essa migração simbólica. O consumo nos
centros de compras solidifica o sentido do eu individual e o confirma como integrante da
fraternidade local. Por sua limpeza, ordem, beleza e segurança, esse espaço civilizado tornou-se
importante fonte de ludicidade, felicidade e segurança.22 Movidas pela concorrência, muitas
igrejas re-sacralizam materiais e procedimentos antes exclusivamente religiosos que num momento seguinte passaram a ser secularizados. Ao invés do combate frontal ao consumo, essas
igrejas lhe copiam as armas: os novos templos religiosos mimetizam shoppings que, na fase anterior, imitaram os espaços religiosos. Esse processo circular se verifica no consumo das emoções
e na espetacularização do sagrado. Erigido como cultura básica, o consumo cada vez mais dá as
cartas em territórios ora profanos ora sagrados.

2. Experiência religiosa – tendências
É crescente o consenso de que as religiões não abrangem todo o percurso do homo religiosus
e perderam a hegemonia social. Entretanto, contra as expectativas, as religiões estão vivas e con19

ORTIZ, R. Um outro território, pp. 84; 106.

20

PADILHA, V., op. cit., p. 44.

21

ORTIZ, R. Mundialização: saberes e crenças, p. 150.

22

PADILHA, V., op. cit., p. 51-55.
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tinuam a produzir sentidos nas sociedades contemporâneas: a experiência religiosa se explicita
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em diversos âmbitos. A religião não está mais reduzida a espaços específicos, mas integra toda
a experiência humana.

Contrário à ideia de que a modernidade teria superado efetivamente as religiões institucionalizadas, Peter Berger, ex-profeta da secularização, afirma que é “falsa a ideia de que vivemos
num mundo secularizado. O mundo atual... é tão furiosamente religioso como antes, e até mais
religioso em alguns lugares...23 viver na dúvida é uma situação penosa para muitos e por isso
organizações (e não só religiosas), que prometem fornecer ou restabelecer as certezas, têm um
mercado aberto”. Por isso, o islamismo e o pentecostalismo são as vertentes religiosas que mais
mobilizam atualmente.24
A historiadora Karen Armstrong25 ressalta que ainda se anseia por uma existência mais satisfatória, o que leva a modernidade a reciclar mitos tradicionais – imensos reservatórios de
sentido e de vigorosos protestos contra o nonsense. Daí brotam novos ídolos: cantores, religiosos, esportistas e escritores. A autora adverte que, no entanto, faltam mitos que nos ajudem a
identificar-nos com nossos semelhantes e não apenas com nossa tribo, que nos façam enxergar
adiante de nossas necessidades imediatas e a venerar a Terra.26
Renato Ortiz entende que “o advento da sociedade industrial não implicou o desaparecimento da religião, mas sim o declínio de sua hegemonia enquanto forma e instrumento de organização social”.27 Ele matiza a tese de retorno do sagrado: “Apesar do florescimento de novas
crenças religiosas, da intensificação da religiosidade individualizada... o lugar que o universo
religioso ocupava nas sociedades tradicionais foi definitivamente remodelado pela modernidade”.28 Na mesma linha, Libanio observa que a “pluralidade estonteante” de expressões religiosas
avulsas “não contradiz o fenômeno da secularização. Antes mostra-lhe a outra face que não
consiste em destruir a religiosidade, mas em diminuir a força normativa da religião”.29 Mesmo
perdendo a liderança, as religiões continuam a se metamorfosear. Por isso, é de se suspeitar que,
por trás da ação de instituições que se afirmam como religiosas, não estariam em andamento
23

BERGER, P. Le réenchantement du monde, p. 15.

24

Ibid. p. 21.

25

ARMSTRONG, K. Breve história do mito, p. 112.

26

Ibidem, p. 115.

27

ORTIZ, R., op. cit. p. 128.

28

Ibidem, p. 133.

29

LIBÂNIO, J. B. A religião no início do milênio, p. 267.
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eventos políticos, econômicos e midiáticos que se revestem de paramentos outrora sagrados,
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mas que foram despidos dessa virtude.
2.1 DESREGULAÇÃO

A secularização provocou a desregulação das instituições religiosas e o exercício da liberdade
individual para experimentar e recompor crenças. Versões da pesquisa Valeurs des Européens,
aplicada em onze países, e levantamentos do International Social Survey Programme (ISSP, envolvendo 41 países de todos os continentes), apontam três tendências principais nesse campo.
A primeira é a continuação da queda na pertença religiosa; a segunda é o crescimento de vários
indicadores de crença entre os cristãos praticantes; a terceira é a expansão numérica dos sem-religião e de adeptos de uma religiosidade difusa, sobretudo entre os jovens.
Enquanto as faixas populacionais mais idosas apresentam os mais elevados índices de frequentação a rituais, de manifestação de fé e rigor moral,30 entre os jovens ocorre uma espetacular
sangria ritual, e cada nova geração começa sua vida religiosa num patamar inferior à precedente.
O desnível entre gerações deriva da distância entre a cultura juvenil e o ensinamento das igrejas
em questões da vida privada, como a sexual. Na modernidade, a pertença herdada é substituída
pela adesão customizada às necessidades do indivíduo, especialmente o jovem.31
A nova transmissão de valores e crenças também afeta a memória coletiva que, na modernidade perdeu importância, pois as identidades religiosas tendem a resultar de escolhas individuais. Daí resulta um “desmoronamento dramático do saber religioso. A ignorância dos
elementos de base da cultura cristã é hoje a norma na Europa, sobretudo entre os mais jovens”.32
A cultura secular mundializada suplanta as religiões ao tornar disponível no mercado simbólico
enorme variedade de crenças. A partir daí, surgem tanto reinvenções como o reforço de fundamentalismos religiosos.
Entre essas reinvenções, há uma neorreligião, marcada pelo estilo emocional e espetacular e que faz tabula rasa da história, das lutas e equívocos das sociedades. Enquanto as igrejas
tradicionais amargam a corrosão numérica, os grupos neopentecostais e carismáticos tendem
a tornar-se rapidamente as religiões oficiais da modernidade-mundo. Essa inter-relação entre
secularização e religião vai ao encontro das principais vivências dos jovens. Eles estão predispos30

GALLAND, O. Sociologie de la jeunesse p. 182-5.

31

CAMPICHE, R. in DAVIE, G. e HERVIEU-LÉGER, D. (orgs.). Dilution ou recomposition confessionelles en Suisse,
p. 109.

32

DAVIE, G. Europe: l’exception qui confirme la règle?. In: BERGER, P., Le réenchantement du monde, p. 128.
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tos a se identificar com personagens (religiosos ou não) que “deram certo na vida” e nos quais
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possam confiar ao longo de sua elaboração de sentidos. Exemplo disso foi a figura do papa João
Paulo II, cuja biografia, marcada por viagens, amor à música e aos esportes, coincide com aspectos significativos da vida juvenil.
2.2 MUTAÇÕES DO CRER

Individualização – Em ambientes marcados pela secularização e pela desregulação das instituições religiosas, cada vez mais, a iniciativa cabe ao indivíduo, sobretudo os jovens, segmento
já civilizado no interior da modernidade tardia. Durkheim observava que as religiões individuais eram comuns na história e perguntava se viria um dia “em que não haverá outro culto
senão aquele que cada um fará livremente no seu íntimo”.33
A centralidade do indivíduo moderno resulta da síntese entre duas atitudes: a individualização (cada um elabora seu sistema de crenças autonomamente); a subjetivação (valorização
da experiência pessoal). A confluência dessas atitudes – que se pode traduzir como “elaboro
minhas convicções a partir de minha vida” – possibilita investir naquilo que se passa com cada
um, privilegia a moral da realização pessoal e reduz a autoridade de mediadores institucionais.
A exemplaridade, outrora primazia dos clérigos, agora se ancora em personagens tão díspares
como os papas João Paulo II e Francisco, Elvis, Freddie Mercury, Madre Teresa, Paulo Coelho
e Dalai Lama, incluindo atletas e artistas.34
Bricolagem – O termo “bricolagem” se aplica às atividades manuais feitas em casa ou na escola, como distração ou por economia.35 No contexto religioso, essa palavra designa a tendência
pós-moderna de cada um elaborar seu sistema de crenças à la carte e fazer suas experimentações
com autonomia.36 Willaime define a bricolagem como “um religioso selvagem, informal e disseminado que, desconectado dos grandes aparelhos do crer, pode reportar-se a eles de modo esporádico utilizando algumas de suas ofertas”.37 Em O Pensamento Selvagem, Lévi-Strauss descreve
como os mitos são construídos pouco a pouco, amalgamando materiais de origens diversas.
A experiência religiosa contemporânea se nutre ainda de duas vertentes históricas. A proximidade afetiva a Deus, própria do pietismo, dá confiança para que cada indivíduo enfrente
33

DURKHEIM, É. As formas elementares de vida religiossa, p. 78.

34

DAVIE, G.; HERVIEU-LÉGER, D. op. cit., p. 29.

35

Do francês “bricolage”, corresponde a “do it yourself” e se aproxima de “gambiarra”, em português.

36

DAVIE, G.; HERVIEU-LÉGER, D., op. cit.… p. 22.

37

Ibidem, p. 169.
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um mundo secular onde as instituições já não conferem visibilidade ao divino. Já no deísmo, o
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distanciamento frente ao divino, abre espaço para o indivíduo afirmar sua autonomia38.
Validações – Tudo isso significaria, então, que a liberdade de cada um tecer crenças a partir
da própria experiência, somada à des-institucionalização religiosa, desembocará num deserto
espiritual, num vale-tudo? Ao contrário, a liberdade individual de crença não resulta necessariamente em solipsismo, mas se desdobra em formas de vida comunitária abertas a afinidades
espirituais:
Quanto mais os indivíduos bricolam o sistema de crenças que corresponde a suas necessidades, mais aspiram a permutar essa experiência com outros que têm o mesmo
tipo de aspirações espirituais... Para estabilizar as significações que produzem, a fim
de dar sentido a sua experiência cotidiana, os indivíduos raramente se contentam
com sua convicção própria. Necessitam encontrar fora de si a garantia de que suas
crenças são pertinentes.39

Marcada pelo pragmatismo, a nova vivência religiosa abandona a mística do sofrimento, a
pedagogia do medo e se proclama válida quando a pessoa se sente bem ou obtém o resultado
pretendido. A cura é sinal de salvação-já e abarca o corpo, a psique e o espírito, bem como o relacionamento social e profissional sendo, inclusive, bricolável com as terapias convencionais40.
Esse guarda-chuva ecumênico abriga também os Novos Movimentos Religiosos, em que se
agregam herdeiros da contracultura dos anos 1970.41
2.3 DINÂMICA BRASILEIRA

A modernidade globalizada atual tende a ser um horizonte totalizador que submete a sua
lógica muitos âmbitos da vida das sociedades. Isso não significa que todas sejam plenamente
seculares, ou que o sejam igualmente.
Sobre a desigual sociedade brasileira, de instituições frágeis ou inexistentes, é difícil falar em
“desregulação” quando a todo momento nos deparamos com “não-regulações”. Basta considerar a precariedade dos sistemas públicos – de saúde, político, jurídico, segurança e educação.
Em nosso país a hipermodernidade e a barbárie se afrontam a cada passo. Se aqui a secularização

38

HÉRVIEU-LÉGER, D. Le pèlerin, p. 44.

39

Ibidem, p. 180.

40

Idem, La religion en miettes, p. 111.

41

WILLAIME, J.P. In: DAVIE, G. e HERVIEU-LÉGER, D., op. cit., pp. 169 e 314.
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não chega a ser uma ideia fora do lugar, ela não exerce a mesma hegemonia que apresenta na
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Perdas e ganhos – No Brasil, durante as duas últimas décadas do século XX, a modernidade e

a globalização cobraram seu tributo, enquanto o quadro religioso sofreu generalizada transformação. Sinal mais sensível disso é a acelerada perda de fieis do catolicismo para as igrejas neopentecostais. Esse movimento se deve em parte à estreita simbiose entre neopentecostalismo e
globalização, em dois sentidos. Primeiro: a ordem econômica resultante das “décadas perdidas”
de 1980 e 1990 produziu exércitos de desempregados, famílias despedaçadas e legiões de jovens
desenraizados de suas comunidades tradicionais e jogados em periferias. Essa massa afastada de
suas tradições, inclusive as católicas, desatendida pelo Estado e tornada objeto de manobra (do
capitalismo e do tráfico) foi o público preferencial do neopentecostalismo.42
Num segundo sentido, as igrejas neopentecostais se organizam como corporações empresariais e se disseminam mediante técnicas de marketing. Elas conferem vantagens que as configuram como um mini-welfare state voltado para este mundo. O economista Marcelo Neri afirma
que uma forma de ascensão garantida é ingressar nas igrejas emergentes, que “cumprem um
papel fundamental como rede de proteção social, num momento de desconforto econômico.
Elas substituíram em parte o Estado, pois oferecem serviços sociais e cobram impostos, os
dízimos”43.
Estamos, pois, diante de um movimento mundializado que é moderno e, ao mesmo tempo,
à brasileira. Aí se somam dois tipos de ação: de um lado, o indivíduo é impelido a afastar-se
de suas origens; de outro, e empurrado para um novo contexto. Por exemplo, nas duas últimas
décadas do século passado, houve mais de 18 milhões de rupturas (do catolicismo) somadas a
milhões de tantas adesões a outras alternativas religiosas (neopentecostais), o que dá a dimensão
da dramaticidade dessas mutações.

3. A constituição da juventude
De que maneiras as enormes forças representadas pela modernidade e a globalização, atuantes nas religiões, constituem a juventude? Na modernidade avançada, essa fase deixou de ser
circunscrita a uma compreensão “dicionária”, biológica ou etária, mas é percebida como cruzamento de múltiplas determinações: culturais, econômicas e biográficas. Ser liminar, que oscila
entre o excesso e a incerteza, o jovem é afrontado por uma série de paradoxos: tem mais acesso
42

BARROS E SILVA, F. Fé do bilhão. Folha de S.Paulo, 17/12/2007.
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In: SOARES, P. Igrejas evangélicas atraem fieis excluídos. Folha de S.Paulo, 21/04/2005.
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à educação e menos ao emprego; mais informação e menos poder; está mais imerso no presente
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e é mais exigido pelo futuro. As múltiplas sínteses daí resultantes produzem diversidades, de
modo que não há, empiricamente, “uma” juventude singular, e sim “juventudes”, com histórias,
potencial e crises diferentes.
Caracterizada em geral por rupturas e inaugurações decorrentes da transição do mundo
infantil para o juvenil, e do familiar para o social, essa fase é crucial, um kairós. Quem a vive,
não pode dar-se ao luxo de desperdiçar energias, mas precisa usar em seu favor todos os elementos de que puder dispor. Essa condição se reveste de dramaticidade quando se considera que o
experimentador é um ser inexperiente, a quem falta clareza quanto aos passos que precisa dar.
Imerso num mundo secular, o jovem encontra em sua religiosidade – enquanto capacidade
“natural” de elaborar sentidos – uma preciosa fonte de energia. Da forma como a entendemos,
a religiosidade é totalmente adequada ao ser-jovem, visto instilar confiança numa etapa em que
o sujeito se distancia de poderosos ambientes elaboradores de sentidos, como a família e a religião, e empreende uma travessia que é singular e também geracional.
3.1 CONSTRUÇÕES

A história da juventude no Ocidente incorpora os modos como ela foi socialmente fabricada, sobretudo pela sociedade adulta. Janine Ribeiro anota que a juventude é criação recente,
surgida a partir da Revolução Francesa44.
Os principais cenários de constituição da juventude atual resultaram das reviravoltas políticas e econômicas ocorridas no século XX. As trágicas perdas nas duas guerras mundiais, especialmente a segunda, alargaram o fosso entre as gerações, já aberto nas revoluções industriais.
Em decorrência desse fosso, sobretudo nos países ocidentais desenvolvidos, quebraram-se
os elos entre as gerações e se desintegraram os padrões tradicionais de relacionamento social.
Diluíram-se antigas identidades, tradições, autoridades e fidelidades, rapidamente substituídas
por novos processos culturais. Daí a ruptura com o passado e com memória, o que Hobsbawm
considera um dos fenômenos mais lúgubres do século XX: “Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público
da época em que vivem”. Nesse solo viceja um individualismo associal absoluto.45
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In: NOVAES, R. e VANNUCHI, P. (orgs.), Juventude e sociedade, p. 27.
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HOBSBAWM, E., op. cit., p. 13; 24.
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A elaboração dos traços hegemônicos da juventude contemporânea nasceu nos EUA. Com
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a escolarização em massa naquele país, no início dos anos 1940 foi identificado um novo grupo
etário que logo passou a manipulado, exaltado e mobilizado no contexto dos movimentos políticos do entre-guerras e principalmente às vésperas da Segunda Guerra. Terminado esse conflito
surgiram inúmeras pesquisas sobre o “fato juvenil”. Se antes, obviamente, havia indivíduos
jovens, naquele momento “a juventude” começou a existir socialmente.
Se, em meados da década de 1950 as estatísticas já haviam detectado o mercado jovem, nos
anos 1960, os estudantes assumiram-se como importante força social e política.46 A acelerada
urbanização universalizou a exigência de educação secundária e superior, com vistas à obtenção
de emprego. Estava em curso uma revolução de costumes que se materializou na explosão do
número de divórcios e de pessoas vivendo sozinhas nas grandes cidades. Brotaram ritos, como
o dating e os concertos de rock, que protagonizavam a integração grupal mediante posturas
corporais, o cenário, o transe emocional induzido pela música e a simbiose do público com os
músicos
No Ocidente consolidava-se uma cultura juvenil aparentemente autóctone, com visão própria do mundo e práticas exclusivas de lazer e consumo. Hobsbawm aponta três características
nesse movimento. Primeira: a juventude deixou de ser encarada como um estágio preparatório
para a vida adulta, passando a ser vista como a realização do pleno desenvolvimento humano.
Na década de 1960, tendeu-se a baixar a idade eleitoral e a consentir mais com o início da vida
sexual. Nos trepidantes anos 1968-9, um estado de espírito marcado pela urgência se expressava
nos slogans “tutto e subito”, ou “tout, tout de suite”.
Segunda característica: as imensas corporações produtoras de bens de consumo elegeram o
adolescente como ator autoconsciente, mote que dominou as economias de mercado, que agora
contavam com uma massa demográfica homogênea e dotada de poder de compra. O que os
filhos podiam aprender com os pais tornou-se menos óbvio do que o que os pais não sabiam e
os filhos, sim. Inverteram-se os papeis das gerações.
Terceira característica: o internacionalismo da nova cultura juvenil. A ruptura ante as gerações anteriores e a aclamação pelo mercado abriram um caminho fácil para que a juventude elaborasse símbolos de uma identidade nova, baseada no consumo de produtos apresentados por
uma mídia onipresente, cada vez mais sedutora. Alicerçada na indústria da diversão de massa, a

46

GALLAND, O., op. cit., p. 76.
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uniformização cultural propicia a produção em escala mundial de mercadorias voltadas para o
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segmento daqueles que são-ou-desejam-ser-jovens, não importando sua idade.47
Essa hegemonia cultural juvenil consolidou-se em nível internacional graças à indústria
cinematográfica norte-americana (a única com distribuição global maciça) e à indústria fonográfica, cujos artistas, compositores e shows lançavam determinadas visões de mundo.48 A esses
fatores somou-se a rápida difusão da rede mundial de universidades que passaram a aglutinar
vastas populações. Uma das características desse ambiente foi o cultivo de uma sociabilidade entre iguais, que se contrapôs ao núcleo familiar. No início do terceiro milênio, a vida estudantil
se encontrava pulverizada numa multidão de grupelhos com três ou quatro amigos, desinteressados da comunidade universitária, que deixou de ser ambiente de maturação ético-cultural, e
se reduziu a uma “prainha” de informações e lazer.49
Individualização – Sendo uma das colunas-mestras da modernidade, a individualização enraizou-se esteticamente no seio do romantismo e, no seu rastro, no modernismo e existencialismo. Desde cedo esse estado de espírito se tornou central na cultura jovem. As instituições mais
solapadas pelo novo individualismo moral foram a família e as igrejas tradicionais.50
Se a construção artística e filosófica da individualidade moderna foi um passo em direção à
autonomia, por outro lado reforçou a incerteza do jovem.51 Essa contradição entre autonomia
e incerteza foi rapidamente capturada por forças a serviço do escapismo, que já estavam alerta.
Da pressão dos pares e da moda resultou tanta uniformidade quanto havia antes. Isso porque
os jovens não representam seu papel para ninguém além de si mesmos. A exacerbação do individualismo resulta em confinamento, assumido como filosofia de vida. Uma consequência
política da dinâmica individualista foi o esvaziamento do potencial utópico da vida social.52
Tornar-se adulto – O ingresso na vida adulta hoje apresenta crescente complexidade. Cortejados pela mídia, disputados pelo comércio, cultivados em estufa pela escolarização e afastados
dos modelos tradicionais, os jovens das classes de maior poder aquisitivo são impulsionados a
inventar estilos próprios de vida. Nesse quadro, sua moratória se torna cada vez mais estendida.
Para esse extrato social, três eventos principais balizam a passagem em direção à adultez: o co47

HOBSBAWM, E., op. cit., p. 292; 316; 319; 492.
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Ibidem, p. 224; 320.
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GALLAND, O. op.cit., p. 100.
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HOBSBAWM, E., op. cit. p. 330.
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GALLAND, O., op.cit., p. 84.
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HERVIEU-LÉGER, D., Le retour à la nature, p. 32; 67; 78.
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meço da vida profissional, a saída do lar de origem e a fundação de uma família.53 No entanto,
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nas novas gerações, esse avanço se tornou menos nítido. Cunhou-se a expressão “pós-adolescência” para um arranjo que combina a conclusão dos estudos e a inserção profissional; enquanto
isso, continua-se a morar na casa dos pais.54
3.2 RETRATOS BRASILEIROS

No Brasil, a constituição da juventude assume feições peculiares. Só recentemente, o jovem
emergiu como sujeito de direitos, cidadania e cultura. Para fundamentar políticas focadas na
juventude, sobretudo a mais pobre, diversas organizações geraram conhecimento de qualidade.
Inicialmente foi necessário delimitar os termos “adolescência” e “juventude”. A adolescência foi
situada entre 12 e 18 anos incompletos, estendendo-se desde a puberdade até o desenvolvimento da maturidade reprodutiva. Nessa fase, são marcantes os processos identitários individuais,
coletivos e sociais, mesclados à dependência emocional e material da família. A juventude vai
dos 19 aos 29 anos e nela se completa o desenvolvimento físico do indivíduo, acentuando-se a
experimentação e inserção social.
O adolescente tem a experiência inaugural da morte, a começar pela perda dos próprios
referenciais, inicialmente os físicos, vividos na infância. Experimenta, assim, um “segundo nascimento”,55 em que o indivíduo tem papel ativo, em que nasce a si próprio. Fundamental nesse
novo parto é a contribuição da “galera”, ambiente que cultiva a sociabilidade e no qual ingressar
representa um segundo batismo. Mas, Janine Ribeiro alerta que “a ênfase no grupo, e por vezes
no grupo efêmero, pode tornar pobre o horizonte de vida”.56 Maria Rita Kehl qualifica os jovens
como caixa de ressonância dos sintomas da cultura geral; nos jovens, os adultos se veem como
“num espelho distorcido que reflete o que já deixamos de ser, o que seríamos se ainda nos sentíssemos capazes, e o que nos recusamos terminantemente a ser”.57
Universo jovem – Recentemente, a Music Television (MTV Brasil) vem produzindo edições
do dossiê Universo Jovem.58 A versão de 2005 focou nos kidults, jovens adultos que procuravam
53

GALLAND, O., op. cit., p. 54.
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HOBSBAWM, E., op. cit., p. 317.
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Expressão utilizada por Rousseau no Emílio para descrever a adolescência e retomada por G. Stanley Hall (1844-1924),
pioneiro da psicanálise norte-americana e de estudos sobre essa idade.
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In: NOVAES, R. e VANNUCHI, P. (orgs), op. cit, p. 32; p. 137.
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KEHL, M. R. A fratria órfã, p. 7.
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Realização MTV Brasil; Planejamento, execução do trabalho qualitativo, coordenação e análise final pelo escritório
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estender sua adolescência, carregando resquícios dela e exibindo-os no corpo, no trabalho e na
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escola. Embora menos acentuada, continuava a pouca disposição de deixar a moradia dos pais.
“Não vejo a hora de não sair de casa”, atestou um carioca de 24 anos, da classe C. Em contrapartida, os adultos assumiam um estilo jovem, tentando tornar-se amigos dos filhos e estudantes
e, eventualmente, competindo com eles. Essa situação foi sintetizada por Maria Rita Kehl: “A
vaga de adulto está desocupada”.
Os estudos da MTV detectaram que questionamentos religiosos ocorrem a partir dos 15
anos, em duas direções principais: a crescente ruptura com qualquer religião, sobretudo o catolicismo tradicional; a adesão à espiritualidade pentecostal e carismática. Dentre os sujeitos,
69% disseram acreditar em Deus conforme sua religião determina, 26% acreditam em uma
força divina ou espiritual e 5% se declaram ateus. Quanto mais alta a idade, menor o número
de ateus; nas classes com maior poder aquisitivo, ampliam-se a autonomia da crença e a adesão
à ideia de uma força superior. Enquanto a relação com a religião institucionalizada se enfraquecia, mantinha-se a fé (e não só a convencional), sobretudo entre as mulheres.
Disparidades – De acordo com o extrato social, as instituições que interferem na construção
da identidade juvenil assumem significados bastante distintos. Assim, as camadas de maior renda assimilam a cultura globalizada como algo próprio e natural; já a maioria empobrecida dela
se aproxima com desejo e frustração. Nas classes de maior poder aquisitivo, a família atua como
rede de proteção e formação de identidade, a escola é um eixo central e o trabalho envolve vocação e projeto de vida; em contrapartida, as famílias de baixa renda necessitam da colaboração
laboral de seus membros jovens, a escola é uma presença periférica ou mesmo ausente, trabalhar
significa lutar pela sobrevivência. Enquanto a maioria pobre sofre uma adultização provocada
pela inserção precoce no mercado de trabalho, os jovens de famílias ricas adiam o fim da fase
juvenil e se qualificam para atividades de melhor remuneração.59
O consumo e a religião são outras agências formadoras da identidade juvenil. Jurandir Freire
Costa observa que consumir é um ato econômico no qual todos são diferentes. Uma vez que os
objetos não estão disponíveis para todos, a compra define a posição ocupada na escala social. O
autor adverte que, na sociedade de mercado, as pessoas não são fantoches e, portanto, a eficácia
da publicidade depende das disposições, anseios de felicidade e necessidades psicossociais pree-
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COSTA, A.C.G. Educação para o empreendedorismo. In: NOVAES, R. e VANNUCHI, P. (orgs.), op. cit., p. 245;
FRIGOTTO, G. “Juventude, trabalho e educação no Brasil”, op. cit. p. 181.
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xistentes.60 A condição juvenil vivencia em estado pleno o ideal da nova moral do trabalho que
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descreve o profissional vencedor como: maleável, criativo, superficial nos contatos e indiferente
a projetos de vida duradouros.61

Quanto à religião, vale a lição de Weber, de que a opressão social ou econômica é uma das
fontes de crenças salvacionistas, inclusive no campo político. Já as camadas privilegiadas não
sentem tanta necessidade de salvação e atribuem à religião o papel de sua legitimação social.62
Nesse sentido, os jovens pobres encaram as religiões como um fato social total – que lhes oferece
emprego, sociabilidade, segurança, sentido – e tendem a se entregar totalmente a elas; os mais
ricos obtêm poder de outras fontes (ocasionalmente as religiões), o que lhes autoriza atitudes de
secularização, dúvida, bricolagem e distanciamento crítico.

4. Catolicismo
Por quais vias o catolicismo constitui sua juventude? Essa religião apresenta poucas brechas
para experimentações e os jovens atraem interesse dos eclesiásticos enquanto potenciais “operários na vinha”. Entretanto, essa geração vê com suspeita qualquer indício de manipulação no
mundo religioso.
No catolicismo, o jovem ocupa posição marginal, pois é o leigo típico, alguém que está em
processo de consolidação de seu status social e identidade pessoal e, no entanto, se depara com
diretrizes e doutrinas que se proclamam definitivas. Essa situação é ainda mais clara quando se
trata das jovens mulheres as quais, pela diretriz vigente, têm limitada ascensão na hierarquia
eclesiástica.
Puebla – Edênio Valle analisa a opção preferencial pelos jovens proclamada em 1979 na
Conferência do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam), em Puebla.63 Essa perspectiva
já fora explicitada na conferência de Medellín (1968). Valle anota que a opção pelos jovens
tinha raízes históricas, pois, ao longo da trajetória brasileira, foram investidos imensos recursos
financeiros e humanos na criação de uma vasta rede escolar, que se especializou nas elites sociais,
as classes alta e média.
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FREIRE COSTA, J. Perspectivas da juventude na sociedade de mercado. In: NOVAES, R. e VANNUCHI, P., op. cit.,
p. 77 e ss.
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Em Puebla soou estranha a opção pelos jovens, paralela à opção preferencial pelos pobres.
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Valle diz que esta decisão resultou “mais de uma intuição do que de uma análise coerente”. Desse
modo, o texto justifica a opção com argumentos vagos: a vocação da Igreja e uma compreensão
da juventude como “enorme força renovadora... transformadora da sociedade, dinamizadora
do corpo social e especialmente do corpo eclesial”. O autor aponta falta de fundamento crítico,
sociológico e teológico para essas justificativas. A compreensão sobre a juventude reproduz o
clichê difundido pelos meios de comunicação e é dominada por afirmações de índole idealista e generalizante, mais atenta ao aspecto psicológico do que aos condicionantes históricos e
sociológicos.
Valle entende que, na falta de uma análise mais rigorosa sobre essa fase da vida, dificilmente
a Igreja conseguiria redirecionar seu imenso esforço e capital educacional para os jovens pobres.
Por isso, em suas diretrizes pastorais posteriores, apoiadas em Puebla, a CNBB “praticamente
se esqueceu” da juventude e da prioridade antes proclamada. Permaneceram ocultos tanto a
juventude como categoria vinculada às condições de classe, quanto o jovem concreto com seus
valores, anseios e problemas.64
CNBB – Passaram-se décadas. Em 1992, na conferência de Santo Domingo, o Celam reafirmou sua opção “afetiva e efetiva” pelos jovens. Isso num cenário de reduzida autonomia dos
bispos, sob pressão do Vaticano. Na assembleia de 2006, a CNBB adotou a juventude como
tema central. Após análises e revisões, no ano seguinte a 45ª Assembleia Geral promulgou o
documento oficial “Evangelização da Juventude: Desafios e Perspectivas Pastorais”.
O próprio título explicita a intenção – “evangelização” – do texto, que não pretende fazer
uma análise científica e se volta primariamente para o universo católico. O texto se mostra atento a aspectos seculares da trajetória da juventude: as transformações culturais (subjetividade,
novas vivências do sagrado, valorização das emoções); seu perfil socioeconômico, participativo
e religioso. O documento proclama o jovem como um lugar teológico que precisa ser decifrado.
JMJ – As Jornadas Mundiais da Juventude, lançadas por João Paulo II, foram celebradas
a partir de 1986. Uma das principais características desses eventos, que reúnem milhares de
jovens, é ser uma pregação voltada primariamente para a massa católica, mais do que um encontro com os jovens ali presentes.
Nas jornadas de 2005 a 2011, os discursos de Bento XVI foram marcados pela autorreferência da Igreja Católica, atitude que se traduz em proclamações da centralidade e exclusividade
64
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eclesial ante um mundo secular, olhado com desconfiança. Em suas falas, o pontífice dá indícios
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de considerar em pouca monta a positividade e saberes da juventude, doravante tratada como
coadjuvante de um espetáculo clerical, muito mais do que um evangelizador ativo.65
Sínodo dos Jovens – Em outubro de 2018 foi concluído o Sínodo dos Bispos sobre os jovens.
A presente edição de Ciberteologia analisa exaustivamente o documento final. Por ora, destaco
a permanência de algumas características.
O documento conserva a autorreferência no catolicismo. Assim a paróquia é “Igreja no território”, a família é “Igreja doméstica”, o mundo digital é ambiente propício para a impregnação
do Evangelho. Invoca-se a catequese habitual, a beleza dos sinais litúrgicos, o cuidado com a
pregação, a Eucaristia e a Reconciliação. A consciência pessoal é lugar do encontro com Cristo...
mas precisa ser acompanhada por um diretor espiritual.
Entre as novidades, na formação de seminaristas e consagrados (no masculino) é aceita a
presença de figuras femininas e de casais cristãos. São incorporados elementos da pregação e
ação recentes de Francisco, mais afinadas com o espírito da modernidade. Da encíclica Laudato
Si’ (24/5/2015) foram retiradas algumas das expressões prediletas, tais como “tudo está conectado” e “cultura de descarte”. Estimula-se a sensibilidade para com os migrantes, a denúncia de
abusos, inclusive sexuais, a solidariedade às igrejas ameaçadas, a adoção de uma antropologia da
sexualidade e o acompanhamento de “pessoas homossexuais”.
O sínodo reconhece que os jovens querem ser protagonistas e sujeitos ativos na vida eclesial.
Admite que a juventude pode estar mais à frente dos pastores, fato que deve ser acolhido e não
impedido pelo autoritarismo e clericalismo. Tive a impressão de que termo “vocação” é dirigido
sobretudo à vida consagrada, ao ministério ordenado e ao diaconato permanente – retomando
a visão de que os jovens são “operários da vinha”.
Laudato Si’ – Deixo a última palavra para o papa Francisco, expressa em sua encíclica sobre
meio ambiente.66 Embora tenha contado com a colaboração de uma equipe de especialistas,
trata-se de um texto autoral. Destaco alguns pontos que modulam a relação catolicismo-jovens,
descrita até aqui.
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Marcado por um sentido de urgência determinado pela caótica situação ambiental contem-
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porânea, Francisco dirige-se ecumenicamente não apenas aos católicos, ou aos homens de boa
vontade, mas a todos.

Esse texto não versa sobre a juventude, mas essa fase da vida é referida de forma peculiar.
Uma rápida busca mostra que a palavra “jovens” é utilizada apenas três vezes: os jovens exigem
das gerações adultas uma mudança ecológica e social; um dos sinais da deterioração social é o
consumo crescente de drogas entre eles; eles têm uma nova sensibilidade ecológica e um espírito
generoso na luta em defesa do meio ambiente.
Outra busca mostra que a expressão “gerações” (futuras ou próximas) figura quinze vezes
no texto. Nessas menções, os jovens estão indiretamente presentes no texto como “causa final”.
À geração atual – toda a humanidade de hoje – cabe a responsabilidade pelo que acontecerá a
este planeta e às gerações futuras. Essa responsabilidade se constrói com base à solidariedade e
à justiça intergeneracional. O conjunto de valores e ações supõe: urgência, uma nova noção de
bem comum, lideranças conscientes, uso e distribuição responsável dos recursos ambientais, a
dignidade humana, horizontes largos e uma relação admirada e agradecida com o Dispensador
dos dons que são a natureza. Entretanto uma análise detida dessa encíclica em seu impacto sobre os jovens supera largamente o escopo do presente texto e será apresentada oportunamente.
À guisa de reflexão final, pode-se afirmar que, se as religiões quiserem contribuir para a maturação da juventude moderna (globalizada e secularizada) e serem relevantes para as próximas
gerações, precisam se apropriar dos conhecimentos gerados sobre essa fase da vida. No entanto,
essa apropriação deve ser regida pela sincera disposição de, desde já, conceder espaço à participação dos jovens e aprender com seus saberes e experiência. O que, no fundo, aqui está em jogo
é uma questão de poder.
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YE’ KUA NI ZA Ç Ã O E I N CULT UR A ÇÃ O

Eleusa Socorro do Carmo Ferreira67*

Resumo: O presente artigo tem como base a pesquisa de mestrado realizado pela autora no
Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião na PUC-SP. O povo Ye’kuana vive nos
Estados Amazonas e Bolívar da Venezuela que se localizam no sul deste país, um pequeno grupo
habita no Brasil, Estado de Roraima. A partir da constatação de que a sociedade Ye’kuana se
caracteriza como uma sociedade híbrida, propusemos averiguar em que direções estão sendo
construídos os intercâmbios entre povo Ye’kuana e cristianismo. Busco responder a hipótese
que surgiu da questão levantada: No contato com o catolicismo, quais elementos estão sendo
intercambiados? Apoiada na obra Deus na aldeia; missionários e mediação cultural, organizada
por Paula Montero, procuro comprovar que o rito de proteção Sichukä Jiakädö (Nenê vem
tomar banho) e o rito do Batismo Inculturado expressam o processo de apropriação simbólica
entre tradição Ye’kuana e catolicismo. Como recurso metodológico, traça um caminho a meio
termo entre Lévi-Strauss e Geertz; privilegia os anos de convivência da autora com os Ye’kuana.
A partir do desenvolvimento do trabalho, conclui-se que o hibridismo presente na sociedade
Ye’kuana foi construído a partir de dois movimentos: de dentro para fora (ye’kuanização) e de
fora para dentro (inculturação).
Palavras chaves: Interculturalidade; Hibridismo; Identidade; Povo Ye’kuana; Ritos
batismais.
Abstract: The present article is based on the author’s research presented for postgraduate
program on religious science at PUC-SP. The Ye’kuana people lives in Amazonas and Bolívar
States located in southern Venezuela, a small group lives also in Roraima a Brazilian state. The
*

Mestre em Ciências da Religião (PUC-SP). Missionarias da Consolata. Vive entre o povo Ye’kuana da Venezuela desde
2001. Pesquisa o hibridismo na sociedade Ye’kuana como um movimento de dentro par fora
(Ye’kuanização) e
de fora para dentro (inculturação). eleusasol@gmail.com.
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confirmation that Ye’kuana’s society is characterized as hybrid, made us to point out in which
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directions they are building up an exchange with Christianity. We try to respond the following
question: in contact with Christianity, which elements are exchanged? Supported by the text
Deus na aldeia; missionarios e mediação cultural( God in the village; missionaries and cultural
mediations), organized by Paula Montero, I try to prove that the protection rite Sichukä Jiakädö (baby comes to bath) and the rite of Inculturated Baptism express the process of symbolical
appropriation between Ye’kuana and Catholicism traditions. As methodological resource, the
article delineate a half term between Lèvi-Strauss and Geertz; emphasizing the years of coexistence of the author with Ye’kuana people. The development of this work, allow us to conclude
that the hybridism present in Ye’kuana society is constructed from two movements: from inside
to outside (ye’kuanização) and from outside to inside (inculturation).
Keywords: Interculturality, hybridism, identity; Ye’kuana People; baptisms rites.

Introdução
O povo Ye’kuana vive nos Estados Amazonas e Bolívar da Venezuela que se localizam no
sul deste país, um pequeno grupo habita no Brasil, Estado de Roraima. Pertence ao grupo linguístico caribe. Na Venezuela estão organizados em três regiões: Alto Ventuari, Alto Orinoco
e Alto Caura. Vive em pequenas aldeias sempre às margens dos rios. Chega-se até o local por
meio fluvial ou aéreo.
Os Ye’kuana se autodenominam para os demais como Ye’kuana ou De’kuana. Os que habitam no Alto Orinoco se autodenominam De’kuana, e os que habitam no Alto Caura e no
Alto Ventuari se autodenominam Ye’kuana. Porém, quando o tratamento é de Ye’kuana para
Ye’kuana, eles se autodenominam soto, que significa “ser humano”.
Neste trabalho apresento o contato do povo Ye’kuana com o catolicismo e com a Missão
Novas Tribos. A partir do rito de proteção Sichukä Jiakädö (Nenê vem tomar banho) e do rito
do Batismo Inculturado, analiso o processo de ye’kuanização de elementos cristãos e a cristianização de elementos do rito Sichukä Jiakädö, fazendo emergir o processo de apropriação simbólica entre tradição Ye’kuana e catolicismo.
A tradução das palavras em Ye’kuana para o português é obra da autora e foi feita em base
ao conhecimento que esta tem da língua e da sociedade Ye’kuana.
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1. O contato com o cristianismo católico
e com a Missão Novas Tribos1
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O primeiro contato do povo Ye’kuana com o cristianismo católico, foi durante os anos que

passaram nas reduções de São Francisco da Esmeralda, de San Félix no Rio Padamo e de Santa
Gertrudes no alto rio Padamo. Aí foram catequizados pelos missionários capuchinhos, os abandonaram a região em 1771 por causa das relações conflituosas que tinham com o governador
Centurión.2
Mas já em 1772 o mesmo governador encarregou as missões situadas no Meio e Alto Orinoco aos franciscanos de Píritu, que foram expulsos pelas forças independentistas em 1817
juntamente com os demais espanhóis que dominavam o Amazonas.3
Depois da expulsão dos franciscanos, o Amazonas ficou mais de um século sem nenhuma
presença fixa de missionários. Porém teve sempre a presença esporádica de alguns sacerdotes.
O governador Hipólito Cuevas chegou a solicitar ao governo central o envio de um sacerdote
para a região: “É de primeira necessidade que você envie um sacerdote, para que batize e case
a muitos infiéis que carecem desta caridade”.4 Como resposta à solicitação, em 1819 chegou
o padre Clemente Pérez, porém morreu nesse mesmo ano. Vieram outros sacerdotes que, por
motivos diferentes, depois de pouco tempo foram embora.5
Nesse período vários governos tentaram restaurar as missões criando leis que na prática não
funcionavam e não passaram de tentativas frustradas. A que vigorou na prática foi a famosa Ley
de Misiones,6 criada pelo Executivo Nacional em 16 de junho de 1915.7 Significava aliança entre o Estado e a Igreja Católica. Seu objetivo era aculturar os povos indígenas “não civilizados”
e repovoar as regiões desabitadas. O texto da Ley de Misiones teve vigor até a promulgação da
Constituição de 1999.

1

Considero importante apresentar o contato dos Ye’kuana com o catolicismo sem deixar de lado as Missões Novas Tribos,
porque as duas vertentes do cristianismo aparecem atuando no mesmo cenário.

2

FERREIRA, Eleusa Socorro C. Sichukä Jiakädö (Nenê, vem tomar banho). Uma análise de um rito de proteção
Ye’kuana e da tentativa de apropriação no ritual do Batismo Católico. Programa de Pós-graduação em Ciências da
Religião, PUC-SP, 2011, p. 44-45.

3

ALVAREZ, Ramón Iribertegui; MARTÍN, Ángel. La Iglesia en Amazonas. Los Teques: Publicaciones ISSFE, 1994, p.
49-51.

4

ALVAREZ; MARTÍN, 1994, p. 51.

5

ALVAREZ; MARTÍN, 1994, p. 52-53.

6

ALVAREZ; MARTÍN, 1994. p. 60-61.

7

ALVAREZ; MARTÍN, 1994, p. 55-62.
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A criação de missões para reduzir e atrair as “tribos” indígenas à vida cidadã significa a reto-
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mada do antigo projeto de assimilação hispânica que sobreviveu na memória dos criollos.8 Desta
vez veio com uma nova roupagem, de modo que fosse capaz de atrair os indígenas, em vez de
usar a força.
Quando se criou a Ley de Misiones, os povos indígenas do Amazonas estavam sob o jugo
da extração da borracha e as missões só foram fundadas na região depois da morte de Tomaz
Funes.9
Com a chegada dos salesianos em 193310 e das salesianas em 1940,11 a Igreja Católica voltou
a se estabelecer no Amazonas, seguindo as normas da Ley de Misiones. Em 20 de abril de 1937,
foi feito um convênio entre os salesianos e o Governo venezuelano. A eles foram confiadas pela
Santa Sé e pelo Governo Nacional todas as missões do Amazonas. E também nos tempos atuais
continuam sendo uma presença que exerce muita influência na região.
Quando os salesianos chegaram ao Amazonas, se estabeleceram em Puerto Ayacucho, a
recém-criada capital do então Território Federal. E a partir daí foram abrindo novos centros de
missões com a finalidade de atender à população indígena. Dedicaram-se ao campo da educação, abrindo escolas e mais tarde colégios e internatos para os adolescentes e jovens; ao atendimento na área de enfermagem; ao ensino de um ofício para os indígenas, em celebrar a missa e
em ministrar os sacramentos de iniciação cristã e o matrimônio.
No final da década 1940, os missionários católicos foram surpreendidos pela entrada no
Território Federal da “Missão Novas Tribos (MNT)”.12 Vieram direto dos Estados Unidos sem
nenhum convênio com o Governo Nacional e se estabeleceram entre os Ye’kuana em Tamatama
na região do Alto Orinoco. A partir desse espaço geográfico foram se expandindo para outras
regiões e para outras etnias.
É evidente que esse fato trouxe muita preocupação para a Igreja Católica, por causa de seu
interesse na expansão do catolicismo. O então bispo da prelazia, Dom Segundo Garcia, usou
8

Na época da colonização era usado para designar aos filhos de casais espanhóis nascidos na América, como também
às gerações seguintes. Foi usado para distinguir-se dos nascidos na Espanha. Atualmente é usado para designar aos
venezuelanos não indígenas (FERREIRA, 2011, p. 135).

9

FERREIRA, 2011, p. 56-58.

10

Os salesianos formam a Congregação Religiosa Salesiana, fundada por São João Bosco em Turim, na Itália. São compostos
de sacerdotes e irmãos. O trabalho específico dos salesianos é a educação da juventude.

11

As Filhas de Maria Auxiliadora, conhecidas popularmente por irmãs salesianas, formam uma

Congregação religiosa fundada por São João Bosco e cofundada por Maria Mazarello. É o ramo feminino da família salesiana.
12

Quando me referir às “Missões Novas Tribos”, usarei a sigla MNT.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

92

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

de todos os meios legais para impedir a presença e ação dos missionários evangélicos. Por um
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período teve êxito, mas os novos missionários por fim venceram e, quando voltaram, converteram um bom grupo de pessoas, como também formaram seus pastores autóctones. E foram
esses que assumiram a liderança MNT depois que seus líderes estadunidenses foram expulsos
pelo então presidente Hugo Cháves.
Outro meio usado pela prelazia para impedir o avanço da MNT foi continuar sua expansão
geográfica. Abriu-se uma missão em Esmeralda em 1959, perto de Tamatama, centro da Missão Novas Tribos. Quando o Padre Luís Cocco, enviado por Dom Garcia, chegou a Esmeralda
para construir o centro da missão, aí já estavam morando sete famílias Ye’kuana lideradas pelo
cacique Manuel Velázquez, todos convertidos pela MNT. Houve reação contrária por parte
dos Ye’kuana, mas isso não impediu que a missão católica se estabelecesse na antiga Esmeralda,
fundada pelos espanhóis. Com o mesmo propósito fundou-se também a missão de San Juan de
Manapiare, em 19 de agosto de 1966, que fica perto do Alto Ventuari, região que pertence ao
povo Ye’kuana. Em toda essa área, os missionários da MNT já haviam penetrado e convertido
muitas pessoas, entre elas Ye’kuana do Alto Ventuari. Com isso os missionários católicos tiveram que enfrentar a frieza dos povos indígenas que viviam na região e a demora desses em se
aproximar do centro da missão. Não foi fácil atraí-los.13
O mundo Ye’kuana foi e continua sendo influenciado pelas vertentes católica e evangélica.
Pelos católicos durante a colonização espanhola e depois com o retorno através das visitas esporádicas de sacerdotes para celebrar a missa e batizar; dos internatos que recebem os adolescentes
e jovens para estudar e aí recebem também os sacramentos de iniciação cristã. Também pelas
fundações de centros de missões dentro do território Ye’kuana: em Santa Maria de Erebato, no
Alto Caura, em Esmeralda, no Alto Orinoco e em Tencua,14 no Alto Ventuari. Quanto ao aspecto religioso, aqueles que se confessam católicos vivem o catolicismo paralelo com a tradição
ancestral. No entanto, alguns dizem claramente: “A minha religião é a religião Ye’kuana. Assim
como os criollos tem a sua religião, nós, os Ye’kuana, também temos a nossa” e os anciãos insistem para que se mantenha a religião tradicional.

13

ALVAREZ; MARTÍN, 1994, p. 63-237.

14

Tencua, uma aldeia do Alto Ventuari, município Manapiare, Estado Amazonas. Onde fica a sede da Missão das
Missionárias da Consolata no Alto Ventuari. Esta aldeia estará em cena, quando mais adiante trataremos do rito do
Batismo Inculturado.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

93

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

O contato com a MNT foi através da presença permanente de missionários em algumas
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de suas comunidades como Tamatama, Caño Negro15 e outras, onde aprenderam a língua, a
cultura e logo depois traduziram a Bíblia para o Ye’kuana. A visão dos Ye’kuana não convertidos sobre os evangélicos é esta que está na referência de um jovem não evangélico a um ancião
convertido: “Aquele (nome) é um ancião de cabeça oca. Porque não conhece a nossa tradição”.
A relação conflituosa entre Igreja Católica e Missão Novas Tribos gerou rivalidades entre
Ye’kuana católicos e evangélicos. É comum escutar: “A religião dos criollos entrou em nosso
mundo e dividiu a nós, os Ye’kuana. Antes não éramos assim”.
O que vimos até aqui é o contexto em que se inserem as relações entre o povo Ye’kuana,
os missionários católicos e a Missão Novas Tribos, que representam um desafio para a tradição
Ye’kuana. A partir do rito Sichukä Jiakädö e rito do Batismo Inculturado, veremos como estão
sendo dinamizadas as relações entre os Ye’kuana e missionários católicos que tem favorecido
um processo de apropriações mútuas. Porém, antes de entrar na apresentação do rito Sichukä
Jiakädö, convém esclarecer o que estamos entendendo por “rito” neste trabalho.

2. Rito: definições e elementos constituintes
Para maior compreensão dos ritos Sichukä Jiakädö e do Batismo Inculturado que serão
analisados do ponto de vista do sincretismo, ver-se-á o conceito de “rito” e os elementos que o
compõem. A principal referência será a obra de José Severino Croatto.
Croatto inicia sua definição de rito dizendo que é “uma ‘norma’ que guia o desenvolvimento
de uma ação sacra”.16 Porém ele percebe que é uma definição restritiva e na realidade a “norma” não dá conta da variedade de significados que a palavra “rito” comporta. O autor amplia
a compreensão de rito por meio da etimologia, que está descrita de modo mais amplo na obra
de Terrin que veremos a seguir:
Do latim ritus, que indica a ordem estabelecida; do grego artýs, que significa “prescrição”, “decreto”; do sânscrito ar, que significa “modo de ser”, “disposição organizada
e harmônica das partes no todo”; do indo-europeu ri, que significa “escorrer” e se
liga ao significado das palavras “ritmo”, “rima”, “rio”, que seria o fluir ordenado de
palavras, da música e da água.17
15

Uma aldeia que se localiza no Alto Ventuari.

16

CROATTO, José Severino. As linguagens da experiência religiosa; uma introdução à fenomenologia da religião. São
Paulo: Paulinas, 2001. p. 330.

17

TERRIN, Aldo Natale. O rito; antropologia e fenomenologia da ritualidade. São Paulo: Paulus, 2004. p. 18.
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A partir da etimologia apresentada, o autor afirma que “o rito nos permite viver num mun-
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do organizado e não caótico, permite-nos sentir em casa, num mundo que, do contrário, apresentar-se-ia a nós como hostil, violento, impossível”.18
Croatto, por sua vez, a partir do latim e do grego define o rito como “uma ação divina, uma
imitação do que fizeram os deuses”.19 No nosso caso, o rito Sichukä Jiakädö encena o que fez
Sedume20 para proteger seu sobrinho, como veremos adiante, e no rito do Batismo Católico
encena o Batismo de Jesus. Desse modo os “atos divinos são atualizados na cena ritual”.21
Na compreensão apresentada por Croatto, existe uma “conexão entre mito e ritual”22 que
explica a existência de mitos que relatam a origem dos ritos, como veremos no relato de origem
do rito Sichukä Jiakädö. Quanto ao relato de origem do rito do Batismo Católico, se encontra
em Mateus 3,13-17, quando Jesus é batizado por João Batista, e em Mateus 28,16-20, quando
Jesus envia seus discípulos a fazer que todas as nações se tornem seus discípulos por meio do
Batismo.
Outro dado importante é que o rito tem função social e se apresenta como meio pelo qual
um grupo expressa sua identidade. É a conexão do rito com o espaço e com o tempo que torna
visível seu aspecto social.23
Quanto à eficácia, consiste na crença de que a “divindade realmente age no rito” e torna
presente “aquele acontecimento originário”.24
Do fato de o rito ser ação se deduz que ele existe para uma finalidade. Por isso são classificados de acordo com suas intenções.25 Como veremos a seguir, o rito Sichukä Jiakädö pode ser
classificado como “apotropaicos (isto é, de proteção contra os maus espíritos)”,26 enquanto o

18

TERRIN, 2001, p. 19.

19

CROATTO, 2001, p. 330.

20

Sedume, segundo o ancião Majanuma que mora no Alto Ventuari, é um dos vários nomes de Wanadi da terra (enviado
do Ser Supremo para criar na Terra). Portanto, é um deus criador.

21

CROATTO, 2001, p. 332.

22

CROATTO, 2001, p. 335.

23

CROATTO, 2001, p. 343-344.

24

CROATTO, 2001, p. 352.

25

CROATTO, 2001, p. 354.

26

CROATTO, 2001, p. 354.
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Batismo, embora também contenha elementos de exorcismo, se classifica, conforme Croatto,
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como rito de “purificação (ablução, lustração)”.27
Certamente, tudo o que dissemos até aqui são desdobramentos dos aspectos simbólicos do

rito, uma vez que “o símbolo é a chave da linguagem inteira da experiência religiosa”.28 Desse
modo, o rito nos permite acesso ao significado, como veremos a seguir no rito Sichukä Jiakädö.29

3. “Nenê, vem tomar banho”
Quando nasce uma criança Ye’kuana, o recém-nascido e sua mãe não podem sair de dentro
de casa nem tomar banho no rio enquanto não passarem pelo rito Sichukä Jiakädö, que também significa “nenê, vem tomar banho”,30 porque “estão sem defesa, e o mal espírito da terra,
Odosha, e da água, Wiyu, podem causar-lhes danos”.31 Nas conversas que tive com Arturo Asisa32 sobre o rito Sichukä Jiakädö, ele sempre sublinhou a necessidade do rito porque mãe e filho
estão sem defesa, a mãe por causa do sangue e a criança por ser um recém-nascido.
A falta de defesa da mãe pode ser compreendida a partir da pesquisa de David Guss Tejer
y cantar. Para ele, durante o período da primeira menstruação até o último rito de iniciação, a
adolescente passa por um “estado mais tóxico e por isso mais selvagem de toda a cultura”.33 Ou
seja, a adolescente volta ao estado anterior ao surgimento de Wanatu, o primeiro soto, quando
as pessoas se transformavam ora em gente, ora em animal.34 Também se transforma num foco
de contaminação para as pessoas que a rodeiam a ponto de alguém pegar qualquer tipo de
alimento de suas mãos, ingeri-lo e logo adoecer ou sofrer algum tipo de acidente. Portanto,

27

CROATTO, 2001, p. 354.

28

CROATTO, 2001, p. 81.

29

Esta versão do rito Sichukä Jiakädö apresentada neste trabalho, foi copilada pela Ye’kuana Maria Lopez da Aldeia
Tencua, como trabalho de conclusão do curso de “Formação Pastoral e Processos Comunitários para Indígenas”.
Realizado por COMINA (Consejo Misionero Nacional) e AVEC (Asociación Venezolana de Escuelas Católicas). Caracas, 2007. A autora me autorizou a usá-lo no Trabalho de pesquisa.

30
31

CAYUPARE, Maria López. Los ritos básicos del pueblo Ye’kuana. Caracas: COMINA (Consejo Misionero Nacional).
Caracas, 2007, p. 9.

32

Sobre a tradução de Sichukä Jiakädö como: “nenê, vem tomar banho”, dialoguei com Arturo Asisa que é um Aichudi
eyaajä (aquele que conhece e dirige os ritos e cantos sagrados). Ele me disse que este rito pode ser traduzido de várias
formas por causa da variedade de elementos que o compõe. Outras possíveis traduções: Primeira saída do nenê; primeiro
banho do nenê; banho de proteção etc.

33

GUSS, David. Tejer y cantar. Caracas: Monte Ávila Editores, 1990. p. 67.

34

GUSS, 1990, p. 60.
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sua situação é de não humanidade e de sujeição às forças maléficas. Esta é a situação em que se
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encontra também a mãe do recém-nascido.
Pelo fato de estar sujeita às ameaças dos espíritos, a adolescente tem sempre um amuleto
pendurado no pescoço; também fica excluída da comunidade e, para ser reincorporada, precisa
ser “reumanizada”35 através do rito Ajichoto Yenakwajodö.36
A partir da interpretação de Guss sobre o rito de iniciação feminina, podemos dizer que os
Ye’kuana vivem o reflexo do período anterior a Wanatu. Isto é, perdem a humanidade e, portanto, têm que fazer algo para ser “reumanizados”.37
A situação de um recém-nascido é a mesma dos tödö’uma, artefatos Ye’kuana que precisam
ser “humanizados” através das pinturas corporais para poderem ser incorporados na cultura.38
Ou seja, um Ye’kuana quando nasce é um não humano que para ser humanizado e logo incorporado na sociedade Ye’kuana como um autêntico soto39 precisa passar pelo rito Sichukä Jiakädö. A situação de não humanidade explica o infanticídio, que na atualidade é raro.
Por estarem sujeitos às forças de Odosha40 e Wiyu,41 o recém-nascido e sua mãe permanecem
reclusos dentro de casa até que caia o umbigo da criança, quando se realiza o rito; porque a casa,
símbolo de Cajuña,42 é o único lugar de proteção para as duas criaturas desumanizadas e sem
defesa diante das forças maléficas.
A seguir veremos o mito de origem do rito Sichukä Jiakädö, cujo surgimento é explicado
“pela força sagrada de um Deus”43 chamado Sedume; logo depois entraremos nas partes do rito:
35

GUSS, 1990, p. 67.

36

Ajichoto yenakwajodö significa “purificação da adolescente” ou “primeiro adorno da adolescente”. Durante o período
de iniciação da adolescente, que dura de seis meses a um ano, se realizam três ritos. O primeiro se realiza no primeiro
dia da primeira menstruação. É realizado dentro de sua casa com a presença somente dos pais e anciãos. O segundo é
realizado assim que termina o primeiro período. O terceiro, chamado Ajichoto yenakwajodö, se realiza seis meses a um
ano depois do primeiro período (FERREIRA, 2011, 104).

37

GUSS, 1990, p. 59-69.

38

GUSS, 1990, p. 83.

39

A palavra Soto significa ser humano. Autodenominação usada na relação entre eles mesmos.

40

Odosha é o opositor do enviado do Outro Wanadi (Ser Supremo), espirito maléfico que se fez dono da Terra. Assim
como perseguiu o Wanadi da Terra, está sempre atento para destruir a vida dos Ye’kuana. A variedade de ritos que
existem na sociedade Ye’kuana, são para protegê-los de Odosha.

41

Wiyu, espírito maléfico aquático, inimigo do povo Ye’kuana. Chefe dos Máwari (população que pertence ao mundo
invisível).

42

Cajuña, O céu; morada do Outro Wanadi, lugar de paz, onde a vida é eterna; lugar de origem de todos os seres vivos
que habitam a terra.

43

CROATTO, 2001. p. 218.
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Sedume foi o criador dos seres humanos; criou-os com o poder de sua palavra usando os Widikis. Sedume falou aos Widikis e nasceu a primeira personagem chamada
CIBERKajuñadewa.
TEOLOGIA
Este se transformou em seu opositor. Depois Sedume pensou, falou aos
Widikis e nasceram: seu avô, sua avó, sua mãe, seu irmão, sua irmã e seu sobrinho.
Trouxe-os a esta terra atual. Quando nasceu seu sobrinho chamado Wanashichawe,
batizou-o com água vinda de Kajuña (“céu”) para protegê-lo do mal. Esse foi o primeiro Batismo Ye’kuana. Sedume esteve sempre atento ao sobrinho para que não
sofresse nenhum dano por qualquer espírito. Quando Wanashichawe ficou adulto,
Sedume voltou para Kajuña.44

4. Entre cantos e sopros
4.1 DENTRO DA CASA

As cinco da manhã o ancião se reúne com a família do recém-nascido dentro de sua
casa. Prepara-se um balde com água e dentro colocam-se folhas e raízes de: äncu,
wejoma e adeje. Perto do balde coloca-se um tição com brasas ardendo, em seguida
os anciãos e anciãs, cantando, ordenam ao mau espírito que está do lado de fora da
porta para que se afaste.45

Segundo me disse o interlocutor Ye’kuana Arturo, canta-se até o nascer do sol quando o
recém-nascido, a mãe e todos que estiverem presentes se dirigem para a beira do rio, lugar de
conclusão do rito.
As folhas e raízes de äncu, wejoma e adeje são consideradas sagradas e têm o poder de afastar
os maus espíritos.
O tição está relacionado com a ayawa, uma vela feita de uma resina chamada com o mesmo
nome que tem o poder de afastar os maus espíritos. Para preparar a ayawa, a resina é colocada
dentro de um tipo de folha e amarrada com um cordão de algodão. Seu formato é comprido
e tem o tamanho de mais ou menos 15 cm. Uma das vezes que estive na aldeia Kumashiña,
distante de Tencua três dias de viagem Johnny Maldonado me mostrou uma ayawa que seu avô
havia feito e disse que antigamente, quando não existia óleo diesel, a lamparina que usavam
era a ayawa; também a usavam quando iam caçar durante a noite porque, além de iluminar o
caminho, tem o poder de cegar os olhos de Odosha, que desse modo não pode fazer nada contra
44

FERREIRA, 2011, p. 105.

45

FERREIRA, 2011, p. 105.
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eles; atualmente seu uso é raro, pois foi substituída pela lanterna. Se a ayawa acesa tem o poder
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de cegar os olhos de Odosha, o tição aceso que será jogado dentro do rio certamente vai cegar
os olhos de Wiyu, o mal aquático.

O rito Sichukä Jiakädö é um acontecimento comunitário. Especialmente nas aldeias menores todos participam, mas nas aldeias com maior número de habitantes, como Tencua e Cacuri,46
que são organizadas por núcleo familiares, este rito passou a ser um acontecimento do núcleo
familiar.
4.2 A CAMINHO DO RIO

Depois do nascer do sol todos se põem a caminho do rio. Antes de saírem de dentro
da casa, o recém-nascido e sua mãe são pintados com onoto rezado. Um ancião segue
na frente segurando em uma das mãos uma ponta de um fio de algodão de mais ou
menos dois metros, a outra ponta é segurada pelo recém-nascido e sua mãe. Na outra
mão o ancião leva uma folha de äncu que será misturada com wejoma e adeje que
já estão dentro do balde desde quando que se iniciou o rito. Atrás vai uma das avós
levando o balde com as ervas e raízes, como também o tição aceso.47

Sobre a importância do nascer do sol na tradição Ye’kuana, uma pesquisa feita por Barandiarán diz que em outros tempos todos os dias acolhiam o sol com o seguinte ritual:
Toda madrugada, homens e mulheres de braços dados dançavam, cantavam e sopravam wana48 ao redor da ättä do lado de fora; quando o sol aparecia, um dos homens
abria a porta oriental principal da ättä a fim de que os primeiros raios do sol tocassem
o pé do pau central cósmico. A partir desse momento começavam os afazeres da vida
diária.49

O sol aqui é símbolo do Outro Wanadi; os raios que iluminam o pé do pau central da ättä
“reatualizam”50 o tempo em que não havia separação entre esta terra e o céu do Outro Wanadi,
46

Cacuri é um aldeamento que foi fundado pelo jesuíta irmão Korta juntamente com o Ye’kuana Isaías Rodriguez,
ex-guarda nacional. Atualmente existem mais ou menos 1.000 habitantes e em Tencua existem mais ou menos 400
habitantes.

47

FERREIRA, 2011, p. 107.

48

Wana é um instrumento sagrado feito de bambu.

49

BARANDIARÁN, Daniel De. Introducción a la cosmovisión de los índios Ye’kuana-Maquiritari. Revista Montalbán,
Caracas, n. 9, 1979, p. 909.

50

ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano; a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 63. Para Eliade,
“reatualizar” significa tornar presente um evento do passado mítico.
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como também o relato do terceiro ciclo da criação, o atual que narra a vinda de Ättäwanadi e
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com ele o sol que vemos e que ilumina esta terra.51
No rito Sichukä Jiakädö, o recém-nascido e sua mãe quando saem de dentro da casa recebem

os primeiros raios do sol que “tornam presentes”52 a vida em Kajuña (“céu”), onde não há noite
nem maldade, e também a vinda de Ättäwanadi, que trouxe o sol para a terra e ensinou aos
Ye’kuana a se defenderem de Odosha.
Antes de saírem para o rio, o recém-nascido e sua mãe são pintados com onoto, que tem o
poder de neutralizar as forças de Odosha porque “seu cheiro faz Odosha dormir”. Foi o que me
disse uma Ye’kuana de Tencua quando lhe perguntei sobre os efeitos do onoto para Odosha; na
ocasião a mulher tinha uma criança nos braços pintada com onoto porque estava com febre por
causa da malária.
O fio de algodão levado pelo ancião e pelo recém-nascido pode ser compreendido a partir
do que disse Majanuma53 sobre este rito: “Segundo a religião tradicional Ye’kuana, cada pessoa
tem um fio invisível que recebeu de Wanadi através do Batismo que nos conecta com ele”.54 O
Batismo, nas palavras de Majanuma, é o rito Sichukä Jiakädö, que foi traduzido para o espanhol pelas Missionárias por “Batismo”. A partir das palavras de Majanuma, concluímos que no
momento que levam o fio de algodão o recém-nascido está sendo conectado com Cajuña, onde
habita Wanadi e deuses poderosos.
O ancião é aquele que tem o conhecimento da tradição e é o responsável por conectar o recém-nascido a Cajuña durante o rito e de lhe transmitir quando crescer a tradição Ye’kuana. Ao
ser conectado a Cajuña, de onde veio o primeiro Ye’kuana,55 o recém-nascido deixa a situação
de não humano para ser um autêntico soto, pronto para ser introduzido na cultura Ye’kuana.
O rio para os Ye’kuana nasceu quando as raízes da grande árvore chamada Marawaka se soltaram do céu, onde estavam presas. Naquele momento tiveram a primeira chuva e o surgimento
da selva e dos rios.56 Aqui o rio significa possibilidade de vida sobre a terra, pois antes do seu
51

CIVRIEUX, Marc De. Watunna; un ciclo de creación en el Orinoco. Caracas: Monte Ávila Editores, 1970. p. 49-57.

52

ELIADE, 2001, p. 63.

53

Majanuma é o wätunnä eyaajä mais importante do Alto Ventuari, porque segundo dizem os Ye’kuana, ele sabe tudo.

54

CAYUPARE, 2007, p. 11.

55

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Guía Pedagógica Ye’kuana para la Educación
Intercultural Bilingüe. Caracas: Cultura y Deportes, 2002 p. 35-36. Esta é a versão da Região Alto Ventuari sobre a
origem do primeiro Ye’kuana, segundo a qual o primeiro soto, em vez de ter sido modelado do barro por Wanadi, veio
direto de Cajuña sentado em uma cadeira feita de corda e também amarrada por uma corda.

56

CIVRIEUX, 1970, p. 173-191.
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surgimento as pessoas sofriam por falta de água; é também fonte de alimento, pois lhes oferece
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abundantes peixes; é estrada que lhes possibilita o contato com as diversas aldeias, etnias e com
os criollos. Quando surgiu Wiyu,57 o rio passou a ser sua morada, desde então não é só fonte de
vida, mas também perigo de morte.
A primeira parte do rito realizada dentro da casa prepara o recém-nascido e sua mãe para
circularem num espaço considerado de Odosha, a terra. A última parte realizada na beira do rio
de frente para a morada de Wiyu os prepara para o contato com o rio, especialmente durante o
banho, quando atraída pelo cheiro do sangue, Wiyu pode causar-lhes danos. A casa, o caminho
que leva ao rio e a beira do rio durante o rito se transformam em espaço sagrado, onde é “possível a comunicação com os deuses”58 que trazem proteção contra os maus espíritos e levam à
transformação do não humano em humano.
4.3 NA BEIRA DO RIO

Na beira do rio um ancião amassa äncu, a folha sagrada, e mistura com as demais
que estão no balde. Em seguida canta o canto sagrado. Com esse canto a água do
balde se transforma em água de Cajuña (“céu”), aquela com a qual Sedume batizou
a primeira criança na terra. Depois do canto, sopra três vezes sobre a criança, sobre
a mãe e sobre a água. Em seguida uma pessoa segura uma peneira sobre a cabeça da
mãe e da criança enquanto outra despeja a água do balde; assim mãe e filho tomam
o banho com a água vinda de Cajuña. Enquanto está sendo despejada a água, os anciãos cantam o canto sagrado. Um ancião toca a boca da criança com uma concha de
caracol para que seja obediente aos pais. Por último joga-se o tição no rio e sopra-se
em sua direção.59

A água, depois de transformada em “água de Cajuña”, que é a água da imortalidade, passa a
ser a mesma do lago celeste chamado Akuena, ao qual o círculo interior da ättä, a forma circular
da roça, faz referência. O Akuena é criação do ser supremo Wanadi; todas as enfermidades e
processos de desintegração na terra desaparecem através do banho com a água do lago Akuena.60
O recém-nascido e sua mãe, depois do banho com a água da imortalidade, ganham defesas;
desse modo estão aptos para circularem nos espaços de Odosha e Wiyu.
57

CIVRIEUX, 1970, p. 80-85.

58

ELIADE, 2001, p. 29.

59

FERREIRA, 2011, p. 109.

60

BARANDIARÁN, Daniel de. Shamanismo Ye’kuana o Maquiritare. Revista Antropológica. Caracas, n. 11, p. 63.
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Na interpretação de David Guss, a pessoa que canta e sopra entra em comunicação com as
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forças sobrenaturais, e as palavras dos cantos e o sopro transmitem as forças sobre as pessoas ou
objetos que devem influenciar.61

A peneira que é segurada sobre a cabeça da mãe e da criança tem a função de coar a água
para que as folhas e raízes sagradas que foram amassadas não fiquem jogadas pelo chão, porque
não podem ser pisadas nem tocadas.
Quanto ao uso da concha de caracol para que a criança seja obediente, Arturo me disse que
a usam porque o caracol não fala, por isso a criança não será respondona; quando o caracol está
caminhando e alguém tocar a concha, ele logo para; assim deve ser um filho para os pais e avós,
sempre prontos a atendê-los. Convivendo com os Ye’kuana, percebo nas crianças e jovens esse
mesmo comportamento descrito por Arturo.
Depois da realização desse rito, que foi a primeira saída da criança de dentro da casa e o seu
primeiro banho, mãe e filho podem sair de casa e tomar banho no rio, porque Odo’sha, espírito
terrestre, e Wiyu, espírito aquático, não lhes causarão danos.
Um dado importante para a nossa pesquisa, foi percebido por Amodio e Du Arte na breve
descrição que fizeram desse rito, é que o recém-nascido recebe o nome Ye’kuana durante o almoço comunitário no mesmo dia em que se realizou o rito Sichukä Jiakädö. A explicação que
uma Ye’kuana de Cacuri deu para os autores sobre a urgência de dar o nome para o recém-nascido é que, “quando nasce, o diabo o chama; antes que o diabo lhe chame, o avô o chama”.62
Os autores suspeitam que essa fala seja uma mescla de crenças tradicionais e crenças de origem
cristã, porém não analisam as suspeitas.
Geralmente um Ye’kuana tem três nomes, o nome Ye’kuana, que é o mais importante e é
sempre um personagem da mitologia; o nome criollo, o que geralmente vai aparecer na carteira
de identidade; e um apelido que a criança recebe quando está um pouco grande, pois muitas
vezes tem a ver com o seu comportamento. A seguir veremos a ye’kuanização de elementos
cristãos no rito Sichukä Jiakädö.

61

GUSS, 1990, p. 87.

62

AMODIO, Emanuele; DU ARTE, Oliver. Las pautas de crianza del pueblo Ye’kuana de Venezuela. Caracas:
Ministerio de Educación y Deportes, 2006. p. 21.
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5. Ye’kuanização de elementos católicos

CIBER
Já que o contato TEOLOGIA
com o cristianismo católico e com a Missão Novas Tribos vem acontecendo

há muitos anos, é importante perguntar pelas reações dos Ye’kuana e verificar a existência de
elementos cristãos no rito Sichukä Jiakädö.
Dentro do rito não percebi símbolos nem gestos que indiquem influência cristã. Porém há
indicativos de uma possível apropriação do elemento cristão, como a tradução do nome do rito
Sichukä Jiakädö para “Batismo Ye’kuana” e o fato de dar o nome Ye’kuana para o recém-nascido
logo após o rito Sichukä Jiakädö.
A tradução do nome do rito Sichukä Jiakädö para “Batismo” aparece com evidência no mito
de origem do rito quando diz que Sedume “batizou” seu sobrinho com água vindo de Cajuña;
também na última parte do rito diz-se que a água do balde se transforma em água de Cajuña,
aquela com a qual Sedume “batizou” a primeira criança na terra.
É comum os Ye’kuana se referirem ao rito Sichukä Jiakädö como Batismo Ye’kuana. Em
vista dessa pesquisa, perguntei a Alfredo Cayupare63 quem havia traduzido Sichukä Jiakädö para
Batismo Ye’kuana; ele disse que “foram os missionários que viram nosso rito e começaram a
chamá-lo de Batismo Ye’kuana. Aprendemos com eles”. Nesse caso os missionários seguiram a
pedagogia jesuítica, que utilizava “elementos da cultura nativa como ‘linguagem’ para veicular
conteúdo da fé católica”.64 Pode ser que os missionários consideraram o momento que o recém-nascido e sua mãe são banhados com água de Cajuña parecido com o Batismo, que tem a água
como símbolo essencial e, por isso, chamaram o rito de Batismo Ye’kuana.
Seguindo Cristina Pompa, a palavra “Batismo” presente no mito de origem do rito e na
fala dos Ye’kuana significa que “tomaram e transformaram para si o que se apresentava como
Outro porque lhes fazia sentido”.65 Escutei comentários de alguns Ye’kuana de Tencua de que o
Batismo dos criollos é quase igual ao deles e, quando pedem o Batismo, o motivo é sempre para
proteção contra Odosha.66

63

Alfredo Cayupare é um Ye’kuana da aldeia Tencua e tem um estreita relação com as Missionarias da Consolata. Também
ele é um dos meus interlocutores sobre o mundo Ye’kuana.

64

POMPA, Cristina. Religião como tradução; missionários, Tupi e Tapuia no Brasil colonial. São Paulo: Edusc/Ampocs,
2002. p. 53.

65

POMPA, 2002, p. 25.

66

Esse tipo de comentário escutei várias vezes e de diferentes pessoas da aldeia Tencua em Puerto Unión, onde costumam
batizar as crianças.
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Como dissemos antes, Amodio e Du Arte suspeitam de elemento externo o fato do recém-
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-nascido receber o nome Ye’kuana durante o almoço comunitário no dia que se realiza o rito
Sichukä Jiakädö; a suspeita dos autores nos permite verificar uma possível relação com o rito
católico, já que ser chamado pelo nome dentro do rito do Batismo é um elemento que tem sua
importância.
Dentro do rito católico, o batizando é chamado pelo nome e interrogado pela pessoa que
preside o rito, que pode ser um sacerdote ou não; se for uma criança, os pais respondem por ela.
Antes do gesto do Batismo a pessoa é chamada pelo nome novamente.
Ser chamado pelo nome dentro do rito católico está relacionado com a história da criação,
com o fato de Deus criar as coisas chamando-as pelo nome; no Batismo, significa a filiação divina do batizando, que Deus o conhece pelo nome e em sua individualidade.67
Na explicação que a Ye’kuana de Cacuri deu para Amodio e Du Arte sobre a urgência de dar
o nome para o recém-nascido está também o significado, que é evitar que o recém-nascido seja
chamado primeiro por Odosha. Aqui está implícita a constante luta entre Wanadi e Odosha,
Wanadi sempre tinha que fazer as coisas rápido antes que chegasse Odosha para desfazer tudo.
Também o avô que geralmente é quem dirige o rito tem que ser rápido como Wanadi, antes
que Odosha chegue e se aproprie do recém-nascido. Desse modo para os Ye’kuana ser chamado
a primeira vez pelo nome significa proteção contra Odosha.
É evidente a diferença do significado de ser chamado pelo nome nos dois diferentes ritos, o
Batismo Católico e o rito Ye’kuana. Mas isso não significa que não houve apropriação. O que
pode ter acontecido é que diante da ameaça de ser chamado por Odosha lhes “fez sentido”68
esse elemento externo.

A seguir veremos a dinâmica de elementos do rito Sichukä Jiakädö

inseridos no rito do batismo católico, para logo, ser devolvido aos Ye’kuana, como também a
ye’kuanização do rito do batismo católico.

6. Cristianização e ye’kuanização
A relação entre Ye’kuana e missionários católicos é permeada de múltiplos interesses, isso vai
permitir a presença de missionários entre eles, o que possibilitará a cristianização de elementos
Ye’kuana e a ye’kuanaização de elementos católicos.

67

VIOLA, Roberto. Das trevas à luz; preparação ao sacramento do Batismo. São Paulo: Paulinas, 1980, p. 209-237.

68

POMPA, 2002, p. 25.
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Tencua se tornou espaço dos missionários católicos devido a relação de amizade entre Ora-
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cio Asisa69 e Padre Arans70 que com frequência ia a Tencua para celebrar a missa e o Batismo.
Os filhos de Oracio frequentavam o internato salesiano de Manapiare.
Ser da religião do padre Arans significa acesso aos bens dos criollos, isto é, escola para os
filhos, ferramentas, motores de popa e outros; e também acesso aos poderes religiosos como o
Batismo e a água benta, que lhes dá proteção contra as ameaças de Odosha, como veremos mais
adiante no rito do Batismo.
Foi por meio do padre Arans que as Missionárias da Consolata71 entraram em contato com
Oracio e se estabeleceram em Tencua desde 22 de abril de 1991,72 para desenvolver uma evangelização inculturada.
Por trás do objetivo das missionárias da consolata está a visão do Concílio Vaticano II de
que os missionários devem descobrir as “sementes do verbo”73 presentes nas culturas dos povos.
Certas de que na realidade até então não tinham dado o passo proposto no Concílio Vaticano
II, que seria o de uma evangelização inculturada, as missionárias pensaram que entre os Ye’kuana seria possível. A própria missionária Imelda Stefani74 me expressou sua decepção quando
percebeu que os Ye’kuana de Tencua já tinham sido batizados e participavam da missa. Desse
modo, o projeto das missionárias encontrou como empecilho a já existente evangelização de
sacramentalização, que significava demonizar ou ignorar as expressões religiosas e culturais de
um povo. É nesse contexto que se insere o rito do Batismo Inculturado.
A missionária Alejandra Giraldo,75 também membro do primeiro grupo que chegou a Tencua, foi quem teve a ousadia de pegar elementos do rito Sichukä Jiakädö e inseri-lo no rito
do Batismo. Várias vezes dialoguei com Alejandra sobre o rito do Batismo Inculturado e ela

69

Oracio Asisa é o fundador a aldeia Tencua. Sua mãe Ye’kuana e pai criollo. Aos 8 anos de idade foi entregue aos
familiares do pai. Regressou para junto de seu povo quando tinha 16 anos de idade. Dizia que era da religião do Padre
Arans. Sempre desejou a presença de missionarias para que abrissem escola, assim os filhos e netos podiam estudar sem
ter que ir para a cidade.

70

Sacerdote Salesiano. Foi Diretor do Colégio e internado em Manapiare. Amigo não só dos Ye’kuana, mas de todas as
etnias da região. Lhes proporcionava coisas da sociedade criolla.

71

Instituto Religioso Missionário. Fundado em 1910 pelo Beato José Allamano, sacerdote da Diocese de Turim, Itália. Seu
Carisma do é a Missão Ad gentes.

72

FERREIRA, 2011, p. 120-122.

73

Ad Gentes, 11.

74

Uma das primeiras Missionárias da Consolata que chegou a Tencua.

75

A missionária Alejandra Giraldo atualmente se encontra em Tencua entre os Ye’kuana.
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me revelou o motivo que a levou a fazer de propósito esses “empréstimos”76 e o processo de

CIBER

elaboração.

TEOLOGIA

Segundo me disse Alejandra, parecia-lhe injusto fazer a celebração do Batismo entre os

Ye’kuana do mesmo modo que se fazia entre os ocidentais. Desde que chegaram a Tencua,
as missionárias sempre participaram dos ritos Ye’kuana. Alejandra considerava o rito Sichukä
Jiakädö muito parecido com o rito do Batismo, por isso começou a pensar na possibilidade de
incluir alguns elementos no rito do Batismo.
Para a elaboração do rito do Batismo Inculturado, selecionou os elementos que considerava
possíveis de serem usados e convocou Alfredo Cayupare, um Ye’kuana batizado que conhecia
bem o rito Sichukä Jiakädö, para ajudá-la na elaboração. Depois de elaborado, deu para as outras colegas missionárias revisarem. No final teve a aprovação de todas e o chamaram de rito do
Batismo Inculturado. Desde então começaram a batizar os Ye’kuana de Tencua e Puerto Unión77
com esse rito. Na estreia do rito do Batismo Inculturado estava presente o bispo, que achou
muito interessante e deu a sua aprovação.
Segundo me disse Alejandra, apesar de não haver percebido sinais de rejeição do rito do Batismo Inculturado nem pelas missionárias nem pelos Ye’kuana, sempre teve a sensação de que
fosse algo imposto, porque não nasceu da parte dos Ye’kuana, mas das missionárias. Por isso, depois de alguns anos convocou uma assembleia com um grupo de Ye’kuana para analisá-lo; o que
pretendia era que o rito fosse aprovado ou não pelos Ye’kuana. Na assembleia participaram o
ancião Arturo Asisa, responsável de dirigir os ritos em Tencua, Alfredo Cayupare quem ajudou
Alejandra na elaboração do rito, e vários homens e mulheres batizados católicos, em um total
de mais ou menos 25 pessoas. O trabalho de análise durou meia jornada. Afinal, aprovaram e
decidiram continuar batizando os Ye’kuana com o rito do Batismo Inculturado em vez do rito
do Batismo tradicional.
Apesar de o rito do Batismo Inculturado representar interesses e imposição das missionárias,
não se pode ignorar que também representa interesses dos Ye’kuana. Pois o fato de o terem
aprovado indica que lhes serve para algo. Parece-me que a aprovação não foi simplesmente para
agradar as missionárias, mas tem a ver com a ideia e discurso vigentes de valorização cultural. O
próprio Arturo Asisa, quando lhe perguntei o que achava do rito do Batismo Inculturado, me
disse que desse modo as missionárias estavam valorizando a cultura Ye’kuana.
76

BURKE, Peter. Hibridismo cultural. São Leopoldo: Unisinos, 2008. p. 43. É a arte de pegar elementos de uma cultura
estrangeira e inseri-los na própria cultura.

77

Uma aldeia que se localiza em frente à aldeia Tencua.
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O que garantiu a aprovação do rito do Batismo Inculturado pelas missionárias da conso-
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lata, pelo bispo e pelos Ye’kuana foi o interesse comum de todos. Como diz Paula Montero,
houve “conexões de sentido”;78 da parte das missionárias e do bispo significou concretização
do Projeto de Evangelização Inculturada, e para os Ye’kuana significou tornar real o discurso
de valorização da cultura; ou também, como disse Montero em uma referência a Jeam e John
Comaroff, “cada um acha o outro indispensável para tornar real sua fantasia”.79 No nosso caso,
os Ye’kuana são indispensáveis para as missionárias realizarem o Projeto de Evangelização, e as
missionárias para os Ye’kuana, por representarem a cultura criolla, são instrumentos indispensáveis de mediação, também no que se refere à valorização cultural.
A seguir apresentaremos a transformação do rito do Batismo em rito do Batismo Inculturado,80 no qual o fio de algodão, o onoto e a ayawa, elementos do rito Sichukä Jiakädö, e o adorno
são cristianizados. Do mesmo modo, a figura dos padrinhos e a água benta são ye’kuanizados.
Quando me referir ao rito do Batismo tradicional, usarei a sigla RBC (Ritual do Batismo de
Crianças) que corresponde ao manual que usarei como referência.

7. Rito do Batismo
O Batismo é o fundamento da vida cristã, a porta de acesso aos demais sacramentos. Sua
finalidade é libertar o batizando dos pecados, regenerá-lo como filho de Deus, tornar membro
de Cristo, ser incorporado à Igreja e fazê-lo participante de sua missão.81
7.1 RITOS DE ACOLHIDA
1. CHEGADA

O RBC propõe que “a reunião começa, quando possível, à porta da igreja ou em outro lugar
apropriado. A acolhida seja feita por quem preside e pela equipe de celebração”.82 No rito do
Batismo Inculturado, a ättä se transforma em templo, onde se improvisa o altar e a pia batismal;
o lugar de início da celebração do Batismo é em frente à ättä, onde as pessoas vão se aglomeran78

MONTERO, Paula. Índios e missionários no Brasil: para uma teoria da mediação cultural. In: MONTEIRO,

Paula (org.). Deus na aldeia; missionários, índios e mediação cultural. São Paulo: Globo, 2006, p. 50.
79

MONTERO, 2006, p. 41.

80

O rito do Batismo Inculturado foi elaborado pela missionária Alejandra Giraldo em 1995. O texto original se encontra
como texto mimeografado na comunidade das Missionárias da Consolata na aldeia Tencua. Até o momento não houve
preocupação de transformá-lo em livro. Aqui faço uso de uma cópia do texto original.

81

CIC, 1213.

82

RITUAL DO BATISMO DE CRIANÇAS (RBC). São Paulo: Paulinas, 1999. 33.
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do pouco a pouco. O ministro do Batismo, um sacerdote ou o bispo, inicia o rito chamando
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cada batizando pelo nome. Em seguida, entram na ättä em procissão:
Na frente vai uma pessoa com os braços erguidos levando a Bíblia em direção à
comunidade, que vem atrás. Estende-se um “fio de algodão” usado no Rito Sichukä
Jiakädö, que indica ao recém-nascido o caminho que ele deverá percorrer ajudado
por seus pais, anciãos e toda a comunidade. Hoje, neste momento, é Cristo que, com
sua Palavra, o Batismo e a presença de (ministro do Batismo), lhes indica o Novo
Caminho que iniciam como batizados.83
2. APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E PEDIDO DO BATISMO

O RBC diz que “quem preside inicia um diálogo espontâneo com os pais, padrinhos e comunidade sobre o nome que escolheram para a criança, o desejo de batizá-la e suas disposições de educá-la
na fé”.84 No rito do Batismo Inculturado, supondo que as crianças foram apresentadas antes
de entrar na ättä, nesse momento se fazem apenas as interrogações aos pais sobre o pedido do
Batismo.85
3. SINAL DA CRUZ NA FRONTE DOS BATIZANDOS

O RBC pede que o sinal da cruz seja feito “na fronte dos batizandos por quem preside, pelos
pais e mães, padrinhos e madrinhas”,86 que significa “a marca de Cristo naquele que vai pertencer-lhe e a graça da redenção que Cristo adquiriu pela sua cruz”87 para aquele que está sendo
marcado. No rito do Batismo Inculturado, pede que o sinal da cruz seja feito por quem preside,
pelos pais e mães; não cita padrinhos e madrinhas.88
Subjacente à ausência de padrinhos e madrinhas está a ideia das missionárias de que entre os
indígenas não deve haver a figura dos padrinhos e madrinhas, mas seria toda a comunidade reunida quem assumiria o papel de padrinho e madrinha dos batizandos. Porém se percebe que a
maioria dos Ye’kuana não está de acordo com essa ideia, pois continuam arrumando padrinhos
e madrinhas para seus filhos, muitos são criollos. Parece-me que isso se tornou um meio para
83

Rito do Batismo Inculturado, 1.

84

RBC, 35.

85

Rito do Batismo Inculturado, 1.

86

RBC, 44.

87

CIC, 1235.

88

Rito do Batismo Inculturado, 3.
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estabelecer aliança mediante as trocas de bens e de favores entre os compadres e as comadres; no
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compromisso que os padrinhos e as madrinhas assumem de ajudar os afilhados com bens materiais, principalmente quando estão estudando na cidade para os que tem padrinhos criollos.
7.2. LITURGIA DA PALAVRA
1. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
2. HOMILIA
3. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
4. UNÇÃO PRÉ-BATISMAL

No RBC, o peito do batizando é ungido com o óleo dos catecúmenos por um ministro ordenado,89 que significa “purificação do pecado e fortalecimento para enfrentar o seu instigador,
o diabo”.90 No rito do Batismo Inculturado, no lugar do óleo dos catecúmenos, se usa o onoto,
que como vimos no rito Sichukä Jiakädö significa proteção contra Odo’sha e não tem nada a
ver com o pecado. Aqui significa “proteção, afasta o demônio, os maus espíritos, tudo que pode
prejudicar e causar dano à pessoa”.91 Odo’sha se transformou no demônio.
O onoto é colocado no peito dos batizandos em forma de cruz pelas anciãs.92 Enquanto no
RBC esta parte é reservada ao ministro ordenado, aqui foi preservado às anciãs o poder que elas
têm sobre o onoto; elas o preparam, cantam dando-lhe o poder de afastar as ameaças de Odo’sha.
7.3. LITURGIA SACRAMENTAL
1. BÊNÇÃO DA ÁGUA

Quem preside convida para a oração de bênção sobre a água,93 que é “consagrada por uma
oração de epiclese para que os que forem batizados nela nasçam da água e do Espírito”.94
89

RBC, 15. Indica que existem partes que não cabem aos leigos. No mesmo Manual de Ritual do Batismo de Criança, no
rito para Batismo de Crianças a ser usado por Ministro(a) Extraordinário(a), páginas 180-217, omite-se a “unção prébatismal” e a “unção pós-batismal”, que nos demais ritos aparecem como opcional. Minha conclusão é de que a unção
com o óleo dos catecúmenos só pode ser feita por um ministro ordenado.

90

CIC, 1237; 1294.

91

Rito do Batismo Inculturado, 5.

92

Rito do Batismo Inculturado, 5.

93

RBC, 137.

94

CIC, 1238.
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No rito do Batismo Inculturado o comentarista da celebração diz que (nome do ministro do
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Batismo) benzerá com orações e gestos a água que usará no Batismo.95 Os Ye’kuana acreditam
que a água benta tem a função de protegê-los contra Odo’sha.
2. PROMESSAS DO BATISMO

Aqui são exortados a dizerem expressões de renúncia e profissão de fé.96 O rito do Batismo Inculturado diz que “neste momento tomamos seriamente o compromisso de dizer ‘sim’ a Deus,
a seus mandamentos, a seu projeto, e dizer ‘não’ a Odosha, a todo mal”.97 Aqui o demônio se
transformou em Odosha.
3. BATISMO

O Batismo realiza-se por imersão ou infusão,98 “que significa e realiza a morte ao pecado e a
entrada na vida da Santíssima Trindade”.99 O rito do Batismo Inculturado diz que nesse momento “Deus toma posse de cada batizando, tornando-o seu filho”.100
7.4. RITOS COMPLEMENTARES
1. UNÇÃO COM O ÓLEO DO CRISMA

Quem preside unge, em silêncio, a cabeça da criança com o óleo do crisma101 que foi consagrado pelo bispo e dá ao batizado o Espírito Santo e o “incorpora a Cristo, que é ungido
sacerdote, profeta e rei”.102 Esta parte no rito do Batismo Inculturado não apresenta nenhuma
alteração.

95

Rito do Batismo Inculturado, 6.

96

RBC, 68.

97

Rito do Batismo Inculturado, 7.

98

RBC, 73.

99

CIC, 1239.

100

Rito do Batismo Inculturado, 8.

101

RBC, 152.

102

CIC, 1241.
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2. VESTE BATISMAL

A veste batismalTEOLOGIA
é de cor branca ou de outra cor, segundo a sensibilidade e os costumes
CIBER

locais,103 e significa que “o batizado vestiu-se de Cristo e ressuscitou com ele”.104 No rito do
Batismo Inculturado, a veste batismal foi trocada pelo adorno Ye’kuana, que para eles significa
“humanidade”; aqui é “símbolo de alegria e amizade com Cristo, que é o caminho que nos leva
ao céu, onde viveremos todos os filhos de Deus em uma eterna festa”.105
3. RITO DA LUZ

No RBC, é acesa uma vela no círio pascal para cada batizado, significando que foram iluminados por Cristo e que agora são luz do mundo.106
No rito do Batismo Inculturado, no lugar do círio pascal, está a tradicional Ayawa, que
vimos no rito Sichukä Jiakädö. No rito do Batismo Inculturado, neste momento cada pai ou
mãe se aproxima do altar e acende sua ayawa,107 na Ayawa108 que aquele que preside tem em
suas mãos. “Esta Ayawa representa Cristo, que é a verdadeira luz do mundo; representa a fé que
recebemos no Batismo”.109

8. Inculturação e ye’kuanização
O fato de as missionárias terem vindo “para ficar”110 entre os Ye’kuana produziu uma relação
de vizinhança entre o rito Sichukä Jiakädö e o rito do Batismo. Essa relação desencadeou um
processo de apropriações de dentro para fora (ye’kuanização) e de fora para dentro (feito pelas
missionárias para depois ser devolvido aos Ye’kuana).
Aqui vale perguntar pelo olhar da hierarquia católica sobre as apropriações que foram feitas
do lado das missionárias e do lado Ye’kuana. Do ponto de vista da hierarquia católica, a inserção
dos elementos do rito Sichukä Jiakädö e o adorno no rito do Batismo por uma missionária se

103

RBC, 213.

104

CIC, 1243.

105

Rito do Batismo Inculturado, 12.

106

RBC, 84.

107

Ayawa nesse caso é a lamparina queimada com óleo diesel.

108

Esta ayawa corresponde ao Círio Pascal.

109

Rito do Batismo Inculturado, 13.

110

MONTERO, 2006, p. 54. “Vir para ficar”, segundo Montero, é uma das características que distinguem os missionários
de outros agentes do mundo branco. Isso consolida relações; produz “novas significações”, que são realizadas “a partir
das ressignificações das categorias nativas”.
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chama “inculturação”, que é “o ato de inserir a cultura cristã nas demais culturas”;111 em outras
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palavras significa cristianização das culturas.
Situando o rito do Batismo Inculturado do ponto de vista da cristianização, a Ayawa se

transformou no círio pascal; o fio de algodão se transformou em símbolo do cristianismo, e o
adorno na veste branca, símbolo de Cristo Ressuscitado. Percebo que há um processo de fusão entre Odosha e o demônio. O onoto, que para os Ye’kuana é usado como proteção contra
Odosha, na unção pré-batismal é usado para afastar o demônio, que instiga ao pecado. Nas
promessas do Batismo, a renúncia ao demônio passou a ser renúncia a Odosha.
Desse modo, a identificação entre Odosha e o demônio no mesmo personagem faz com
que o rito do Batismo Inculturado seja visto pelos Ye’kuana como um meio de proteção contra
Odosha. Na realidade, o rito do Batismo Inculturado tem como pano de fundo a “fé sincrética”112
dos Ye’kuana, que nesse caso se deu na fusão entre Odosha e o demônio. Isso pode ter favorecido a aprovação do rito do Batismo Inculturado pelos Ye’kuana.
Para Afonso M. L. Soares, as apropriações feitas pelas comunidades autóctones deveriam
ser tidas, a pleno direito, como inculturação. No entanto, tal perspectiva não só se adéqua ao
que costuma ser entendido como inculturação pela hierarquia católica; pois se trata de “uma
construção que os próprios sujeitos vão fazendo em seu contexto, a partir da provocação do
Evangelho em suas tradições culturais”.113 Esse processo é visto pela hierarquia católica como
não inculturação e o preferem chamar de sincretismo no sentido pejorativo, enquanto Soares,
seguindo aqui a terminologia proposta por Torres Queiruga, o define por “inreligionação”,
que significa a transformação que acontece nas religiões “a partir de dentro, no contato com as
demais”.114
No processo de ye’kuanização de elementos do Batismo, o resultado foi que, ao conjunto de
elementos de proteção contra Odosha, foi inserido o rito do Batismo, a água benta, e foi criado
o rito de dar o nome Ye’kuana para o recém-nascido;115 foi apropriada a figura do padrinho e da
madrinha para facilitar a relação com as alteridades especialmente com os criollos.
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SOARES, Afonso M. L. No espírito do Abbá; fé, revelação e vivências plurais. São Paulo: Paulinas, 2008. p. 13.
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SOARES, 2008, p. 103.
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SOARES, 2008, p. 13.
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SOARES, 2008, p. 13.

115

FERREIRA, 2011, p. 113.
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A atitude da hierarquia católica de cristianizar elementos de uma determinada cultura e
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depois devolvê-los às comunidades autóctones, mesmo que seja considerada por eles como
valorização da cultura como no caso dos Ye’kuana em relação ao rito do Batismo Inculturado,
permite que seja interpretada como neocolonização, ou seja, uma forma sutil de colonização
religiosa.
Porém é importante deixar claro que a cristianização de elementos Ye’kuana não impede a
ye’kuanização de elementos cristãos. O que para as missionárias significa cristianização, para os
Ye’kuana significa ye’kuanização.
Pois as missionárias olharam para o rito Sichukä Jiakädö a partir do rito do Batismo Católico
e deram sentido cristão a alguns elementos selecionados por elas, como vimos anteriormente,
na ilusão de que, ao devolverem para os Ye’kuana seus elementos com significado cristão, teriam
a mesma compreensão. Os Ye’kuana, por sua vez, ao perceberem seus símbolos encaixados num
rito estrangeiro, podendo rechaçá-los, preferiram apropriar o rito no seu conjunto, fazendo
deste mais uma arma contra o pior inimigo do povo Ye’kuana, Odosha. Portanto, o que para
as missionárias significou cristianização de elementos do rito Sichukä Jiakädö, para os Ye’kuana
significou ye’kuanização do Batismo católico. Para os Ye’kuana, o rito do Batismo é um rito de
proteção contra as ameaças de Odosha como o rito Sichukä Jiakädö.
Durante o rito do Batismo entre os Ye’kuana, enquanto o missionário benze a água com a
intenção de que por meio desta os pecados dos batizandos sejam perdoados, os Ye’kuana olham
para a água benta segundo sua crença na água do “lago Akuena” e encontram nela poder para
protegê-los contra as ameaças de Odosha. Por isso é comum as mulheres levarem litros de plásticos cheios de água para serem bentos durante a celebração do Batismo.
No rito do Batismo católico, o batizando, ao ser chamado pelo nome, está sendo chamado
por Deus, seu criador. Enquanto os Ye’kuana, a partir da relação de oposição entre Wanadi e
Odosha, viram nesse elemento uma ameaça para o recém-nascido. Por isso, surgiu o rito de dar
o nome Ye’kuana para o recém-nascido no dia que se realiza o rito Sichukä Jiakädö.
A figura do padrinho e da madrinha tem a finalidade de ajudar o batizando a crescer na fé
católica. Os Ye’kuana, a partir da visão de que são pobres, e criollos são ricos, e da necessidade
de acesso aos bens dos criollos, encontraram na figura do padrinho e da madrinha um meio de
estabelecer aliança com os criollos como forma de ter acesso a seus bens.
Estamos diante de um processo interessante sobre o qual nem o agente missionário nem o
Ye’kuana têm controle: a capacidade que tanto os Ye’kuana como os missionários têm de dar
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sentido aos elementos estrangeiros a partir de seu universo religioso próprio, que Montero cha-
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ma de “traduções múltiplas”,116 e que vão resultar nas diferentes construções e definições que
percebemos ao longo deste artigo.

Considerações finais
Na análise do rito Sichukä Jiakädö, identifico os elementos cristãos que foram apropriados
pelos Ye’kuana, como o rito do Batismo, a água benta e a figura do padrinho e da madrinha.
Todos esses elementos foram ressignificados a partir da própria tradição Ye’kuana. Portanto,
deu-se um processo de ye’kuanização dos elementos cristãos.
Na análise do rito do Batismo Inculturado, mostro como uma missionária pegou elementos
do rito Sichukä Jiakädö e os inseriu no rito do Batismo Católico, transformando-o em rito do
Batismo Inculturado, e em seguida o devolveu aos Ye’kuana. Desse modo, houve um processo
de cristianização de elementos do rito Sichukä Jiakädö.
A minha conclusão é de que estamos diante de um sincretismo que foi construído a partir
de dois movimentos: de dentro para fora (ye’kuanização) e de fora para dentro (inculturação).
Desse modo esses dois ritos explicam como se dá a construção do hibridismo presente na sociedade Ye’kuana.
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REL IGIÃ O , SI LÊNCI O E S UB J ET I VI D A D E N O CO T I D I A N O
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Sandra Aparecida Gurgel Vergne*

Resumo: O silenciamento de negros sequestrados de áfricas foi prática cotidiana e condição
necessária para a escravidão. A dispersão de famílias, a tentativa de apagamento de referencias,
a desumanização imposta para a criação de engrenagens dóceis para os trabalhos forçados, buscaram dominar uma corpo antes livre em terras africanas. Aqui aponto que tais práticas ainda
estão presentes na sociedade brasileira, e em especial no espaço escolar, onde a disciplina participa das práticas de suspeição de negros e apagamento da cultura africana não acabaram. No
entanto há que se falar também das resistências ao apagamento através de corpos que guardam
memórias, histórias e estratégias de fuga da dominação, que podem ser o potencializador de
uma transformação pessoal e social de negros e negras, caso se permita que estas sejam escutadas, transformando os espaços educativos em possibilidades de reinvenção da vida, e não mais
em lugar de opressão, através de práticas antirracistas.
Abstract: The imposition of silence of black people kidnaped of African was a daily practice
and necessary condition for slavery. The dispersion of families, the attempted erasure of references, the dehumanization imposed by the creation of docile gears for forced labor, sought to
dominate a previously free body when was African lands. Here I point out that such practices
are still present in Brazilian society, and especially in the school space, where the discipline that
participates in the practices of suspecting blacks people and erasing the African culture are not
over. However, we must also speak of resistances to erasure through bodies that store memories,
histories and strategies of escape from domination, which can be the enabler of a personal and
social transformation of blacks and blacks if they are allowed to be heard, transforming the

*

Mestre e doutoranda em Ciências da Religião – PUC-SP. E-mail: sandragurgelvergne@gmail.com.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

116

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

educational spaces into possibilities of reinventing life, and no more in place of oppression,
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through antiracist practices.

Introdução
Neste artigo tentarei trazer algumas referenciam teóricas e narrativas do cotidiano que podem
nos auxiliar a entender o atravessamento corpo-racismo, a partir de saberes que atravessam o atlântico. Para esta tarefa tomo como ponto de partida os textos de ANTONACCI (2014)1 que fala
de Corpos sem fronteiras, corpos negros que desafiam verdades, que falam através da dança.
Mesmo em meio a violência presente na história contra os povos africanos, não aprisionou seus
corpos e nem mesmos suas vozes em diáspora forçada os mantendo vivos. Neste sentido quero
convidar o leitor para viajar pelos mares do sul das Áfricas2 na pretensão de que este trabalho
possa possibilidade uma tessitura descolonizada capaz de juntar corpos e mentes, nos diferentes
espaços educativos a partir de narrativas e práticas contra hegemônica.
Tais práticas se colocam no painel que entrelaça religião, educação e cotidiano, no mesmo
momento de desembarque de europeus nas terras do Brasil. Estes trouxeram nos porões dos
navios os corpos negros como ferramenta de trabalho e moeda de troca, sendo instrumentos e
alvo de um projeto de domínio político-religioso. A relação estabelecida era a de emudecer os
corpos vivos para que, inertes e passivos, aceitassem a condição de máquinas. Mas o que não se
esperava foi sua resistência e transgressão a serem postos no status de coisa sem valor, provocando a ruptura do couro e o desmonte de uma cidade que nasce e cresce em torno do pelourinho,3
através das vozes silenciosas.
A diáspora negra trouxe consigo corpos forjados em culturas orais e que vivenciavam
memórias corporais, algo que não os foi expropriado, dessa forma, refizeram-se, colorindo, ritmando e reinventando os universos brasileiros. Os cativos “sob chicotes
e castigos trabalharam, conservando mentes para fugas e rebeliões, reinventando seu
vibrante e festivo universo cultural no Novo Mundo” (ANTONACCI, 2014, p.
144).

1

ANTONACCI (2013) nos resgata a importância do lugar do corpo, lugar de memórias ancoradas, em especial em nossa
população negra, palco de vivências de um grupo social sobre quem se planejou apenas terem corpo útil de trabalho, mas
que guardam em si, formas de comunicação de heranças de seus antepassados e marcas de suas histórias.

2

Falar da expressão mares do Sul das Áfricas.

3

“No Brasil Colônia, a montagem da Cidade demonstra que o pelourinho era a marca particular indelével do arcabouço
institucional. Inclusive, arquitetonicamente, o pelourinho ao centro dá a entender visualmente que a Cidade era centrada
na ordem escravista” (BOAVENTURA, 2010).
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Diante deste contexto, não é pretensão presentificar a história, mas trazer a memória à cons-
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tituição de como foi forjado este lugar, de que falo. Muito tempo se passou, em uma história de
resistências e desistências, de dor e silenciamento, de mascaramento e dissimulação, a população negra deste país resistiu. Mas não sem consequências.
Ao fazer a leitura do mapa racial que foi elaborado por Hugo Nicolaus, estudante de Geografia na Universidade de São Paulo – USP em 2015,4 com os dados do censo de 2010 ele
mostra a Zona Sul da Estado do Rio de Janeiro, exemplificados pelos bairros de Copacabana,
Leme, Ipanema e Leblon, Gávea e Jardim Botânico, onde está a população majoritariamente
branca. As negras e pardas estão nas regiões conflagradas como favelas, e nos bairros periféricos,
em espacial em direção à Baixada Fluminense. A materialidade de uma desigualdade sentida e
vivida pela grande maioria da população brasileira.

1. Onde estão hoje os corpos negros
Ao trazer a sintonia conceitual para uma geografia corpórea do Atlântico, que diz de corpos
de gentes trazidas de África e a tentativa de controle destes no Brasil, quero pensar como incluir
os corpos que se apresentam no cotidiano da escola, nas praças, nos transportes públicos e na
vida de nosso povo. Corpos também de crianças emudecidas diante do processo de desumanização presentes no campo subjetivo do valor dado a fazeres do dia a dia, onde o tronar-se negro
vai sendo moldado pelo negativo e pejorativo, ou melhor, pelas marcas imagéticas da cultura
branca é colocada como parâmetro a ser alcançado.
São sinais de apagamento do corpo-currículo diante um aprendizado eurocêntrico, na concepção do esquecimento do corpo, como possibilidade de aprendizado ou não aprendizado,
na sentença dada: “ele não aprende, pois não para quieto”. E estes em sua maioria, são os alunos
negros, que se encontra em maioria nas classes de rico social, nas comunidades e favelas.
Encontramos alguns exemplos e até mesmo algumas tentativas de quebra destes estereótipos
e de modelagem do corpo. Mas há uma produção hegemônica onde a literatura, as imagens
contidas em provas e textos, são acriticamente copiados de livros escolares ou elaborados pelos
próprios professores nas datas comemorativas e projetos pontuais. Vamos nos ater como exemplo as festas juninas, onde ao passar despretensiosamente por algumas escolas poderemos ver
murais mostrando caipiras que não representam, em sua maioria, a estética fenotípica de nossos

4

A partir de sua pesquisa criou a página Desigualdades Espaciais https://desigualdadesespaciais.wordpress.com/, onde
iniciou a divulgação dos mapas elaborados através de uma metodologia onde é colocado no mapa um ponto por
habitante, de acordo com os dados de moradia e cor/raça, de acordo com os dados do IBGE do CENSO 2010.
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alunos. Além de uma transformação cada vez mais presente de “festa junina” para “festa cou-
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ntry” ou “festa do milho”, para evitar uma possível identificação da festa como sendo religiosa
voltada para catolicismo. Algumas festas, já presenciadas por mim na rede pública de ensino
fundamental da região metropolitana, incorporam “hinos de louvor” de igrejas neopentecostais, trazendo o sagrado ao profano.
O barulho transgressor de corpos que se esbarram e se chocam, nas palavras grafadas com
pincel transparente que muitas vezes não dizem nada. O som do silencio imposto ecoa nos
corredores.
– Fique quieto, não se mexa, não fale com o outro.
– Preste atenção!
– Não olhe para o lado
Em outras linhas o corpo emudece e o cérebro lê: – Não aprenda!

2. Silêncio e dor
Silencie sua dor e seus sentimentos. A imagem proposta nestas atividades não representa do
perfil étnico da maioria da cidade do Rio de Janeiro, nem suas regiões da periferia e menos ainda na nossa Baixada Fluminense, como podemos ver no mapa. Ele nos mostra a representação
imagética das desigualdades e segregações raciais do estado. Separando pobres e ricos, negros e
não negros.

Figura 1 – Um exemplo de uma atividade reproduzida em diversas páginas de internet com atividades prontas
para professores.
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Lembrando que somos parte deste processo: é preciso produzir outras possibilidades para
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nós mesmos e nossos alunos.

Não me deterei longamente nos aspectos da construção pedagógica da atividade. Mas é

necessário refletir. Partindo do pressuposto da necessidade do aluno interagir com as atividades
que levem a aprendizagens significativas. Ela atende perspectiva pedagógica de leitura de mundo? Pois para Paulo Freire, nos fala:
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta
não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se
prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura
crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 1989).5

A imbricação da palavra, da leitura e da escrita está relacionada com o mundo concreto,
corpo pensante que sente e quer dizer. Inserida na vida coletiva humanizada.
Neste sentido podemos refletir se a educação vem sendo ou usado como instrumento adaptador do indivíduo ao meio social, numa visão clássica que remonta a Durkheim, serviriam aos
interesses historicamente constituídos? No entanto se podem dar novos significados as relações
sociais estabelecendo paradigmas determinantes nas dinâmicas de poder no campo educacional.
As particularidades refletidas na construção das práticas escolares, podem produzindo, mesmo, que subjetivamente a hierarquização dos conteúdos ou até mesmo tornando-os invisíveis
atendendo à interesses hegemônicos. Estaria então a hierarquização das culturas provocando o
silenciamento? Que não conseguem estabelecer na grafia suas histórias memórias significado
das questões da vida, pois a escola de certo modo aparta o que está de fora e hegemoniza a cultura dominante. Quando o aprendizado é direcionado tão somente para o cognitivo, retiram-se
as expressões corpóreas do contexto escolar.
Linguagens e saberes sob cânones orais pressupõem convívios comunitários e projetam corpo e memória feitos em contínuas interações. Como “os mecanismos da
memória oral, mais aleatórios sem dúvida, colocam em jogo uma inventividade, uma
criatividade que se inscreve no próprio corpo e história do narrador” (Belmont, 1995, p.
6), em poéticas e políticas orais o corpo fala, não só porque a voz emana do corpo,
que emite sons, ritmos, sinais, pulsações, mas porque a memória oral faz do corpo
5

A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER em três artigos que se completam 23ª edição, O texto de Paulo Freire faz a
mediação de seu sua pratica e a ligação do educador universal, dimensão a que acedeu ao se comprometer politicamente
com a tarefa da recuperação da humanidade do oprimido.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

120

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

seu suporte. Torna-se possível dizer que o corpo se constitui em texto, por onde
experiências e narrativas encarnadas, com práticas corporais mentalizadas
CIBERtransitam
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e imersas na subjetividade e história de corpos comunitários (ANTONACCI, 2014,
p. 62).

Neste sentido, a autora nos possibilita enveredar em outra perspectiva, de certo modo transgressora, que desnuda o corpo para possibilidades outras de saberes. São teorias que vão compondo uma malha teórica possível, que busque escrever uma narrativa a contrapelo.6 Entre o
que mistura e o que revela na cultura popular traz o que está submerso quando nos permitimos
trabalhar (...)
com fragmentos que relampejaram em viagem à África do Sul e imagens delineadas
em literatura oral do lado de cá e de lá do Atlântico. Projetando corpos negros em
trânsitos transcontinentais, os indícios recolhidos permitem sondar oralidades de
povos africanos, recriando crenças e saberes em crioulizações no Novo Mundo (ANTONACCI, 2014, p. 114).

Proponho neste artigo que possamos trazer a histórias destes corpos antes do navio negreiro.
Ainda que de modo simples, pretendo neste texto transcrever um pouco da história exclusão
do tempo presente. E convido o leitor para entrar no cenário da sala de aula “templo sagrado
da sala de aula”, onde chamarei a atenção para a lousa branca escrita, dividida três com textos
atividades de leitura e escrita.
Os olhos atentos daquelas crianças que copiavam todos os pontos vírgulas e letras, FORMAS E
MARCAÇÕES. A impressão que tenho simplesmente são copistas de algo que não sabem decifrar.
Umas copiam quase que compulsivamente, como se tentassem capturar os sentidos do que está gravado no quadro. Como um rito sacramental presidido pelos sacerdotes do conhecimento. Que precisam
de corpos inertes, para modelar a exclusão.
– Silêncio! Tem gente estudando!
– Educação vem de casa!
– Não olhe para o lado!
– Ele não para quieto, por isso não aprende!

6

“Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. E, assim como a cultura
não é isenta de barbárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. (...) Considera sua tarefa escovar a
história a contrapelo” (BENJAMIN, W. Teses sobre o Conceito de História, Tese VII, 1940. In: Obras Escolhidas – Vol
1. Brasiliense, 1987. p. 225).
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Este corpo precisa ser calado para que fique inerte à dominação do racismo e aceite passiva-
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mente as marcas do jogo da dissimulação, como aponta ALBUQUERQUE (2009)7. É uma dessas expressões capazes de traduzir regras de sociabilidade hierarquizadas que, sendo referendadas
ou contestadas, atualizam-se cotidianamente. Mas que podem resgatar memórias e romper com
leituras hegemônicas deste corpo, de corpos negros que se comunicam de várias formas.

Figura 2 – Reprodução do Teste da Boneca pela CNN em maio de 2010. A pergunta era: “Mostre-me a criança
burra”. http://edition.cnn.com/2010/US/05/13/doll.study/index.html.

Esta “leitura” dos atos, dos gestos, dos sentidos, nos transmite mais do que através de palavras, tantas vezes controladas, dicionarizadas, de sentido ambíguo, através dos quais dissimulamos nossos preconceitos e conceitos. Benjamin, em O Narrador, diz que todos os dias e a todos
os momentos temos contato com histórias, e ao evitarmos explicações, abrimos um canal para
melhor interpretados Como no diz Walter Benjamin, em O Narrador:
Metade da arte narrativa está em evitar explicações. O extraordinário e o miraculoso
são narrados com a maior exatidão, mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor (...) Ele é livre para interpretar a história como quiser, e com isso o
episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na informação (BENJAMIN,
1987, p. 203).

Assim, a relação do que está para além do que se estabelece nos grilhões da opressão se resinifica e explode enquanto verbo nascido da narrativa traz a memória submersa, capaz de traduzir
corpos que vão sendo esculpidos nas linhas seguintes deste texto.

7

No livro O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil, logo nas páginas iniciais, a autora fala do
dito “saber o seu lugar”.
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A Arquitetura da Destruição, como bem coloca Antonacci (2014),8 está em ação. A devas-
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tação e combate a cultura, fé e sociabilidade estão em ação, em especial nos espaços escolares.
Mas também poderíamos falar dos corpos feridos na batalhado do dia a dia, caídos no combate
de pretos pobres e adolescentes na Baixada Fluminense e na periferia da Cidade do Rio de Janeiro. Como Maria Eduarda Alves da Conceição, de 13 anos, que era aluna do 7o ano e estava
dentro da Escola Municipal Jornalista Daniel Piza, em Fazenda Botafogo, Zona Norte do Rio,
no dia 30 de março de 2017, quando foi alvejada por tiros de policiais em busca de criminosos.
Os tiros dados a esmo em uma localidade onde a vida pouco importa a levou. Antes dela, nas
últimas décadas, outros corpos existiram, mas menos visíveis se preenchem com facilidade a
curta lista de características que apontam a vítima culpada de ser criminosa: ser jovem e negro.
E depois dela, outros corpos negros continuaram a cair na guerra silenciosa da periferia do Rio
de Janeiro e na Baixada Fluminense.

Figura 3 – Maria Eduarda em foto pessoal divulgada em redes sociais. https://oglobo.globo.com/rio/pericia-afirma-que-um-dos-tiros-que-atingiram-maria-eduarda-veio-de-arma-da-pm-21167735.

Toda esta ação cotidiana produz silêncio e dor. É necessária uma mordaça diária para calar
totalmente estas vozes. As mordaças existem, mas também o potencial de serem vencidas capturar o silêncio falante na vida cotidiana, absorvida pelo capitalismo que consome a história, a esperança? Como entender o olhar transformador destas vozes silenciadas pelos ruídos de carros,
buzinas e fragmentos de frases, que vão diminuindo a palavra? Já não se trata de remendar as

8

Antonacci se refere a experiência de uma visita à África do Sul, uma terra culturalmente arrasada, sem espaços para os
seres humanos que ali viviam, um território dominado pela civilização ocidental, sem espaço para a cultura de seus
povos.
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fraturas do mundo da vida, para recriá-lo. Para que não estejamos propiciando a nova chegada
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de corpos ainda meninos e meninas dos navios negreiros da pós-modernidade. Cenário dos
rostos quebrados e de sobreviveram das rodas dos expostos é cordeiro em sacrifício. Onde se
encontra a polifonia dos tambores de África dos corpos inquietos que não sentam nas cadeiras
e brigam e se empurram?
Mas não esqueçamos... ainda estamos em sala de aula:
– Fique quieto!
– Preste atenção!
– Ele é fraquinho.
– A culpa é da família que não acompanha.
– No início do ano já sabia que iria progredir ou não, sabemos só de olhar.
Não se trata de colocar o cravo9 nas mãos dos sacerdotes do saber, gritando em alto e bom
tom: “Crucifica-o!”. Porém é necessário pensar o lugar assumido em uma relação entre oprimido e opressor, um sedutor lugar de poder sobre o outro, um lugar que é dado aos mestres
assumirem. E que tanto produzem silêncio.

Figura 4 – Posicionamento de um dos principais líderes evangélicos reforçando a demonização de negros (Março de 2011).

Os alunos acabam por não conseguir estabelecer uma grafia de suas histórias ou memórias articulando questões com a vida, pois a escola de certo modo aparta o que está de fora e
hegemoniza cultura singular de cada grupo social, modelando-a de acordo com a dominante.

9

Prego de ferradura, prego com que se fixavam as mãos e os pés dos supliciados na cruz ou no potro ,pequena verruga
cutânea, geralmente dolorosa e em forma de cone.
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No entanto ao permitir que aprendizado possa emergir no movimento contra hegemônico ele
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poderá se transformar em um ato de partilha a ser lido, generosamente, por professor e aluno.
Torna-se possível dizer que o corpo se constitui em texto, por onde transitam experiências e narrativas encarnadas, com práticas corporais mentalizadas e imersas na
subjetividade e história de corpos comunitários (ANTONACCI, p. 62).

Essa partilha está presente nas tradições orais africanas. O contar histórias, recontar, estar em
roda, partilhar vida... tudo isso é possível, pois é parte das culturas do outro lado do atlântico,
e veio a até nós... está presente se tivermos ouvidos para ouvir. Estas vozes estão no silenciado
pela escola, mas está ali presente, na fé, no corpo, na memória e na vida de negros e negras deste
país. É necessário um encontro que algo sentido, mas nem sempre dialogado. Mas é preciso que
haja estes espaços de encontro.

Figura 5 – A Cia Banto atuante desde 2006, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, realiza oficinas e espetáculos
culturais. http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4101.

Assim é possível experienciar a cosmovisão africana como uma episteme ao sul, com toda
a riqueza desta viagem no campo da literatura e dos demais saberes que ligam os dois mundos
em um só. Projetando corpos negros em trânsitos transcontinentais, os indícios recolhidos
permitem sondar oralidades de povos africanos, recriando crenças e saberes em crioulizações
no Novo Mundo, como nos diz ANTONACCI (2014, p. 114), mesmo vencidas e à margem
continuamente engendram reconstruções e resistências.
Mas como libertar os corpos, se o cenário nos mostra, um Rio de Janeiro como primeiro
estado do país em número de queixas de intolerância religiosa, como mostrado no ranking da

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

125

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República?10 As comunidades os terreiros
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estão sendo incendiados e crianças sofrendo violência religiosa, que chegam a ser notícias nos
meios de comunicação. Mas e o que não incendeia, mas impõe o medo de ter uma fé nas escolas, lugares de trabalho, transportes coletivos, ruas, etc.?
Poderíamos dizer que o desejo e a cultura falam através dos muros impostos culturalmente
sobre pessoas e grupos humanos. O enfrentamento penetra na linguagem, mesmo ortodoxa,
permitindo até mesmo uma potencial luta contra a opressão. Antonacci nos propõe uma leitura desvendativa dos caminhos narrativos para uma leitura de Áfricas, que pretende superar a
visão colonial. Para isto destaca autores como: Gilberto Freire (mesmo com vários estereótipos
e caricaturas do negro que o autor ainda traz), Mario de Andrade, Cecília Meireles e Câmara
Cascudo. A autora nos propõe uma releitura destes autores para superação da negritude coisificada, máquinas de trabalho, os sem alma, filhos de Cam.

Figura 6 – A redenção de Cam, pintura de Modesto Brocos (1895), hoje no Museu Nacional de Belas Artes do
Rio de Janeiro, síntese da proposta de embranquecimento, em voga no Brasil

Nesta relação de esconder e revelar a pesquisa de questões que fazem lembrar Certeau, ao
abordar histórias de corpos, considerando o “trabalho alquímico da história: ela transforma
o físico em social; (...) ela produz imagens de sociedade com pedaços de corpos”. Acaba por

10

http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/rio-de-janeiro-lidera-ranking-de-denuncias-de-discriminacaoreligiosa.html.
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descortinar a presença africana como patrimônio cultural, religioso, musical e corporal. Assim
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é possível reelaborar as marcas deixadas por séculos de escravidão que fazem emergir a estética
negra que através da palavra. Vão reverberando assim o grito de liberdade.
As questões que me inquietam é pensar que no século XXI ainda trazemos os mitos de uma
democracia racial, uma visão eurocêntrica da sociedade. Não estou esquecendo os avanços trazidos pela luta dos movimentos de negros e negros, que foram às ruas nos anos 70, trazendo a
discussão para o seio da sociedade. Será que usamos pouco o saber oral, que reverberou o grito
de liberdade por diversos caminhos culturais e religiosos? Seria o mito da democracia racial latente?? A Baixada, onde vivo e atuo na educação, é um território negro. Os projetos históricos
de exclusão produziram uma demarcação visível quando esta característica é trasposta para um
material gráfico:

Figura 7 – Distribuição territorial por cor/raça na região metropolitana do Rio de Janeiro. (Atlas das condições
de vida no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014-2015).

Ao produzir uma dicotomia corpo-mente, de matriz cartesiana, a visão eurocêntrica captura
o corpo e retém a vida que se movimenta. Enquanto esta perspectiva está na contramão da percepção dos sentidos, nas formas de memorização das culturas de matriz africana, as narrativas
são escritas que envolvem o corpo todo, capaz de romper com a história contada pela ausência. A narrativa se estabelece no encontro, trazendo a voz do outro como parte do processo de
transmissão do vivido para e com o outro. O saber não é algo a ser retirado de uma gaveta e

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

127

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

aplicado, é relação, é afeto, é um conjunto de histórias que conectam céu e terra, vida e morte,
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afeto e saber.
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Desta forma acreditamos que possamos refletir acerca das produções do educador entre o

currículo prescrito e praticado, para apontar para possibilidades de atuação mais ricas de sentido para educadores e educados. Privilegiar-se-á a coleta de narrativas dos educadores acerca de
suas práxis, vivências e experiências na relação com a lei 10.639/2003.
Assim, o estudo que pretendo aqui fazer é atravessado pelas análises das construções que se
dão no cotidiano das experiências de ensino, pensando nos impasses e contradições que se dão
na experiência pratica do ensino em um território que tem sido de intensas transformações no
campo da religiosidade institucionalizada. Uma vez que a escola por vezes tem se o lugar de
negação de vidas, marcadas pela cor da pele. Capaz de quebrar com aprendizados históricos que
colocam o corpo do negro como objeto e/ou animal a se montado.
É neste sentido que este trabalho pretende apontar a cosmovisão africana como possibilidade de enfrentamento do racismo, velado nas linhas submersas do cotidiano de nossa sociedade.
Apropriar-me-ei das palavras de Amadou Hapâté Ba, que traz para nós sabedoria Africa(s) e
nos desafia a pensar o modo de ser Ensino Religioso e o da escola de uma foram não fragmentada que envolve o corpo inteiro e aponta para a possibilidade de se viver outra cosmologia, que
seja as nascidas em ÁFRICAS.
Tais homens eram capazes de abordar quase todos os campos do conhecimento da
época, porque um “conhecedor” nunca era um especialista no sentido moderno da
palavra mas, precisamente, uma espécie de generalista. O conhecimento não era
compartimentado. O mesmo ancião (no sentido africano da palavra, isto é, aquele
que conhece, mesmo se nem todos os seus cabelos são brancos) podia ter conhecimentos profundos sobre religião ou história, como também ciências naturais ou
humanas de todo tipo (HAMPÂTÉ BÂ, 2003, p. 174).11

Uma educação que envolva o corpo é capaz de transformar professores em educadores-griot,
narradores, que se incluam como pessoas que são, com experiência e vivências próprias. Os corpos do aluno e do professor acabam substituídos por abstrações, ambos se tornam engrenagens
de um modo de produção de gente. Adolescentes e crianças podem ser avaliadas pelo que são
em sua integralidade, deixando de ser um número de uma chamada de diário, na estatística,

11

Hampâté Bâ, Amadou, Amkoullel, o menino fula São Paulo: Palas Athena: Casa das Áfricas, 2003. p. 174-175.
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em gráficos e tabelas que só servem para medir o que a “cabeça” pode produzir (MACHADO,
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2014).
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E o griô levantou-se. A meninada levantou com ele:
– Vamos mexer pernas e braços. Sacudir o corpo. Agora vamos cantar e abraçar o
outro. Façam de conta que podemos abraçar o mundo. Cantando e abraçando com
o som de A. Ará Keto ê, Faraimará Ará Keto ê, Faraimará Cantar e Abraçar o outro!
Desejar paz e prosperidade a cada abraço amigo. Abraçando o mundo. Acabando a
guerra. Abraçando o mundo. Nossos braços são nossas asas, nossas asas de alegria,
asas de amor e paz.
E o griô, de abraço em abraço desapareceu no meio da multidão do povo ioruba. E
o Ará keto ê, com as crianças se divertindo, foi de aldeia em aldeia, se transmitindo
de pai para filho, de geração em geração. Quando vocês virem crianças brincando,
podem ter certeza, é o Faraimará (MACHADO, 2014, p. 204).

Libertar o corpo é dizer nas ações do cotidiano que as diferenças existem, mas não devem
hierarquizar nem tão pouco impossibilitar o belo, nem os valores históricos, corpóreos e estéticos de um corpo negro ainda criança. Ao trazer a possibilidade de trabalhar as questões de afirmação positiva da negritude, uma ação pedagógica antirracista pode criar um ambiente de respeito e mais humano no ambiente escolar mais potente ao aprendizado de uma forma integral.
O princípio epistemológico, didático-pedagógico e ético que precisamos trazer para que se
possa fundamentar um currículo antirracista, que possa relacionar conhecimento, sentimento e
com a aprendizagem, se fundamente na construção de uma prática transformadora vivenciada
na cosmovisão africana, em todos os espaços, em todas as modalidades de ensino. Pensar a totalidade, a coletividade, o reconhecimento da ancestralidade, são caminhos para este processo de
mudança e o encontro de um novo equilíbrio. Molefi Asante, aponta também para a rediscussão de referenciais para superação da inferiorização imposta:
A juventude na diáspora africana, nas Américas e na Europa, aqueles que nasceram
nessas regiões estão à espera de alguma inspiração que lhes permita recuperar o seu pé
no meio de um mundo europeu, onde estão muitas vezes fora de equilíbrio, porque
eles não podem e não se relacionam com a sua própria base cultural, e não têm nenhuma maneira de realmente entrar na cultura europeia em pé de igualdade com os
brancos. Os jovens são capazes e completamente prontos para reivindicar a sua cul-
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tura, os mais velhos devem refletir sobre a situação e agir. A maioria dos jovens está
terra de ninguém, flutuando entre um lugar que eles não conhecem e outro
CIBERnuma
TEOLOGIA
lugar que não os conhece. Temos que proporcionar escolas, seminários, workshops,
programas de treinamento, clubes e atividades para as crianças. Esta é a maneira, por
meio da qual eles ganham força e confiança e são, então, capazes de encontrar e discutir, cumprimentar e conhecer os seus homólogos europeus, sem um sentimento de
inferioridade e sem a necessidade de vociferar ou exagerar sobre quem eles são como
seres humanos (Entrevista a ASANTE, 2012).12

Que ao longo deste processo histórico que nos leva a ler o passado para entender o lugar do
corpo negro neste contexto onde o negro é colocado na mesma linha do animal, para continuar
a escrever, é necessário abaste-se de poesia, música para que a dor e o lamento possam ser diluídos e anunciados pelo vento. Pois diante de tantos acontecimentos que somos assolados pelos
ferimentos de morte através do racismo submerso, subjetivo.
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Resumo: A presente pesquisa desenvolve uma abordagem do “Cuidado” na concepção de
Leonardo Boff como uma alternativa para a existência nocenário líquido-moderno. Mediante
a revisão bibliográfica do sociólogo Bauman, busca-se compreender as possíveis causas da liquedificação da sociedade moderna, caracterizada pela cultura do consumo, individualismo,
competitividade, descarte e velocidade, e, propõe-se o “modo-de-ser-cuidado” como um caminho para a sociedade sólida. A cultura do descartável só tem espaço em nosso meio, na medida
em que abandonamos o “Cuidado” enquanto reparação e cura. Na opinião de Boff (1999), a
existência só terá sentido se considerar o “Cuidado” uma nova lógica de convivência. Enquanto
na sociedade líquido-moderna a solução dos problemas segue a lógica do descarte, na sociedade
sólida será através de reparação, desvelo, compaixão, corresponsabilidade.
Palavras chaves: Leonardo; Cuidado; líquido-moderno; neoliberalismo; sociedade.
Abstract: This research develops an approach of “care” in Leonardo Boff conception as an
alternative to existence in the existence in the modern liquid scenario. Mediating the biologist
review of Bauman sociologist, seeking the possible causes of the liquor of modern society, characterized by the culture of consumption, individualism, competitively, discarded, discarded
and speed, and, propose to “be - be – care as a way” to solid society. The culture of disposable
only has room in our midst, as we abandon “care” while reparation and healing. In Boff’s opinion, it S only gonna be felt if you consider “care” a new logic of belief. While in the liquid
society – modern, the solution of problems follows the logic of discarte, in solid society will be
through reparations, descended, compassion, correspondence.
Keywords: Leonardo; Caution; liquid-modern; neoliberalism; society.
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Na presente pesquisa
nos propomos a apresentar a concepção de Leonardo Boff

1

sobre o

cuidado, como proposta para a minimização dos impactos do cenário líquido-moderno em forma de diálogo com o pensamento de Bauman2 das causas à possível saída da crise pós-moderna. Dos vários problemas que suscitam a urgência do cuidado, como remédio, nos ocuparemos
da vida humana (Vida Líquida)3 e da precariedade dos laços humanos (Amor Líquido).4
Em seus escritos, Leonardo Boff, reconhece que a modernidade e seu projeto de tecnociência5 trouxe muitas conquistas e melhorias para a vida humana, mas contrapõe que a mesma
modernidade é a causa da vulnerabilidade da vida e das relações humanas devido ao modo
como as sociedades contemporâneas têm administrado os recursos naturais, entre outros bens.
Toda distribuição de riquezas que deixa de lado a devida observância do cuidado, coloca a vida
humana em situação de perigo. Tal descuido estaria na linha das causas da liquidificação da
modernidade. Se tivéssemos o devido cuidado nas nossas relações entre seres humanos e com os
demais seres e entes que nos rodeiam, certamente alguns lugares da humanidade e certas pessoas
não teriam experimentado a fome, a violência, a miséria, as guerras, o gigantesco fenômeno
migratório e as ameaçadoras epidemias, em tais proporções, conforme registradas nos últimos
tempos.

1

Leonardo Boff (1938), é um teólogo, escritor e professor universitário brasileiro, um dos maiores expoentes da Teologia
da Libertação, corrente progressista da Igreja Católica. É defensor dos mais pobres, excluídos e de questões ecológicas
(cf. https://www.ebiografia.com/leonardo_boff/). Acesso em: 18/05/2016.

2

Zygmunt Bauman (1927-2017) foi um sociólogo, pensador, professor e escritor polonês, uma das vozes mais críticas
da sociedade contemporânea. Criou a expressão “Modernidade Líquida” para classificar a fluidez do mundo onde os
indivíduos não possuem mais padrão de referência (cf. https://www.ebiografia.com/zygmunt_bauman/). Acesso em:
18/05/2016.

3

De acordo com Bauman, vida líquida é uma vida vulnerável, vivida em condições de incerteza constante, em uma
sociedade veloz. “As preocupações mais intensas e obstinadas que assombram esse tipo de vida são os temores de ser pego
tirando soneca, não conseguir acompanhar a rapidez dos eventos, ficar para trás” (cf. BAUMAN, Z. Vida Líquida. Rio
de Janeiro: Zahar, 2007, p. 8).

4

Bauman denominou Amor Líquido a fragilidade dos laços no mundo pós-modernos, que seguem a lógica do fluxo.
Tudo se desfaz com facilidade e nada tem a garantia da permanência por longo tempo. De acordo com o sociólogo, os
laços pós-modernos parecem feitos “sob medida para o líquido cenário da vida moderna, em que se espera e se deseja
que “as possibilidades românticas” (e não apenas românticas) surjam e desapareçam numa velocidade crescente e em
volume cada vez mais maior”. Trata-se de relacionamentos sem compromissos de longo prazo, que maioritariamente são
mantidos por meio de conexões virtuais, bastando apenas um clique no DELETE para desfazer-se (cf. BAUMAN, Z.
Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 12).

5

“Tecnociência” é uma terminologia criada nos finais dos anos 1970 por Gilbert Hottois, filósofo belga, para designar
as atividades científicas e tecnológicas que regem os laços sociais e caracterizam o progresso da sociedade moderna (cf.
<http://filosofiaemalbergaria.blogspot.com.br/2012/03/o-que-e-tecnociencia.html> acesso dia 04/05/2018).
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Nessa perspectiva, nota-se a urgência do resgate do ethos cuidado como nova postura social,

CIBER

TEOLOGIA

porque de acordo com Boff (1999), para tudo o que tem vida e o que existe e coexiste no Cosmo: uma árvore, um animal, uma criancinha, um idoso, etc., tem o cuidado como condição
necessária para sua continuidade de vida e existência no universo. Segundo o mesmo autor,
O cuidado entra na natureza e na constituição do ser humano... Sem o cuidado,
ele deixa de ser humano. Se não receber cuidado desde o nascimento até a morte,
o ser humano desestrutura-se, definha, perde sentido e morre. Se, ao largo da vida,
não fizer com cuidado tudo que empreender, acabará por prejudicar a si mesmo e
por destruir o que estiver à sua volta [...]. O cuidado deve ser entendido na linha da
essência humana (BOFF,2004. p. 34).

Diante dessa realidade de liquidificação da sociedade moderna, na presente pesquisa, nos
basearemos na necessidade de do cuidado como novo “modo-de-ser-no-mundo”, a fim de remediar os problemas que afligem a nossa geração num gesto de compaixão pelas gerações futuras.
Outro sistema que situe a vida acima do lucro é possível. Trata-se de um novo sistema pós-liberal
que dê primazia à humanidade, que proteja a vida de todos os seres viventes e a vida ecológica.

1. O conceito do cuidado na concepção de Leonardo Boff
De acordo com o dicionário Houaiss da língua portuguesa (HILANA, 2014, Apud VIEIRA, 2016, p. 47), cuidado ou cuidar significa “cogitar, pensar, ponderar, atentar para prestar
atenção em preocupar com, responsabilizar-se por algo ou alguém, ter muita atenção para consigo mesmo”. Mas para Boff (1999), o cuidado provém do latim “cura, cogitare-cogitatus” que
carrega o mesmo valor de cogitar, dar atenção, colocar interesse, desvelo e preocupação. O autor
sustenta ainda que “cuidar é mais que um ato: uma atitude. Portanto, abrange mais que um
momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação,
de responsabilização e de desenvolvimento afetivo com o outro” (BOFF, 1999, p. 33).
Martin Heidegger (1889-1976)6 defende que “do ponto de vista existencial, o cuidado se
acha a priori, antes de toda a atitude e situação do ser humano, o que sempre significa dizer que
ele se acha em toda a atitude e situação de fato” (citado por BOFF, 1999, p. 34). Esta constatação deixa claro que o cuidado não só está na origem do ser humano, como também faz parte de
toda sua natureza e constituição, conforme declarou o nosso autor: “o cuidado entra na nature6

Filósofo existencialista nascido em Messkirch (Baden), pequeno vilarejo da Alemanha, em 1889. Autor do Ser e Tempo
(SeinundZeit) e grande influente na filosofia do século XX (cf. ZILLES, Urbano. Panorama das filosofias do século
XX. São Paulo: Paulus, 2016, p. 45).
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za e na constituição do ser humano. O modo de ser cuidado revela a maneira concreta como é
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o ser humano” (BOFF, 1999, p. 34). E se é assim, como explicar a fluidez e liquidificação que
são características da crise pós-moderna ou do mundo neoliberal?

2. Radiografia da “sociedade líquido-moderna”
e suas causas
Sociedade líquido-moderna é uma terminologia usada pelo sociólogo polonês para designar
as características do mundo capitalista neoliberal onde tudo flui e nada é consistente. Conforme
Bauman,
“Líquido-moderna” é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus
membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas das formas de agir. A liquidez da vida e a da sociedade
se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, assim como a sociedade
líquido-moderna, não pode manter a forma ou permanecer muito tempo (BAUMAN, 2007, p. 7).

De acordo com o mesmo pensador, a regra universal em uma sociedade líquido-moderna é
a cultura do descarte:
Numa sociedade líquido-moderna, a indústria de remoção do lixo assume posições
de destaque na economia da vida líquida. A sobrevivência dessa sociedade e o bem-estar de seus membros dependem da rapidez com que os produtos são enviados
aos depósitos de lixo e da velocidade e eficácia da remoção dos detritos (BAUMAN,
2007, p. 9).

Neste cenário líquido moderno, não somos nós os donos do mercado, mas é o mercado
que virou nosso proprietário. Nós nos adequamos ao mercado e não o contrário. Não somos
senhores do consumo, mas o consumo é senhor dos seres humanos. A sociedade neoliberal ou
capitalista reduz o ser humano a uma maquina de produzir ou de consumir. Neste tipo de padrão definido pelo novo sistema, o que confere a identidade ao ser humano, não são os valores
fundamentais da nossa existência como seres humanos, mas é a sua participação no mercado
de consumo.
Os membros da sociedade neoliberal são forçados a se adequarem ao consumo, caso contrário perdem a sua identidade e consequentemente são descartados. Uma sociedade de consumo
“é uma sociedade que julga e avalia seus membros principalmente por suas capacidades e sua
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conduta relacionadas ao consumo” (BAUMAN, 2007, p. 108) e a incerteza diz respeito ao fato
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de que os papéis podem ser revertidos com muita frequência. O consumidor pode virar objeto
de consumo e vice-versa e ambos podem cair na lata de lixo. O sociólogo polonês considera o
fenômeno neoliberal como uma “síndrome consumista”:
É realmente uma síndrome: uma série de atitudes e estratégias, disposições cognitivas, julgamentos e prejulgamentos de valor, pressupostos explícitos e tácitos variados,
mas intimamente interconectados, sobre os caminhos do mundo e as formas de
percorrê-los, as visões da felicidade e as maneiras de persegui-las (BAUMAN, 2009,
p. 109).

Sem dúvidas, a síndrome consumista afetou todos os membros das sociedades neoliberais,
pois todos nós temos vontade de consumir, ou seja, todos atuamos no mercado de consumo.
Alguns como consumidores, outros como produtores, outros ainda como produto de consumo
e em última instância, outros como lixo descartado pelo sistema. Assim é o espírito do sistema
neoliberal conforme salienta Sella (2002):
O neoliberalismo é um sistema econômico imposto à humanidade através de sua
política e de seu horizonte cultural e religioso. Trata-se de uma ideologia que se concretiza, sobretudo, na estruturação de uma economia voltada somente à vantagem
individual, ou seja, ao lucro e à sua maximização, situando tudo numa função instrumental e transformando qualquer ser vivente, até a pessoa humana, em mercadoria a
serviço do lucro (SELLA, 2002, p. 47).

O neoliberalismo é totalmente um sistema injusto e desumano na medida em que coloca o
lucro acima da vida e o consumo sobre qualquer outro valor. O neoliberalismo é responsável
pela má distribuição da economia mundial, pela destruição da natureza, da cultura, da política,
da religião e consequentemente da sociedade em geral. É um sistema que sacrifica e marginaliza
os empobrecidos e excluídos.
De acordo com o teólogo Clodovis Boff (1998, p. 81), “os excluídos são aqueles que sobram do sistema formal, os que não cabem na sociedade oficial, os inúteis, os desnecessários”.
Clodovis Boff (1998) sublinha que “o excluído começa por ser excluído do mercado formal:
não consome (para atender as suas necessidades básicas) nem vende (nem mesmo o que tem de
melhor: sua força de trabalho). Essa é a exclusão fundamental e determinante da exclusão social
mais ampla” (BOFF, 1998, p. 106).
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Os excluídos do mercado neoliberal são equiparados ao lixo que deve ser banido da socieda-
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de. Se tratar de seres humanos, se aniquila a sua existência física por meio da morte que pode
ser morte morrida ou morte matada. Segundo Sella (2002), a morte morrida acontece quando
o excluído não tendo condições de viver, passa fome, fica doente e acaba morrendo. Morte matada é quando a vida do pobre marginalizado é eliminada pela violência gerada pela gigantesca
desigualdade social.
Muitas vidas humanas são suprimidas da existência por motivos banais. Em nossos dias,
uma briga de transito é motivo suficiente para que alguém deixe de existir neste mundo. Não
são poucas as pessoas que tiveram que perder sua vida pelo simples fato de furar a fila do banheiro, pela cor de sua pele, pela orientação sexual, entre outros motivos que poderiam ser
superados por meio de um diálogo sereno.
A sociedade líquido-moderna deixa evidente que as nossas relações, enquanto seres humanos são precárias. Ninguém se preocupa pelo destino do próximo, muito menos das outras
expressões de vida e da natureza. A terra está ameaçada e consequentemente a sustentabilidade
da vida das futuras gerações é uma questão totalmente incerta.
Tanto Boff quanto Bauman desencorajam as ofertas do sistema neoliberal, e, consideram a
pós-modernidade como uma era de crise pelo fato de que o mercado de consumo provoca muitos estragos nas fontes dos recursos naturais, insegurança frente a onda competitiva gerada pelo
neoliberalismo, medo de ser descartado por não produzir bens e por não participar no mercado
de consumo regularmente.
A crise do mundo contemporâneo é uma crise de valores, dado que os fundamentos éticos
são questionáveis. De acordo com o pensador brasileiro, “é difícil para a grande maioria da
humanidade, saber o que é correto e o que não é. Esse obscurecimento do horizonte ético redunda numa insegurança muito grande na vida e numa permanente tensão nas relações sociais”
(BOFF, 2003, p. 27). Segundo Boff, o fenômeno neoliberal representa um grande retrocesso,
porque,
[...] o desenvolvimento social visa melhorar a qualidade da vida humana enquanto
humana. Isso implica em valores universais como vida saudável e longa, educação,
participação política, democracia social e participativa e não apenas representativa,
garantia de respeito aos direitos humanos e de proteção contra a violência, condições
para uma adequada expressão simbólica e espiritual (BOFF, 2004. p. 138).
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Desse modo, está muito claro que uma sociedademarcada pela competitividade, pela ex-
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ploração do ser humano pelo ser humano; pelo consumo desenfreado, pelo individualismo,
se encontra muito distante do verdadeiro progresso. Uma sociedade assim, é sem dúvidas uma
sociedade doentia. O espírito de competição não constitui a natureza humana, pois este reforça
comportamentos egoístas que são completamente venenosos para a vivência coletiva. Já lembrava Aristóteles (384-322 a.C.) que por si só o ser humano não pode realizar suas aspirações
nem satisfazer suas necessidades; pelo que precisa da companhia dos outros, seus semelhantes. Vale ressaltar que não se trata de uma companhia de adversidade, mas de cooperação, de
complementaridade.
Infelizmente, com o neoliberalismo, a sociedade deixou de ser um lugar de realizações do
ser humano, e, tornou-se um estádio onde ‘todos correm e um só vencedor recebe o troféu’. E,
de acordo com Bauman (2007), o verdadeiro troféu nessa maratona é a garantia (temporária)
de ser excluído das fileiras dos destruídos e evitar ser jogado no lixo. O cansaço da competição
gera a angústia, o tédio de viver, e a depressão que consequentemente força os derrotados na
competição a optarem pelo suícidio, conforme eclarece Clodovis Boff:
o estado da angústia existencial, na medida em que domina o espírito e se prolonga
no tempo, pode degenerar em tédio. Por sua vez o tédio prolongado se degrada às
vezes em depressão, que já é uma patologia, a qual pode decair, por sua parte, para
formas de patologia mais graves, como a tendência ao suicídio. Temos pois a sequência: angústia => tédio => depressão => vontade de nada ou de morte (BOFF, 2014,
p. 187).

Para os resistentes da humilhação de ser vencidos nessa competição, a vida perde o seu sabor natural.Aquela estranha energia que nos deixa de pé cada manhã e nos faz correr ao longo
do dia nesse estádio, se apaga lentamente. É propriamente isso que Bauman chama de “vida
líquida”. A vida líquida, conforme o sociólogo é uma vida vulnerável, vivida em condições de
incerteza constante, em uma sociedade veloz. “As preocupações mais intensas e obstinadas que
assombram esse tipo de vida são os temores de ser pego tirando soneca, não conseguir acompanhar a rapidez dos eventos, ficar para trás”. (BAUMAN, 2007, p. 8), porque numa sociedade
líquido-moderna a vida está condenada a não parar.
Outro sintoma do mal-estar de nossa geração líquido-moderna diz respeito à precariedade
de nossas relações que mudaram de reais para virtuais através das redes sociais.As redes sociais,
são sem dúvidas, uma grande revolução no campo da comunicação, que trouxeram consigo
muitos avanços para a comunicação humana. Elas revolucionaram o sistema de comunicação
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tradicional. “A praticidade e a novidade das redes sociais, além do acesso livre a qualquer tipo
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de informação de qualquer parte do mundo, é a possibilidade de gravar e fazer cópia de tudo
aquilo que é procurado e encontrado” (SELLA, 2002, p. 45). Em contrapartida, este fenómeno
virtual facilitou a cultura do descartável das relações, isto é, tornou os laços mais frágeis e vulneráveis ao abandono.
Depois que apareceram as redes sociais, em poucos anos, maisda metade da população dos
países desevolvidos e quase a metade dos países em via de desenvolvimento são internautas, ou
seja, trocaram as relações reais para as virtuais. A lógica das relações virtuais é também uma lógica do neoliberalismo, isto é, a lógica de troca de favores. Uma pessoa se preocupa pela outra ou
por algo na medida em que a outra pessoa ou tal produto lhe garante alguma satisfação e logo
que aparecer outro produto ou outra pessoa que lhe prometa mais satisfação, pode-se descartar
a primeira pessoa ou o primeiro produto, a fim de canalizar sua atenção no novo produto e
assim sucessivamente.Todavia, merece sublinhar que a internet em si mesma não é causa da liquidificação da nossa sociedade, mas o uso dela sem o devido cuidado essencial, pode constituir
uma das razões da liquidificação da nossa sociedade pós-moderna.
Sem dúvidas, existe um mal-estar generalizado em nossas sociedades porque a lógica do
mercado e do mundo virtual deixou de lado o zelo pelos valores essênciais para uma convivência
sadia. Infelizmente, vivemos numa época de inversão de valores. Hoje as pessoas são dirigidas
pelo automóvel, programadas pelo computador, compradas pelo supermercado, e assistidas
pela televisão enquanto pensam erroneamente que o que acontece é o contrário.
Os celulares, computadores, videogames e as televisões passaram a ser membros mais importantes das famílias. As pessoas “vivem para trabalhar” em lugar de “trabalharem para viver”,
isto é, vivem para ganhar ao invés de viver por viver somente. O que os economistas neoliberais
chamam de nível de vida nada mais é que o nível de consumo. Assim para eles, qualidade de
vida equivale à quantidade de bens materiais. Trata-se de uma verdadeira guerra fria contra
aqueles que não podem acumular bens de consumo, os pobres excluídos.
Portanto, niguém pode se dar o luxo de ignorar que a nossa sociedade capitalista neoliberal
se descuidou e consequentemente carece de um resgate dos autênticos valores que definem um
mundo melhor.Valores que constituem uma preciosa herança recebida dos ancestrais, como
por exemplo: a proteção da vida, o respeito pela dignidade humana, a compaixão, a solidariedade, entre outros valores indispensáveis para uma convivência social e que emergem vínculos
duradouros.
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2.1 O DESCUIDO: UMA RAIZ DA LIQUIDIFICAÇÃO MODERNA?

Assim como o “mal
é a privação ou ausência do bem” no pensamento de Santo Agostinho,
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fica correto afirmar que para Leonardo Boff, o descuido seria a “privação do cuidado ou a sua
ausência”. Entretanto, se as coisas no mundo moderno tomaram tal rumo, conforme a radiografia que apresentamos no item anterior, não restam dúvidas de que abandonamos aquilo que
é a nossa essência: o cuidado. O que se opõe ao cuidado é o descuido ou falta de cuidado. De
acordo com o nosso autor, sob o cenário neoliberal,
– Há um descuido e um descaso pela vida inocente de crianças usadas como combustível na produção para o mercado mundial [...].
– Há um descuido e um descaso manifesto pelo destino dos pobres e marginalizados
da humanidade, flagelados pela fome crônica, mal sobrevivendo da tribulação de mil
doenças, outrora erradicadas e atualmente retornando com redobrada virulência.
– Há um descuido e um descaso imenso pela sorte dos desempregados e aposentados, sobretudo milhões e milhões de excluídos do processo de produção, tidos como
descartáveis e zeros econômicos [...].
– Há um descuido e um abandono dos sonhos de generosidade agravados pela hegemonia do neoliberalismo com o individualismo [...].
– Há um descuido e descaso pela dimensão espiritual do ser humano [...]
– Há um descuido e um descaso pela coisa pública [...]. Há um descuido vergonhoso
pelo nível moral da vida pública marcada pela corrupção e pelo jogo explicito de
poder de grupos, chafurdados no pantanal de interesses corporativos.
– Há um abandono da reverência, indispensável para cuidar da vida e de sua fragilidade (BOFF, 1999, p. 18-19).

Se não tivessemos abandonnado o cuidado como uma ética essencial na convivência social,
certamente o mundo não estaria em guerra contra os pobres e sim, contra a pobreza. Não teríamos criado a indústria militar para dizimar vidas inocentes. A comida não seria uma mercadoria
nem a comunicação um negócio, porque continuariam a ser direitos humanos. Se fossemos cuidadosos ninguém morreria de fome nem de indigestão. As ruas não estariam lotadas de crianças
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em espécie de lixo. A educação não seria um privilégio de uma minoria elitista. Boff (1999),
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conclui ainda que por conta do descuido,
Milhões e milhões de seres humanos são condenados a viver em favelas sem qualquer
qualidade de vida, sob a permanente ameaça de deslizamentos, fazendo a cada ano
milhares de vítimas [...] recorre-se frequentemente à violência para resolver conflitos
interpessoais e institucionais, normalmente superáveis mediante o diálogo e a mútua
compreensão (BOFF, 1999, p. 19).

Essa situação revela o descaso. Existe também um descuido que se refere ao mundo virtual.
Não podemos negar que a internet e as redes sociais enquanto formas de comunicação tecnológica superaram muitas carências enfrentadas pelas gerações passadas, no que tange à comunicação, troca de informações e de conhecimento, além de serem fundamentais para o mundo da
economia, do trabalho, da prestação de serviços, entre outros.
Contudo, não podemos ignorar também que esta revolução, em grande parte, é responsável
pelo retrocesso dos relacionamentos humanos enquanto valores indispensáveis, além de promovera exclusão. O mundo virtual da internet representa “uma mudança de valores; um fosso nos
separa do passado, um abismo. Caímos na virtualidade, no mundo dos signos, das imagens,
onde tudo cabe, tudo se conecta, mas não aprendemos a compor, senão a competir e a excluir”
(MOSÉ, 2018, p. 40). Afinal no mundo virtual, qualquer tipo de informação está na internet e
o cidadão é obrigado a acessá-la para não ficar excluído. De acordo com Sella (2002), no mundo virtual os novos analfabetos são os que não têm acesso à internet, e o mundo é dividido entre
internautas (os incluídos) e os não internautas (os excluídos).
Em meio ao atual cenário líquido-moderno da sociedade de consumo, a necessidade de
mudança de comportamentos é urgente. Mudar de comportamento significa adotar novos “padrões de consumo e técnicas de produção e reprodução que protejam e reduzam a quantidade
de resíduos lançados nos ecossistemas” (VIEIRA, 2016, p. 47). Como caminho para a reversão
desse cenário e para salvar a vida humana, propomos o “modo-de-ser-cuidado”. Se não aplicarmos o cuidado em todas as nossas relações e todas nossas atividades, “até meados do século XXI
terão desaparecido definitivamente, mais da metade das espécies animais e vegetais atualmente
existentes” (BOFF, 1999, p. 19).
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3. O “modo-de-ser-cuidado” segundo BOFF:
corretivo indispensável para o cenário líquido-moderno
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Com o avanço do neoliberalismo, a sociabilidade, a corresponsabilidade, a cooperação e

a compaixão entre os seres humanos, ficaram na coleção de contos de fadas. Infelizmente o
neoliberalismo reduziu o ser humano a uma máquina de trabalho a ser vendida e explorada,
matando assim a noção do ser humano como um ser de relações.
O ser humano não foi criado para o individualismo, e muito menos para a competitividade.
Ele é por natureza um sujeito de relações sociais. Segundo o autor, “o ser humano é um ser de
cuidado, mais ainda, sua essência se encontra no cuidado” (BOFF, 1999, p. 35), portanto é
chamado a preocupar-se com as pessoas e a colocar cuidado em tudo que faz. Quem cuida não
compete e nem se isola, mas, zela, se compadece e cura o objeto ou pelo sujeito cuidado.
Em nossa sociedade líquido-moderna, perpetua a vontade de trocar as relações sociais (reais)
para as telescópicas (virtuais). Neste sentido, os aparelhos tecnológicos são tratados como parentes mais próximos das famílias. Não seria exagero dizer que há quem substituiu o pai por
um computador, a mãe por um tablet, o irmão por um celular, ou fez do videogame seu melhor
amigo. Contudo, não é segredo para ninguém que um computador e um robô não têm condições de cuidar do meio ambiente, de se compadecer sobre as desgraças de seu dono ou dos
outros e de se exultar com os sucessos de um amigo. Um computador e um robô jamais farão
isso porque não têm coração. “Só nós humanos podemos sentar-nos à mesa com o amigo frustrado, colocar-lhe a mão no ombro, tomar com ele um copo de cerveja e trazer-lhe consolação
e esperança” (BOFF, 1999, p. 99).
Entretanto, se faz necessário um mundo construído a partir de laços afetivos reais. “Esses
laços tornam as pessoas e situações preciosas, portadoras de valor. Preocupamo-nos com elas.
Tomamos tempo para dedicar-nos a elas. Sentimos responsabilidade pelo laço que cresceu entre
nós e os outros” (BOFF, 1999, p. 99). O sociólogo da liquidificação da sociedade moderna,
julga urgente o resgate dos laços reais que configuram o “modo-de-ser-cuidado”. Ele observa:
Num ambiente líquido, imprevisível e de fluxo rápido, precisamos, mais, do que
nunca, de laços firmes e seguros de amizade e confiança mútua. Afinal os amigos são
pessoas com que podemos contar quando precisamos de compreensão e ajuda no
caso de tropeçarmos e cairmos (BAUMAN, 2007, p. 140).

Resgatar os laços firmes significa resgatar a nossa humanidade. Os seres humanos diferentemente de todos os outros seres, são capazes de estender relações duradouras. Mas para tal atitu-
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de de desvelo que pressupõe a participação no destino do próximo e do Cosmo se faz impres-
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cindível. Precisamos colocar cuidado na relação com todos os entes que nos circundam. Não
se trata do cuidado a modo consumista que se limita apenas no cuidado com a nossa aparência
por meio de exercícios físicos, maquiagens e trajes de grife, mas cuidado paciente, responsável
e compassivo.
Cuidado compassivo significa mostrar compaixão a tudo o que nos circunda, valorizando
e promovendo sua razão ontológica. Isso só é possível se antes de tudo, cuidarmos de nós mesmos, e, mais uma vez, merece sublinhar que cuidar de nós mesmos não se reduz ao cuidado
físico, e sim, cuidado com o nosso espírito. E “cuidar do espírito significa cuidar dos valores que
dão rumo à nossa vida e das significações que geram esperança para além de nossa morte. Cuidar do espírito significa colocar os compromissos éticos acima dos interesses pessoais” (BOFF,
1999, p. 149).
Desta feita, o Cuidado deve ser entendido como uma nova consciência de que tudo o que
existe no universo, faz parte de nós e consequentemente precisa ser tratado com devida atenção.
“Nesse quadro deve emergir a nova sensibilidade e o novo ethos, uma revolução possível nos
tempos da Globalização” (BOFF, 2003, p.17). Portanto, a emergência do cuidado é a emergência de um novo ethos e de acordo com o pensador brasileiro,
Por ethos entendemos o conjunto das aspirações, dos valores e dos princípios que
orientarão as relações humanas para com a natureza, para com a sociedade, para
com as alteridades, para consigo mesmo e para com o sentido do transcendente da
existência: Deus (BOFF, 2003, p. 17).

O cuidado como “modo-de-ser-no-mundo”, na perspectiva boffiana, significa possuir a atitude de preocupar-se, inquietar-se e responsabilizar-se pelo próximo, por aquilo que está atrás, ao
lado e à nossa frente carecendo de ser cuidado. O “modo-de-ser-cuidado” implica ver a natureza
e tudo o que nela existe como parte fundamental da nossa existência e cultivar uma relação
de sujeito-sujeito no lugar de sujeito-objeto; uma relação de convivência ao invés de domínio
sobre, uma relação de cooperação e corresponsabilidade no lugar da competitividade. O “modo-de-ser-cuidado” favorece a “integração social sem violência, o respeito, a tolerância, a adoção,
enfim de uma cultura da paz e da não violência” (VIEIRA, 2016, p. 48).
O nosso mundo líquido-moderno, precisa superar o individualismo, a competitividade e,
sobretudo a cultura do descartável e adotar a cultura do cuidado como novo “modo-de-ser-no-mundo”. A cultura do descartável só tem espaço em nosso meio, na medida em que abando-
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namos o cuidado enquanto reparação e cura, quando deixamos de observar o cuidado em tudo
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o que estivermos fazendo. Sem o cuidado nada pode durar por muito tempo. Na falta do cuidado, tudo: a vida, a política, a democracia, a cultura, a identidade, a moral, a terra, a água, o
ar, a religião, o amor, etc., se liquidifica e consequentemente passa pela experiência do descarte.
Bauman (2004) chamou de amor líquido as relações atuais desprovidas de cuidado. Porque de acordo com o sociólogo polonês, o amor verdadeiro ou amor sólido é sustentado pelo
cuidado:
Amar é a vontade de cuidar, de preservar o objeto cuidado. Um impulso centrífugo,
ao contrário do centrípeto desejo. Um impulso de expandir-se, ir além, alcançar o
que “está lá fora”. Ingerir, absorver e assimilar o sujeito no objeto, e não vice-versa,
como no caso do desejo [...]. Amar é contribuir para o mundo, cada contribuição
sendo o traço vivo do eu que ama. No amor o eu é, pedaço por pedaço, transplantado para o outro” (BAUMAN, 2004, p. 24).

Dessa forma, enquanto no mundo de consumo a solução dos problemas segue a lógica do
descarte, no mundo do cuidado os problemas serão solucionados por meio de reparação, desvelo, compaixão e responsabilidade.
Para Boff, (1999), essa vontade de cuidar deve ser entendida como o “fundamento do fenômeno social e não consequência dele” (BOFF, 1999, p. 110). O cuidado é quem dá origem
à sociedade e quando a sociedade perde o cuidado, todas as instituições existentes nela perdem
sua razão de existir. Na falta do cuidado o social destrói-se.
Para nossos autores, a nova lógica para um mundo sólido não deve ser “o cartesiano “cogito
ergo sum: penso, logo existo” e sim, “sentio ergo sum: sinto, logo existo”, pois o cuidado não é da
ordem do “logos” (razão), mas sim do “pathos” (sentimento; coração). O cuidado é uma atitude
que brota do coração e não da psique. Com a razão raciocinamos e calculamos as situações, mas
o sentimento que brota do coração “nos faz sensíveis ao que está à nossa volta, [...]. É o sentimento que torna pessoas, coisas e situações importantes para nós. Esse sentimento profundo
repetimos, se chama cuidado” (BOFF, 1999, p. 100).
A sociedade sólida, que nos propomos a construir por meio do “modo-de-ser-cuidado”, deverá excluir de sua memória o capitalismo neoliberal, isto é, não deve mais ter como fim o lucro
e a vontade de dominar, mas deve ser marcada por uma profunda união entre a humanidade e
a natureza, ou seja, se colocar a serviço da dignidade da humanidade e da casa comum: a Gaia.
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Considerações finais

CIBER
TEOLOGIA
Ao longo da exposição,
esperamos ter mostrado que falar de sociedade líquido-moderna é

sem dúvidas falar do progresso no campo técnico e um grande retrocesso no campo da moral,
da ética, da política, da espiritualidade. E que diante dessa situação (de crise de valores) é essencial reestruturar as nossas sociedades a partir do ethos cuidado. O cuidado enquanto desvelo,
zelo, cura, e, preocupação com o destino do próximo, pretende considerar que a competitividade, a exclusão e a cultura do descartável nunca constituíram uma resposta ao progresso e muito
menos estiveram na linha da essência do ser humano. Desse modo, tomá-los como um ethos
social é sem dúvidas conduzir o universo rumo ao caos. Nesse caso, corrigir a direção das coisas
em sociedade líquido-moderna por meio do ethos cuidado, pode ser uma alternativa melhor.
O cuidado, não deve ser condicionado pela satisfação vinda do objeto ou da pessoa cuidada.
Isso seria a lógica de troca, própria do mercado de consumo. O cuidado deve obedecer à lógica
da gratuidade e ser aplicado em vista a reafirmação de nossa humanidade. A pessoa deve cuidar
não porque julga algo ou alguém ser importante para si, mas porque o cuidado está na linha
da essência do homem e da mulher. “Não temos cuidado. Somos cuidado. Isto significa que o
cuidado possui uma dimensão ontológica que entra na constituição do ser humano. É um modo-de-ser singular do homem e da mulher. Sem cuidado deixamos de ser humanos”.1
Portanto, é preciso colocar cuidado em tudo o que coexiste conosco no universo, independente de sua importância para conosco. Precisamos respeitar e tratar bem todos os seres que
sofrem à nossa volta, humanos e não humanos, seres vivos e não vivos, a fim de deixarmos uma
boa herança para as gerações futuras. Esta é a tarefa de todos nós e de cada um em particular.
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O S ÍNOD O D A JUVEN T UD E E A EXO RTA ÇÃ O PÓ S -S I NO DA L CHR I S T US VI VI T
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Resumo: A evangelização da juventude se constitui como um desafio pastoral para o cristianismo católico. Com o intuito de pensar estratégias para a pastoral juvenil, o Sínodo dos Bispos
realizado no Vaticano em outubro de 2018, estabeleceu o critério da participação eclesial e do
discernimento vocacional para o trabalho com os jovens. A Exortação pós-sinodal Christus vivit,
assinada pelo Papa Francisco, confirma a ideia de que os vínculos eclesiais são imprescindíveis
para a evangelização juvenil. Este artigo identifica e analisa as principais ideias da Exortação que
se sustentam na perspectiva da construção do jovem como sujeito eclesial e social. Assim se concebe que a evangelização da juventude deve se transformar em evangelização com a juventude.
Palavras-chaves: Papa Francisco, sujeito eclesial, sujeito social, pastoral juvenil, vocação.
Abstract: The evangelization of youth is a pastoral challenge to Catholic Christianity. With
a view to thinking about strategies for youth ministry, the Synod of Bishops held in the Vatican
in October 2018 established the criterion of ecclesial participation and vocational discernment
for working with young people. The post-synodal exhortation Christus vivit, signed by Pope
Francis, confirms the idea that ecclesial ties are essential for youth evangelism. This article identifies and analyzes the main ideas of the Exhortation that are based on the perspective of the
construction of the young person as an ecclesial and social subject. Thus it is conceived that the
evangelization of the youth must become evangelization with the youth.
Keywords: Pope Francis, ecclesial subject, social subject, youth ministry, vocation.
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Introdução
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na história do cristianismo a juventude foi tema de um sínodo dos bispos.

Ora, podemos assumir o pressuposto que a juventude, assim como a concebemos hoje, é fruto
da modernidade. Isso inviabilizaria sua discussão desde a Igreja nascente até a Idade Média.
Mesmo assim, o Sínodo demarca a história, seja pela iniciativa temática ou pela perspectiva com
a qual o assunto foi trabalhado.
Neste artigo queremos apresentar alguns apontamentos acerca da Exortação pós-sinodal
Christus vivit e algumas perspectivas pastorais a partir da leitura do documento papal. Sabemos
que um artigo não esgota as possíveis leituras da Exortação. Por isso assumimos o critério hermenêutico da pastoral juvenil na perspectiva da construção do jovem como sujeito eclesial, que
identificamos como eixo que sustenta a Exortação. Com influências da espiritualidade inaciana,
Francisco traz o discernimento como instrumento para a construção de um sujeito que assume
sua própria história e o seu lugar na comunidade, processo que a Exortação identifica como
sendo um discernimento vocacional.
O Papa não traz na Exortação um resumo daquilo que foi tratado no Sínodo de 2018. Antes ele toma alguns pontos que, segundo seu critério, parecem ser mais significativos (CV 4).
A exortação apostólica pós-sinodal não é um resumo do sínodo nem uma ata pós-sinodal. Ela
é a palavra do Papa, que leva em conta aquilo que foi pensado e discutido, mas que ao mesmo
tempo extrapola o conteúdo que foi tratado no Sínodo.
Nosso artigo não se propõe a ser um resumo da Exortação nem a fazer uma leitura linear do
conteúdo apresentado por Francisco. Antes, assumiremos eixos que, no nosso entender, revelam
o entendimento da pastoral juvenil na perspectiva da construção do sujeito. A Exortação traz
elementos que não serão por nós analisados. Basicamente entendemos que a Exortação de Francisco traz primeiramente um panorama da realidade juvenil. Para que a Igreja consiga dialogar
com essa conjuntura, faz-se necessária uma atitude empática que consequentemente implicará
na construção de um jovem que se estabelece como sujeito eclesial e social e também em uma
pastoral juvenil mais integradora que assistencial.

1. Viver
Cristo vive, expressão utilizada pelo Papa como título da Exortação apostólica, é a referência
assumida pela Exortação. A vida de cada jovem é lida à luz da vida do próprio Jesus. É significativo que o Papa comece o texto falando da vida plena, no desejo que ela se concretize e realize
em cada jovem. A introdução revela um Papa mais afetuoso que preocupado com as estruturas
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de pastoral juvenil. A preocupação com a pastoral juvenil é tratada como meio para construir a
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vida plena aos jovens, esse sim, critério assumido como objetivo da evangelização juvenil.
Como todo documento pontifício, Christus vivit traz uma fundamentação bíblica. As Escrituras servem de critério para a reflexão sobre a vida do jovem. Algumas das perícopes ou passagens assumidas pela Exortação nos revelam uma tendência, ou uma espécie de fio-condutor que
buscaremos traduzir neste artigo.
Ao mencionar as histórias do Antigo Testamento, Christus vivit cita José (6) que, mesmo
sendo o mais novo da família (cf. Gn 37,2-3), superou as adversidades e construiu uma vida no
Egito inclusive assumindo cargos importantes (cf. Gn 37–47). Também Samuel (CV 8) é citado
como exemplo de jovem que assumiu sua função religiosa (cf. Jz 6,14) e Davi (CV 9) que sendo
escolhido ainda jovem (cf. 1Sm 9,2) assumiu a função de reinar sobre Israel.
No Novo Testamento o próprio Jesus é tomado como referência de jovem (CV 13-20). As
Escrituras trazem poucas informações sobre a juventude de Jesus, isso porque o autor bíblico
não compôs uma obra histórica, selecionando os eventos mais significativos para que, segundo
cada evangelho, o leitor entenda a sua mensagem. O processo de escrita dos evangelhos resultou
em um livro teológico, muito mais que histórico.
Também é certo que, por mais que tratemos de Jesus como jovem, tal termo não fazia parte
da cultura semita ou mesmo helênica na qual os evangelhos foram escritos. O termo juventude
é um tanto genérico. Hoje muitos distinguem juventude de adolescência e até mesmo pré-adolescência e os estudos cada vez mais especificam as diferenças entre estas etapas vividas no
período que antecede a vida adulta (cf. LIBANIO, 2004, p. 13).
Aqui não queremos fazer uma exegese bíblica, mas entender quais as perspectivas que o
Novo Testamento oferece para a vivência do jovem do mundo atual. A juventude de Jesus não
se caracteriza por ser a fase que sucede a puberdade e antecede a vida adulta, mas por um agir
juvenil. O modo de ser do home de Nazaré se revela um referencial para o modo de ser do
jovem de hoje. Atitudes amorosas (CV 13), compassivas (CV 14) e repleta de amino (CV 15)
são apresentadas como sendo pertinentes à vivência juvenil. Mas a exortação também traz a
importância do respeito aos mais velhos (CV 16), a prudência (CV 18) e a construção de um
projeto de vida (CV 17).
Ora, o próprio Jesus torna-se exemplo de como o jovem pode assumir seu ímpeto de vida.
O capítulo 2 da exortação traz exemplos de jovens, a iniciar por Jesus, que podem inspirar e
iluminar os jovens cristão do mundo atual.
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Jesus morreu jovem. A exortação diz que ele tinha por volta de 30 anos na ocasião de sua
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crucificação (CV 23). A maturidade de Jesus é processual, e a exortação diz que “é importante
tomar consciência de que Jesus foi um jovem” (DV 23). Também a vida pública de Jesus aconteceu em sua juventude e de forma alguma desmerece a atuação de Jesus, mas engrandece a
consciência do jovem, enxergando-o como alguém capaz de ser maduro e consciente.
O sofrimento de Jesus torna-se referência para tantos jovens que vivem a situação de cruz,
assim como ele viveu. A juventude que sofre, seja como vítima da violência social, pela falta de
emprego ou pela falta de oportunidades de estudo, ou as jovens que sofrem com o machismo
estrutural que consolida a violência contra a mulher, podem encontrar em Jesus a figura de um
Deus que não apenas se compadece com o sofrimento humano, mas que também passou pelo
sofrimento.
Além disso Jesus mostra que a morte não é a palavra final, seja para todo e qualquer ser humano, mas também aos jovens. Sua ressurreição nos faz participantes da novidade que é o seu
projeto de vida (DV 32).
Outros jovens são explicitados pela exortação de Francisco. Eles são os jovens da Igreja,
que convidam o jovem atual a buscar a santidade, já apontada pelo Papa Francisco como uma
atitude cristã encarada no cotidiano (cf. GE 7). Maria, a jovem de Nazaré (CV 43-48), além
de jovens santos como Sebastiao, Francisco de Assis, Joana d’Arc, Domingos Sávio e Teresa de
Jesus, entre outros (CV 49-63) são apontados como pessoas que em sua história buscaram uma
sintonia com Deus e com a comunidade cristã.
A Igreja não é um gueto onde os cristãos se agrupam para protegerem-se dos males do
mundo. Antes, a Igreja é lugar de diálogo com a o mundo ao seu redor e, quando opta por ser
diferente, o faz por testemunho e não por se apartar da realidade (CV 36). Desde o Concílio Vaticano II a Igreja assume o ideal de ser servidora da humanidade, se colocando a serviço (GS 3).
Por fim, a exortação coloca a importância de uma Igreja atenta à leitura dos sinais dos tempos. Tal perspectiva também esteve presente nos trabalhos conciliares. A realidade plural foi
vista como realidade a interagir com a ação da Igreja católica. Para tanto, a Gaudium et Spes
entende que é preciso perscrutar os sinais dos tempos, de modo a conhecer e entender o mundo
no que tange suas esperanças, aspirações e dramas (cf. GS 4).
Também o parágrafo 11 da Gaudiun et Spes auxilia no entendimento dos sinais dos tempos
como critério de interpretação da realidade:
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Movido pela fé, conduzido pelo Espírito do Senhor que enche o orbe da terra, o
de Deus esforça-se por discernir nos acontecimentos, nas exigências e nas aspiCIBERPovo
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rações de nossos tempos, em que participa com os outros homens, quais sejam os sinais verdadeiros da presença ou do desígnio de Deus. Manifesta o plano divino sobre
a vocação integral do homem. E por isso orienta a mente para soluções plenamente
humanas. (GS 11)

A categoria sinais dos tempos possibilita uma relação do catolicismo com os processos históricos (cf. C. BOFF, 1979, p. 59). O aggiornamento e a leitura dos sinais dos tempos foram dois
parâmetros conciliares que serviram de substrato conceitual para a produção do Vaticano II. A
Igreja católica passou a assumir o diálogo com a realidade onde está inserida como perspectiva
de atualização de sua mensagem evangélica. Não se tratava mais de dizer, mas de estar e de ser
presença no mundo. E para tanto tornou-se indispensável a capacidade de ler os sinais dos tempos. A leitura dos sinais dos tempos se torna um instrumento eficiente para que a Igreja consiga
dialogar com a sociedade e com a juventude que nela vive.

2. Uma Igreja empática
O jovem deve ser chamado a se sentir Igreja. Isso é muito mais que pertencer a uma Igreja
ou frequentá-la. O jovem se sente Igreja à medida que participa de suas decisões e organizações, tomando lugar nos organismos pastorais e conselhos comunitários. Mas no que se refere à
construção de um espaço onde o jovem se constitua como sujeito, abordaremos adiante. Agora
trataremos da postura da Igreja diante do jovem, que deve ser uma postura empática.
Abrir-se à participação do jovem faz com que ele ocupe espaços dentro da comunidade. mas
geralmente os jovens encontram dificuldades visto que são considerados imaturos e inexperientes. Geralmente sua ação se resume a trabalhos de animação de eventos ou auxílio braçal ou
ainda a organização de campanhas. Participar deve ser entendido no sentido de tomar parte, de
ser parte. A atuação de quem participa é ativa. A massa não participa. Ela assiste. Por mais que
possa parecer estranho, não participamos de um show, exceto quando ocupamos espaço, seja
tocando um instrumento ou auxiliando na organização. A plateia assiste.
Como transformar a comunidade eclesial para que ela constitua a participação dos jovens?
Cultivando uma Igreja empática com o jovem (CV 65). O jovem é capaz de trazer novas questões e horizontes à comunidade, desde que encontre um ambiente favorável e acolhedor. Escutar o jovem é a primeira atitude para que se construa um ambiente propício à participação.
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juventude”, como se fosse um bloco sólido e uniforme. Existem muitas juventudes e perceber
a idiossincrasia de cada uma delas é importante para a criação de uma comunidade empática
(CV 68). É comum que as comunidades tenham grupos de pastoral juvenil que se desfazem
ao longo do tempo e muitas vezes em um curto período de tempo. Isso não deveria assustar a
Igreja. O que é mais problemático é a falta de espaço para que os jovens se sintam comunidade.
Isso pode ser percebido quando os jovens, após o termino do grupo, não mais se encontram na
comunidade. Podemos concluir, então, que a comunidade não os acolheu ou não deu espaço
aos seus anseios.
As angústias e os anseios dos jovens dificilmente se limitam a questões religiosas. Eles trazem
consigo questões humanas e psíquicas, questões familiares e questões sociais. O jovem se sente
angustiado seja pelo final de um relacionamento amoroso, pela separação de seus pais, pela
dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, pelas consequências do tráfico de drogas ou
mesmo da violência urbana. Abrir-se à realidade dramática pela qual passa a juventude é tarefa
da Igreja (CV 72-75).
O jovem também participa da Igreja quando constrói sua santidade (CV 3.50.249). A grande questão a ser trazida pelo documento é o conceito de santidade. Coerente com a exortação
de Francisco Gaudete et exultate, sobre a santidade, Christus vivit entende que a atitude cristã do
jovem é vivenciada quando ele se constrói como cristão. Assim quando ele navega pelas redes
sociais (CV 86-90) ou quando ele migra em busca de uma vida melhor para si e/ou para sua
família (CV 91-92), o ideal é a construção de uma vida cristã.

3. O jovem como sujeito
O documento preparatório para o sínodo, disponibilizado a todos no site do Vaticano e
que serviu de base para que os jovens respondessem o questionário dos trabalhos pré-sinodais,
trazia a perspectiva do jovem como sujeito, tanto em nível eclesial como social (SANTA SÉ,
online).3 Francisco segue a perspectiva do jovem como sujeito, à medida que entende o jovem
como aquele que busca viver plenamente. Christus Vivit faz uso da palavra sujeito(s) 08 vezes e
perceber como ela é empregada na exortação nos auxilia no entendimento da própria exortação
e consequente do trabalho de evangelização juvenil.
3

O Documento Final do sínodo dos bispos, publicado ao término dos trabalhos sinodais, não acompanha a mesma
perspectiva do Documento Preparatório nem da Exortação de Francisco. O Documento Final se baseia muito mais no
trabalho da pastoral juvenil que aos jovens, em uma tentativa de reaproximação entre os jovens e a Igreja católica (cf.
SANTA SÉ, on-line).
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apresenta primeiro a ideia de que os cristãos não podem parecer “sujeitos estranhos” ao mesmo tempo que devem ter “a coragem de ser diferentes” (CV 36). Ora, o jovem, assumindo-se
e construindo-se como sujeito cristão, deve construir sua identidade cristã na relação com o
mundo. O cristão o é de maneira circunstanciada e a identidade é construída na relação com
essa circunstância (cf. HALL, 2014, p. 11).
O jovem cristão não se aparta do mundo, mas assumindo a postura de Jesus, dialoga com
ele. Assim a encíclica diz que a postura do sujeito individualista, além de ser oposta à prática
cristã, fazem do jovem “presa fácil de propostas desumanizadoras e dos planos destrutivos” (CV
73). Também as reações de oposição aos jovens imigrantes que chegam ao seu país são denunciadas por Francisco. Os imigrantes, seres humanos que exercem seu direito de buscar uma vida
digna, não devem ser vistos como “sujeitos perigosos” (CV 94).
Poucos são os jovens citados na Encíclica. Mas quando o são, tornam-se exemplos circunstanciados da construção de sujeitos cristãos. É o caso do Venerável Carlos Acutis, jovem italiano
que morreu aos 15 anos, vítima de leucemia. Em vida, dedicou-se à propagação da devoção eucarística por meio da internet. Os jovens evangelizam outros jovens a partir dos meios que lhes
são próprios. Ao citar Acutis, Francisco diz que ele utilizava dos meios digitais para despertar
“sujeitos adormecidos” (DV 105).
A evangelização pede que se utilize dos meios que são comuns aos destinatários à mensagem
do Evangelho. Assim, não é possível acreditar que os antigos meios de evangelização, que deram
certo em determinado momento histórico, ainda sejam eficazes. Não se trata de uma mudança
de conteúdo ou dos elementos da fé cristã, mas de uma mudança de linguagem. A mensagem é
a mesma, mas as circunstâncias são outras.
Devemos perseverar no caminho dos sonhos. Para isso, é preciso ter cuidado com
uma tentação que muitas vezes nos engana: a ansiedade. Pode tornar-se uma grande
inimiga, quando leva a render-nos, porque descobrimos que os resultados não são
imediatos. Os sonhos mais belos conquistam-se com esperança, paciência e determinação, renunciando às pressas. Ao mesmo tempo, é preciso não se deixar bloquear
pela insegurança: não se deve ter medo de arriscar e cometer erros; devemos, sim,
ter medo de viver paralisados, como mortos ainda em vida, sujeitos que não vivem
porque não querem arriscar, não perseveram nos seus compromissos ou têm medo de
errar. Ainda que erres, poderás sempre levantar a cabeça e voltar a começar, porque
ninguém tem o direito de te roubar a esperança. (DV 142)
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cristã, tornando-se membros efetivos, mas são vistos também como sujeitos sociais. A reflexão
proposta pela Exortação não foca na mensagem do Evangelho, que continua a mesma, mas na
linguagem e nas estratégias de anúncio dessa mensagem aos jovens.
O sujeito se constrói por meio do discernimento. E aí há muita influência da pedagogia
e da espiritualidade inaciana, base da formação do Papa Francisco. Revela-se a concepção de
uma comunidade que é formada por seus membros ao mesmo tempo que serve de local e apoio
para o processo de discernimento. O foco é o sujeito e não a instituição comunitária ou sua
manutenção.
A ideia de que o trabalho juvenil se paute na formação do sujeito eclesial aponta para a construção de jovens maduros e autônomos que se mostram capazes de assumirem a prática cristã
como presença, muito mais que como discurso (cf. MARCHINI, 2018, p. 120).

4. Uma pastoral juvenil x uma pastoral para os jovens
O modelo de evangelização pré-conciliar é marcado pela unilateralidade. A Igreja leva a
mensagem do evangelho aos cristãos que a recebem. A mesma lógica se repetia quando os interlocutores eram os jovens. Christus vivit traz a perspectiva de uma pastoral juvenil, que seja
pensada e executada com o jovem e não somente para ele.
4.1. A SALVAÇÃO EM PERSPECTIVA JUVENIL

Quais os caminhos que a exortação Christus vivit traz para o trabalho juvenil da Igreja? No
capítulo IV, Francisco cita que o anúncio aos jovens inclui três verdades que precisamos escutar:
a primeira é a do anúncio de um Deus que é amor (CV 112-117), a segunda é a verdade de que
Cristo salva (CV 118-123) e a terceira, a verdade de que Cristo vive (CV 124-129). Há algumas
informações encobertas, mas que trazem algumas mudanças relevantes para os fundamentos e
perspectivas do trabalho juvenil da Igreja.
A primeira verdade suscitada por Francisco é a do anúncio de um Deus que é amor. Antes
de qualquer coisa o jovem é chamado a perceber que Deus o ama. Não se trata de entender ou
saber que Deus o ama, mas de vivenciar o amor de Deus (CV 112). O amor de Deus é concreto
e pode ser percebido, sobretudo, na relação com as pessoas. Esse amor também independe das
experiências frustradas de amor pelas quais os jovens tenham passado. Pelo contrário, fica-nos a
possibilidade de percebermos manifestações do amor de Deus na vivência com aqueles que nos
são próximos e queridos (CV 112). Outra característica importante do texto de Francisco é a de
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presença de Deus que se dá como horizonte e sentido (CV 117).
Do amor de Deus é que vem a salvação. É comum dizermos, desde os tempos da catequese
infantil, que Jesus morreu na cruz para nos salvar (CV 118) e isso é verdade. Mas a evangelização juvenil deve ir além de um anúncio dogmático. Trata-se de um anúncio vivencial. O termo
salvação foi enfatizado no cristianismo pela tradição paulina (CV 118). Mas é na cruz de Cristo
que a salvação se plenifica e isso não tem a ver com um gesto mágico ou com um sacrifício
cruento onde o ser sacrificado expia o pecado alheio. A salvação, então, não se realiza unicamente no plano escatológico. Após a morte a salvação é plena, mas ela já se inicia no plano terrestre
e com uma opção de vida que renega o pecado (CV 120).
Aqui cabe lembrar que a cruz de Jesus é mais que uma simples morte. Trata-se da consequência de um projeto de vida. O Filho não se encarna com o simples objetivo de morrer na
cruz, mas de resgatar o amor de Deus que se revela compassivo (cf. PAGOLA, 2010, p. 157ss.).
Tal projeto de Jesus foi sintetizado nos evangelhos como sendo o reino de Deus (cf. Mc 1,15.
3,24ss. 4,11ss.). Na cruz, Jesus revela que o amor de Deus vai até as últimas consequências. O
que salva é a entrega total.
Também os jovens são chamados a participar da salvação dada na entrega total da cruz e não
lhes falta a intensidade que também encontramos na pessoa de Jesus. O projeto do antireino é
marcado pela escravidão, pela dependência e fracasso, pelo poderio colonizador e pelo esmorecimento da dignidade humana (CV 122). A salvação do jovem já se revela quando ele encontra
a possibilidade de viver o projeto do reino, que em Jesus e nas consequências da cruz revelou-se
como projeto de amor total.
A terceira e última verdade a ser transmitida ao jovem é que Jesus vive (CV 124). Ora, essa
afirmação parece óbvia, mas há nela uma concepção central do cristianismo. Não seguimos
uma ideia. Seguimos um homem que viveu e continua vivo. Seguimos seu projeto e buscamos
transformá-lo em prática, seja na pastoral das comunidades eclesiais, seja nas atitudes que assumimos a cada dia.
4.2. CONSTRUINDO-SE COMO SUJEITO

Os capítulos finais da exortação Christus vivet apontam para a construção de jovens que
sejam maduros na fé (CV 134-178), autênticos como pessoa (CV 179-201) e por isso saibam
discernir diante dos sinais dos tempos (CV 202-247), assumindo sua vocação (CV 248-299).
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tempo onde se vive intensamente os sonhos, as possibilidades e os projetos de vida (CV 136137). Muitas vezes as comunidades cristãs deixam de sonhar e isso é ruim. Isso nos leva a uma
atitude de manutenção e de conformismo, seja diante da vida ou das possibilidades pastorais.
Os jovens também nos lembram que a Igreja é, antes de mais nada, local de vivência fraterna. Os jovens vivenciam com intensidade as relações de amizade, valorizando o convívio e a
colaboração (CV 151). Quantas vezes as comunidades cristãs se tornam ambiente de anonimato, onde as pessoas pouco interagem e participam das celebrações litúrgicas sem criar vínculos?
A comunidade passa a ser um local de prestação de serviço em detrimento do convívio fraterno
(cf. MARCHINI, 2017b, p. 165).
O papel da Igreja não é unicamente ensinar o jovem. Isso acontece sim visto que a comunidade deve se ocupar da formação de seus membros. Mas tal ensinamento acontece muito
mais pela vivência e convivência. Isso porque o crescimento e a maturidade do jovem não se
resumem àquilo que se aprende, mas se constroem à medida que eles interagem na comunidade
(CV 160). A relação é análoga à da família. Os filhos aprendem os valores e parâmetros de comportamento mais pela convivência que pelos discursos. Se os pais ou responsáveis dizem uma
coisa, mas fazem outra, as crianças e jovens percebem rapidamente que há uma contradição.
O trabalho juvenil proposto pelo Papa Francisco é, em muito, pautado pelas perspectivas
inacianas (cf. MARCHINI, 2017a, p. 131ss). O discernimento que constrói o sujeito é pautado
pela oração e pela relação com Deus, mas é imprescindível a convivência fraterna que acontece
no ambiente que está para além da comunidade eclesial. A fé se concretiza na vida cotidiana e
na rotina (CV 169).
O jovem é chamado a ser tanto sujeito eclesial e ele se constrói como tal à medida que assume-se como parte da comunidade cristã. Assim é importante que as comunidades abram espaço
para que os jovens participem dos ministérios, dos trabalhos de lideranças e dos conselhos comunitários. A inserção dos jovens na comunidade é um processo onde há acertos e erros, como
acontece com qualquer sujeito eclesial. E se o jovem é privado de ambientes e funções eclesiais,
aos poucos ele passa a perder o interesse pela vivência comunitária.
Mas o jovem também é chamado a se construir como sujeito social (CV 170). A Exortação
aponta como caminhos viáveis para a atuação ad Ecclesia o trabalho da pastoral universitária
(CV 171) ou mesmo o trabalho humanitário de jovens que auxiliam aqueles que vivem sem
abrigo ou em áreas de precariedade por não serem assistidos pelos poderes públicos (CV 172).
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como sujeito (CV 184), seja em âmbito eclesial ou social. E isso porque, como já mencionamos, a identidade se constrói na realidade onde o jovem vive. O Papa Francisco aponta o
risco de uma religiosidade de participação eventual, onde o jovem é seduzido pela abordagem
afetiva, mas que, sem vínculos comunitários que levam à maturação dos sentimentos, caem no
sentimentalismo.
Podemos falar que a religiosidade eventual resulta em uma organização pastoral de massa
(CV 186), onde a comunidade de preocupa em direcionar toda a sua composição comunitária
para a organização de eventos que sejam atrativos aos jovens sem, contudo, possibilitar vínculos comunitários (cf. MARCHINI, 2017c, p. 86). Mesmo a Jornada Mundial da Juventude,
quando não vinculada às comunidades eclesiais e à pastoral juvenil, se torna um evento com
o intuito único de divertir seus participantes com uma estrutura onerosa à diocese que sedia o
evento, além de ser uma estratégia com pouca efetividade, pois os jovens não fortalecem seus
vínculos comunitários4.
4.3. A PASTORAL JUVENIL

Há uma coerência entre o Documento de trabalho do Sínodo e a Exortação pós-sinodal de
Francisco no sentido de que, partindo da perspectiva da construção do jovem como sujeito,
entende-se a pastoral juvenil como uma pastoral feita com o jovem e não para o jovem. A Exortação atribui a esse parâmetro pastoral o nome de sinodalidade5 (CV 203ss.).
As duas linhas de trabalho pastoral com os jovens propostas pela Exortação são a busca dos
jovens e o crescimento e maturação daqueles que já se aproximaram da comunidade eclesial (CV
209). Para a busca dos jovens pede-se uma pastoral juvenil que assuma uma linguagem própria
para o diálogo com o jovem (CV 210-211). Mas faz-se necessário que não se reduza a pastoral
juvenil à religiosidade eventual, o que acarretaria em uma relação superficial entre o jovem e
a comunidade eclesial (cf. MARCHINI, 2017c, p. 83). A participação eventual se reduz ao
evento e não se sustenta pela participação comunitária. Nela o jovem é da Igreja sem estar nela.
Na participação eventual o jovem vai ao terço, à missa, ao acampamento ou mesmo à Jornada
4

Cabe ressaltar que o Papa Francisco faz quinze menções à Jornada Mundial da Juventude. A maioria se refere às fontes
de falas do próprio Francisco que são citadas no texto. Não podemos afirmar que o Papa seja contrário à Jornada, mas
podemos afirmar que ela não é assumida explicitamente como uma estratégia de evangelização da juventude.

5

A perspectiva assumida por Francisco se equipara ao que o processo de recepção do Concílio Vaticano II. Os padres
conciliares entenderam que a colegialidade não era apenas um assunto a ser trabalhado no Concílio, mas a uma forma
de participação eclesial a ser assumida pelas conferências episcopais e pelas próprias dioceses que construíram espaços de
interação entre os bispos, o clero local e os leigos (cf. O’MALLEY, 2014, p. 214).
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CHINI, 2018, p. 118).

A pastoral juvenil deve se balizar na ideia de que, conforme possibilita ao jovem ser Igreja,
auxilia na construção da consciência eclesial do jovem e, consequentemente, do seu crescimento
(CV 212). A comunidade deve ser uma extensão da casa do jovem, possibilitando um ambiente
onde ele possa conviver e crescer pelos laços fraternos e eclesiais (CV 217).
E se os jovens são concebidos como sujeitos, esse processo de construção da autonomia não
pode ser confundido com arbitrariedade. Não significa que a comunidade deixa os jovens como
reféns de seus próprios desejos. Antes, a comunidade os acompanha, oferecendo substrato para
que esses jovens construam sua maturidade humana e cristã (CV 242):
A comunidade desempenha um papel muito importante no acompanhamento dos
jovens, e toda a comunidade se deve sentir responsável por acolhê-los, motivá-los,
encorajá-los e estimulá-los. Isto implica que se olhe para os jovens com compreensão,
estima e afeto, e não que sejam julgados continuamente ou lhes seja exigida uma
perfeição que não corresponde à sua idade (CV 243).

Melhor ainda é o processo de evangelização onde a comunidade constrói jovens que acompanham os próprios jovens (CV 245). Os jovens se entendem sobretudo na linguagem.
Contudo há na Exortação, uma perspectiva inaciana onde aquele que passa pelos exercícios
espirituais (cf. CV 245) conta com o auxílio de um acompanhador (cf. CV 246) que auxilia
no processo de discernimento, identificando as consolações e desolações, além de garantir uma
visão objetiva do processo de crescimento.
Todo o processo de interação entre o jovem e a comunidade eclesial é entremeado pelo
processo de discernimento vocacional do jovem. Ao construir-se como vocacionado o jovem
se constrói como um ser de relação com Deus (CV 250-252) e como um ser de relação com os
outros (CV 253-258). Mas o processo de discernimento vocacional não é entendido nos moldes
tradicionais, onde o jovem se descobre dentro do leque de opções das funções eclesiais (vocação
sacerdotal, religiosa ou laicato). O jovem é chamado a descobrir-se como sujeito cristão, que
realiza sua vocação na relação eclesial e social. Como tal relação se concretizará, é consequência
do discernimento feito pelo jovem.
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Todo documento,
exortação, encíclica ou instrução da hierarquia é destinado aos membros

da Igreja e por isso é recebido pelas comunidades. Dificilmente uma exortação pós-sinodal é
assimilada integralmente pelas dioceses. Geralmente as comunidades leem as orientações curiais
de acordo com a realidade que vivenciam. Todo processo de recepção é seletivo, enfatizando
alguns aspectos e renunciando a outros (PASSOS, 2018, 281).
No Brasil a pastoral juvenil tem se organizando, pelo menos nos parâmetros institucionais,
a partir do Setor Juventude. A CNBB entende que todos os trabalhos que envolvem a evangelização da juventude devem ser abarcados por este setor. Contudo, a pastoral juvenil se constitui um engodo, um emaranhado de perspectivas eclesiais que muitas vezes assumem critérios
opostos.
Basicamente podemos perceber que a pastoral juvenil assume dois ideais distintos, o da
pastoral de evento e o da participação eclesial. Podemos entender tais ideais como se fossem
dois opostos de uma régua. Na prática, temos um degradê e cada iniciativa de pastoral juvenil
apresenta aspectos da pastoral de envolvimento comunitário e aspectos da pastoral de eventos.
O Sínodo e a exortação pós-sinodal apontam para a construção de uma pastoral juvenil de
adesão comunitária. Não se trata de uma adesão à instituição, característica colonial, mas de
assumir o ideal de que o jovem é parte integrante da comunidade. Ora, como pensar estratégias
para a construção de um sujeito eclesial em meio a uma pastoral que se baseia quase que exclusivamente na realização de eventos? Podemos tomar como base a movimentação dos grupos de
pastoral juvenil e das comunidades eclesiais em torno das várias edições da Jornada Mundial da
Juventude. Há um “efeito cascata” e mesmo as dioceses e paróquias realizam eventos similares.
Tais eventos são onerosos às comunidades eclesiais, tanto no que mobilizam de capital monetário quanto de capital humano.
Uma recepção efetiva da Exortação Christus vivit só é possível com estratégias pastorais pensadas a partir do estudo do documento protagonizado pelos próprios jovens que fazem parte
dos grupos de pastoral juvenil. Eles é que serão capazes de discernir sua ação pastoral a partir
das inquietações do Papa Francisco. Cabe às dioceses criar um ambiente favorável para que se
viabilize tal recepção. A própria recepção da Exortação possibilita, por si mesma, a construção
do jovem como sujeito eclesial.
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Christus vivit deve
ser uma exortação lida no contexto do Vaticano II. Francisco propõe um

franco diálogo entre a comunidade cristã e os jovens e por isso abdica das respostas formatadas
e dos receituários pastorais. A Exortação também é marcada pela superação de uma visão sacramentalista que visa única e exclusivamente a catequização dos jovens. Não que o sacramento
seja desprezado. Ele faz parte da vida da Igreja. Mas a ida litúrgica e sacramental é situada como
momento paradigmático de celebração da vida, seja a pessoal ou a comunitária.
A construção do jovem como sujeito possibilita a construção de uma fé madura. O jovem,
consciente de sua adesão ao projeto de Jesus, torna-se capaz de discernir diante das situações
práticas da vida. E se a exortação não trata, por exemplo, de questões relativas à sexualidade ou
mesmo ao mundo virtual, é justamente para não implicar em “receitas” de como ser cristão. O
jovem é chamado a discernir sua atitude, diante de cada demanda que a vida lhe impõe.
A exortação de Francisco se mostra mais arrojada que o próprio Documento Final do Sínodo dos bispos, sobretudo por trazer uma perspectiva pastoral que respeita a caminhada e a autonomia de cada diocese ou comunidade cristã e, consequentemente, suas idiossincrasias juvenis.
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E NC ONT R O “A P R O T EÇ Ã O D O S M EN O R ES N A I GR EJ A ”
( VAT I CA NO , 21 -24 D E F EVER EI R O D E 2 0 1 9 )
D I SC UR SO D O PA PA FRA N CISCO N O FINA L
D A C O NCE LEB RA ÇÃ O EU CA RÍSTICA

Sala Régia
Domingo, 24 de fevereiro de 2019
Amados irmãos e irmãs!
Ao dar graças ao Senhor que nos acompanhou nestes dias, quero agradecer também a todos
vós pelo espírito eclesial e o empenhamento concreto que manifestastes com tanta generosidade.
O nosso trabalho levou-nos a reconhecer, uma vez mais, que a gravidade do flagelo dos
abusos sexuais contra menores é um fenómeno historicamente difuso, infelizmente, em todas
as culturas e sociedades. Mas, apenas em tempos relativamente recentes, se tornou objeto de
estudos sistemáticos, graças à mudança de sensibilidade da opinião pública sobre um problema
considerado tabu no passado, ou seja, todos sabiam da sua existência, mas ninguém falava nele.
Isto traz-me à mente também a prática religiosa cruel, difusa no passado nalgumas culturas, de
oferecer seres humanos – frequentemente crianças – como sacrifícios nos ritos pagãos. Todavia,
ainda hoje, as estatísticas disponíveis sobre os abusos sexuais contra menores, compiladas por
várias organizações e organismos nacionais e internacionais (Oms, Unicef, Interpol, Europol e
outros), não apresentam a verdadeira extensão do fenômeno, muitas vezes subestimado, principalmente porque muitos casos de abusos sexuais de menores não são denunciados,6 sobretudo
os numerosíssimos abusos cometidos no interior da família.

6

Cf. María Isabel Martínez Perez, Abusos sexuales en niños y adolescentes, Ed. Criminología y Justicia, 2012: apenas
2% dos casos são denunciados, especialmente quando os abusos acontecem no âmbito familiar. Calcula que sejam de 15
a 20% as vítimas de pedofilia na nossa sociedade. Apenas 50% das crianças revela o abuso sofrido e, destes casos, apenas
15% são efetivamente denunciados. No fim, apenas 5% são processados.
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De fato, as vítimas raramente desabafam e buscam ajuda.7 Por trás desta relutância, pode
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estar a vergonha, a confusão, o medo de retaliação, os sentimentos de culpa, a difidência nas
instituições, os condicionalismos culturais e sociais, mas também a falta de informação sobre os
serviços e as estruturas que podem ajudar. Infelizmente, a angústia leva à amargura, e mesmo
ao suicídio, ou por vezes a vingar-se, fazendo o mesmo. A única coisa certa é que milhões de
crianças no mundo são vítimas de exploração e de abusos sexuais.
Seria importante aqui referir os dados gerais – na minha opinião, sempre parciais – a nível
global8 e sucessivamente a nível da Europa, da Ásia, das Américas, da África e da Oceania, para

7

Um caso sobre 3 não fala disso com ninguém (Dados de 2017, recolhidos pela organização sem fins lucrativos Thorn).

8

Nível global: Em 2017, a Oms estimou num milhar de milhão os menores com idade entre 2 e 17 anos que sofreram
violências ou negligências físicas, emotivas ou sexuais. Os abusos sexuais (desde o apalpar até ao estupro), segundo
algumas estimativas Unicef de 2014, envolveriam mais de 120 milhões de meninas, entre as quais se regista o maior
número de vítimas. Em 2017, a mesma organização Onu referiu que, em 38 países do mundo de baixo e médio rédito
per capita, quase 17 milhões de mulheres adultas admitiram ter tido uma relação sexual forçada durante a infância.
Europa: Em 2013, a Oms estimou mais de 18 milhões de abusos. Segundo a Unicef, em 28 países europeus, cerca
de 2,5 milhões de mulheres jovens referiram ter sofrido abusos sexuais, com ou sem contato físico, antes dos 15 anos
(dados divulgados em 2017). Além disso, 44 milhões (22,9%) foram vítimas de violência física, enquanto 55 milhões
(29,6%) foram vítimas de violência psicológica. Mais ainda: em 2017, o Relatório da Interpol sobre a exploração sexual
de menores levou à identificação de 14.289 vítimas em 54 países europeus. No caso da Itália: em 2017, o Cesvi estimou
que 6 milhões de crianças foram maltratadas. Além disso, segundo dados elaborados pelo “Telefone Azul”, no período
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, os casos de abuso sexual e pedofilia atendidos pelo Serviço 114 Emergência
Infância foram 98, que equivalem a cerca de 7,5% do total de casos tratados pelo Serviço. 65% dos menores que
pediram ajuda eram vítimas do sexo feminino, e mais de 40% tinha menos de 11 anos.
Ásia: Na Índia, na década 2001-2011, o Centro Asiático de Direitos Humanos registou um total de 48.338 casos de
estupros de menores, com um aumento de 336%: de facto, de 2.113 casos em 2001, chegou-se a 7.112 casos em 2011.
Américas: Nos Estados Unidos, os dados oficiais do governo mostram que, anualmente, mais de 700.000 crianças são
vítimas de violências e maus-tratos. Segundo o Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (Icmec),
uma em cada dez crianças sofre abusos sexuais.
África: Na África do Sul, os resultados duma pesquisa realizada pelo Centro de Justiça e Prevenção do Crime, da
Universidade da Cidade do Cabo, revelaram que, em 2016, um jovem sul-africano em cada três, homem ou mulher, está
sob risco de abusos sexuais antes de completar 17 anos. Segundo o estudo, o primeiro do género à escala nacional na África
do Sul, 784.967 jovens entre 15 e 17 anos já sofreram abusos sexuais. Neste caso, as vítimas são predominantemente
adolescentes do sexo masculino. Nem um terço deles denunciou as violências às autoridades. Noutros países africanos,
os abusos sexuais de menores inserem-se no contexto mais amplo das violências relacionadas com os conflitos que
ensanguentam o Continente, sendo difíceis de quantificar. O fenómeno está intimamente ligado também à prática de
casamentos precoces generalizada em várias nações africanas e não só.
Oceania: Na Austrália, segundo os dados divulgados em fevereiro de 2018 pelo Instituto Australiano de Saúde e BemEstar (Aihw), relativos aos anos 2015-2017, uma em cada 6 mulheres (16% ou seja 1 milhão e meio) referiu ter sofrido
abusos físicos e/ou sexuais antes dos 15 anos, e um em cada 9 homens (11%, ou seja 992.000) referiu ter sofrido
este abuso quando eram menores. Além disso, em 2015-2016, cerca de 450.000 crianças foram objeto de medidas
de proteção da infância e 55.600 menores foram afastados de casa para tratar os abusos sofridos e prevenir outros.
Por fim, não se devem esquecer os riscos que correm os menores nativos: sempre segundo a Aihw, em 2015-2016, a
probabilidade de as crianças indígenas sofrerem abusos ou abandono era sete vezes superior à dos seus coetâneos nãoindígenas (cf. http://www.pbc2019.org/it/protezione-dei-minori/abuso-dei-minori-a-livello-globale).
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discussões desnecessárias, quero antes de mais nada salientar que a menção de alguns países tem
por único objetivo citar os dados estatísticos referidos nos citados Relatórios.
A primeira verdade que resulta dos dados disponíveis é esta: quem comete os abusos, ou seja,
as violências (físicas, sexuais ou emotivas) são sobretudo os pais, os parentes, os maridos de esposas-meninas, os treinadores e os educadores. Além disso, segundo os dados Unicef de 2017 relativos
a 28 países no mundo, em cada 10 meninas-adolescentes que tiveram relações sexuais forçadas,
9 revelam que foram vítimas duma pessoa conhecida ou próxima da família.
De acordo com os dados oficiais do governo americano, nos Estados Unidos mais de 700.000
crianças são, anualmente, vítimas de violência e maus tratos. Segundo o Centro Internacional
para Crianças Desaparecidas e Exploradas (Icmec), uma em cada 10 crianças sofre abuso sexuais. Na Europa, 18 milhões de crianças são vítimas de abusos sexuais.10
Se tomarmos o exemplo da Itália, o relatório 2016 de “Telefone Azul” salienta que 68,9%
dos abusos acontece dentro das paredes domésticas do menor.11
Palco de violências não é apenas o ambiente doméstico, mas também o do bairro, da escola,
do desporto12 e, infelizmente, também o ambiente eclesial.
Dos estudos realizados, nos últimos anos, sobre o fenómeno dos abusos sexuais contra menores, resulta também que o desenvolvimento da web e dos mass-media contribuiu para aumentar
significativamente os casos de abusos e violências perpetrados on-line. A difusão da pornografia
cresce rapidamente no mundo através da internet. O flagelo da pornografia assumiu dimensões
assustadoras, com efeitos deletérios sobre a psique e as relações entre homem e mulher, e entre
estes e os filhos. É um fenómeno em crescimento contínuo. Uma parte considerável da produção pornográfica tem, infelizmente, por objeto os menores, que deste modo ficam gravemente

9

Os dados apresentados referem-se a países tomados como amostra pela credibilidade das fontes disponíveis. As pesquisas
divulgadas pela Unicef sobre 30 países confirmam este fato: só uma pequena percentagem de vítimas afirmou ter pedido
ajuda.

10

Cf. https: //www.repubblica.it/salute/prevenzione/2016/05/12/news/maltrattamenti_sui_minori_tutti_gli_abusi 139630223.

11

Especificamente, o presunto responsável pelo agravo sofrido por um menor é, em 73,7% dos casos, um progenitor (a
mãe em 44,2% e o pai em 29,5%), um parente em 3,3%, um amigo em 3,2%, um conhecido em 3%, um professor
em 2,5%. Os dados evidenciam como um estranho adulto seja o responsável numa pequena percentagem dos casos, ou
seja, 2,2% (cf. Ibidem).

12

Uma pesquisa inglesa de 2011, realizada pela Sociedade Nacional para a Prevenção da Crueldade às Crianças (Nspcc),
verificou que 29% dos sujeitos entrevistados referiu ter sofrido moléstias sexuais (físicas e verbais) nos centros onde
praticava um desporto.
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feridos na sua dignidade. Estudos neste campo – é triste – documentam que isto acontece sob
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formas cada vez mais horríveis e violentas; chega-se ao extremo dos atos de abuso sobre menores
comissionados e seguidos ao vivo através da internet.13
Lembro aqui o Congresso internacional realizado em Roma sobre o tema da dignidade da
criança na era digital; bem como o primeiro Fórum da Aliança Inter-religiosa para Comunidades mais Seguras, que teve lugar, sobre o mesmo tema, no passado mês de novembro, em Abu
Dhabi.
Outro flagelo é o turismo sexual: anualmente, segundo os dados 2017 da Organização Mundial de Turismo, três milhões de pessoas no mundo viajam para ter relações sexuais com um
menor.14 Facto significativo é que, na maior parte dos casos, os autores de tais crimes não sabem
que estão a cometer um reato.
Estamos, pois, diante dum problema universal e transversal que, infelizmente, existe em
quase toda a parte. Devemos ser claros: a universalidade de tal flagelo, ao mesmo tempo que
confirma a sua gravidade nas nossas sociedades,15 não diminui a sua monstruosidade dentro
da Igreja.
A desumanidade do fenómeno, a nível mundial, torna-se ainda mais grave e escandalosa
na Igreja, porque está em contraste com a sua autoridade moral e a sua credibilidade ética.
O consagrado, escolhido por Deus para guiar as almas à salvação, deixa-se subjugar pela sua
fragilidade humana ou pela sua doença, tornando-se assim um instrumento de satanás. Nos
abusos, vemos a mão do mal que não poupa sequer a inocência das crianças. Não há explicações
suficientes para estes abusos contra as crianças. Com humildade e coragem, devemos reconhecer que estamos perante o mistério do mal, que se encarniça contra os mais frágeis, porque são
13

Segundo os dados 2017 da Iwf (Internet Watch Foundation), de 7 em 7 minutos uma página da web envia imagens
de crianças abusadas sexualmente. Em 2017, foram identificados 78.589 URL contendo imagens de abuso sexual,
concentrados de forma particular na Holanda, seguida por Estados Unidos, Canadá, França e Rússia. 55% das vítimas
têm menos de 10 anos; 86% com meninas, 7% com meninos, 5% com ambos.

14

Os destinos mais frequentados são Brasil, República Dominicana, Colômbia, bem como Tailândia e Camboja.
Ultimamente, a estes têm-se somado alguns países da África e da Europa de Leste. Entretanto os primeiros seis países
de proveniência das pessoas que cometem os abusos são França, Alemanha, Inglaterra, China, Japão e Itália. Não
transcurável é também o número crescente de mulheres que viajam até países em vias de desenvolvimento à procura de
sexo pago com menores: no total, elas representam 10% dos turistas sexuais no mundo. Além disso, segundo um estudo
realizado pela Ecpat International (Fim da Prostituição Infantil no Turismo Asiático), comparando 2015 e 2016,
35% dos turistas sexuais pedófilos eram clientes regulares, enquanto 65% eram clientes ocasionais (cf. https://www.
osservatoriodiritti.it/2018/03/27/turismo-sessuale-minorile-nel-mondo-italia-ecpat).

15

“Com efeito, se esta calamidade gravíssima chegou a enredar alguns ministros consagrados, perguntamo-nos quão
profunda poderá ser ela nas nossas sociedades e nas nossas famílias?” (Francisco, Discurso à Cúria Romana, 21/
XII/2018).
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imagem de Jesus. É por isso que atualmente cresceu na Igreja a consciência do dever que tem
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de procurar não só conter os gravíssimos abusos com medidas disciplinares e processos civis e
canónicos, mas também enfrentar decididamente o fenómeno dentro e fora da Igreja. Sente-se
chamada a combater este mal que atinge o centro da sua missão: anunciar o Evangelho aos pequeninos e protegê-los dos lobos vorazes.
Quero repetir aqui claramente: ainda que na Igreja se constatasse um único caso de abuso – o
que em si já constitui uma monstruosidade –, tratar-se-á dele com a máxima seriedade. Irmãos e
irmãs: na ira justificada das pessoas, a Igreja vê o reflexo da ira de Deus, traído e esbofeteado por
estes consagrados desonestos. O eco do grito silencioso dos menores, que, em vez de encontrar
neles paternidade e guias espirituais, acharam algozes, fará abalar os corações anestesiados pela
hipocrisia e o poder. Temos o dever de ouvir atentamente este sufocado grito silencioso.
É difícil, porém, compreender o fenômeno dos abusos sexuais contra os menores sem a
consideração do poder, pois aqueles são sempre a consequência do abuso de poder, a exploração duma posição de inferioridade do indefeso abusado que permite a manipulação da sua
consciência e da sua fragilidade psicológica e física. O abuso de poder está presente também
nas outras formas de abusos de que são vítimas quase oitenta e cinco milhões de crianças, no
esquecimento geral: as crianças-soldado, os menores prostituídos, as crianças desnutridas, as
crianças raptadas e frequentemente vítimas do monstruoso comércio de órgãos humanos, ou
então transformadas em escravos, as crianças vítimas das guerras, as crianças refugiadas, as
crianças abortadas, etc.
Perante tanta crueldade, tanto sacrifício idólatra das crianças ao deus poder, dinheiro, orgulho, soberba, não são suficientes meras explicações empíricas; estas não são capazes de fazer
compreender a amplitude e a profundidade deste drama. A hermenêutica positivista demonstra, mais uma vez, a sua limitação. Dá-nos uma explicação verdadeira que nos ajudará a tomar
as medidas necessárias, mas não é capaz de nos indicar o significado. E hoje precisamos de explicações e significados. As explicações ajudar-nos-ão imenso no setor operativo, mas deixar-nos-ão
a meio do caminho.
Qual seria então o “significado” existencial deste fenómeno criminoso? Hoje, tendo em
conta a sua amplitude e profundidade humana, só pode ser a manifestação atual do espírito do
mal. Sem ter presente esta dimensão, permaneceremos longe da verdade e sem verdadeiras soluções. Irmãos e irmãs, estamos hoje perante uma manifestação do mal, descarada, agressiva e
destruidora. Por detrás e dentro disto está o espírito do mal, que, no seu orgulho e soberba, se
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sente o dono do mundo16 e pensa que venceu. Isto gostaria de vo-lo dizer com a autoridade
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de irmão e pai (pequeno e pecador, sem dúvida, mas que é o pastor da Igreja que preside na
caridade): nestes dolorosos casos, vejo a mão do mal que não poupa sequer a inocência dos pequeninos. E isto leva-me a pensar no exemplo de Herodes que, impelido pelo medo de perder
o seu poder, ordenou massacrar todas as crianças de Belém.17 Por trás disto está satanás.
E assim como devemos tomar todas as medidas práticas que o bom senso, as ciências e a
sociedade nos oferecem, assim também não devemos perder de vista esta realidade e tomar as
medidas espirituais que o próprio Senhor nos ensina: humilhação, acusa de nós mesmos, oração, penitência. É o único modo de vencer o espírito do mal. Foi assim que Jesus o venceu.18
Assim, o objetivo da Igreja será ouvir, tutelar, proteger e tratar os menores abusados, explorados e esquecidos, onde quer que estejam. Para alcançar este objetivo, a Igreja deve elevar-se
acima de todas as polémicas ideológicas e as políticas jornalísticas que frequentemente instrumentalizam, por vários interesses, os próprios dramas vividos pelos pequeninos.
Por isso, chegou a hora de colaborarmos, juntos, para erradicar tal brutalidade do corpo da
nossa humanidade, adotando todas as medidas necessárias já em vigor a nível internacional e a
nível eclesial. Chegou a hora de encontrar o justo equilíbrio de todos os valores em jogo e dar
diretrizes uniformes para a Igreja, evitando os dois extremos: nem judicialismo, provocado pelo
sentimento de culpa face aos erros passados e pela pressão do mundo mediático, nem autodefesa
que não enfrenta as causas e as consequências destes graves delitos.
Desejo, neste contexto, citar as “Boas Práticas” formuladas, sob a guia da Organização Mundial da Saúde, por um grupo de dez Agências internacionais19 que desenvolveu e aprovou um

16

Cf. R. H. Benson. The Lord of the World, Dodd, Mead and Company, Londres, 1907.

17

“Que temes, Herodes, ao ouvir dizer que nasceu o Rei? Ele não veio para te destronar, mas para vencer o demónio.
Tu, porém, não o compreendes; e por isso te perturbas e te enfureces, e, para que não escape aquele único Menino que
buscas, te convertes em cruel assassino de tantas crianças. (…) Matas o corpo das crianças, porque o temor te matou o
coração”: São Quodvultdeus, Sermão 2 sobre o Símbolo: PL 40, 655).

18

“Assim como o dragão infernal, tendo inoculado o seu veneno na árvore da ciência, havia corrompido a natureza do
homem que saboreara o seu fruto, também agora, tentando devorar a carne do Senhor, ficou arruinado e destruído pela
virtude da divindade que nela habitava”: São Máximo Confessor, Centuria 1, 8-13: PG 90, 1182-1186.

19

São elas o Cdc: Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos; Crc: Convenção sobre os Direitos
da Criança; Acabar com a violência contra as crianças: a parceria global; Opas: Organização Pan-Americana da Saúde;
Pepfar: Programa de Emergência do Presidente para o Alívio da AIDS; Tfg: Together for Girls; Unicef: Fundo das
Nações Unidas para a Infância; Unodc: Departamento das Nações Unidas sobre Drogas e Crime; Usaid: Agência dos
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional; Oms: Organização Mundial da Saúde.
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pacote de medidas chamado INSPIRE, isto é, sete estratégias para acabar com a violência contra
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Valendo-se destas diretrizes, a Igreja, no seu percurso legislativo, graças também ao trabalho

feito nos últimos anos pela Comissão Pontifícia para a Tutela dos Menores e à contribuição
deste nosso Encontro, concentrar-se-á sobre as seguintes dimensões:
1. A tutela das crianças: o objetivo primário das várias medidas é proteger os pequeninos e
impedir que caiam vítimas de qualquer abuso psicológico e físico. Portanto, é necessário mudar
a mentalidade combatendo a atitude defensivo-reativa de salvaguardar a Instituição em benefício duma busca sincera e decidida do bem da comunidade, dando prioridade às vítimas de
abusos em todos os sentidos. Diante dos nossos olhos, devem estar sempre presentes os rostos
inocentes dos pequeninos, recordando as palavras do Mestre: “Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em Mim, seria preferível que lhe suspendessem do pescoço a mó de
um moinho e o lançassem nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos! São
inevitáveis, decerto, os escândalos, mas ai do homem por quem vem o escândalo!” (Mt 18,6-7).
2. Seriedade impecável: gostaria de reiterar, aqui, que a Igreja “não poupará esforços fazendo
tudo o que for necessário para entregar à justiça toda a pessoa que tenha cometido tais delitos.
A Igreja não procurará jamais dissimular ou subestimar qualquer um destes casos” (Discurso à
Cúria Romana, 21/XII/2018). É sua convicção que “os pecados e crimes das pessoas consagradas matizam-se de cores ainda mais foscas de infidelidade, de vergonha e deformam o rosto da
Igreja, minando a sua credibilidade. De facto, a própria Igreja, juntamente com os seus filhos
fiéis, é vítima destas infidelidades e destes verdadeiros crimes de peculato” (Ibidem).
3. Uma verdadeira purificação: apesar das medidas tomadas e os progressos realizados em
matéria de prevenção dos abusos, é necessário impor um renovado e perene empenho na santidade dos pastores, cuja configuração a Cristo Bom Pastor é um direito do povo de Deus. Rei20

Cada letra da palavra INSPIRE representa uma das estratégias, tendo a maior parte delas demonstrado efeitos
preventivos sobre vários tipos de violência, e também benefícios em áreas como a saúde mental, a educação e a redução
da criminalidade. As sete estratégias são as seguintes. Implementation and enforcement of laws: implementação e
aplicação das leis (por exemplo, proibir disciplinas violentas e limitar o acesso a álcool e armas de fogo); Norms and
values: normas e valores a mudar (por exemplo, aqueles que perdoam o abuso sexual sobre meninas ou o comportamento
agressivo entre os rapazes); Safe environments: ambientes seguros (por exemplo, identificar nos bairros os “pontos
quentes” para a violência e enfrentar as causas locais através duma política que resolva problemas e outras intervenções);
Parent and caregiver support: pais e apoio do assistente da família (por exemplo, fornecendo formação aos pais sobre
os jovens, aos recém-progenitores); Income and economic strengthening: rendimento e reforço económico (como o
microcrédito e a formação sobre a equidade de género); Response and support services: serviços de resposta e apoio
(por exemplo, garantir que as crianças expostas à violência possam ter acesso a cuidados de emergência eficazes e receber
apoio psicossocial adequado); Education and life skills: instrução e qualificação para a vida (por exemplo, assegurar que
as crianças frequentem a escola e dotá-las das suas competências sociais).
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tera-se, pois, “a firme vontade de prosseguir, com toda a força, pelo caminho da purificação. A
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Igreja (…) questionar-se-á como proteger as crianças; como evitar tais calamidades, como tratar
e reintegrar as vítimas; como reforçar a formação nos seminários. Procurar-se-á transformar os
erros cometidos em oportunidades para erradicar este flagelo não só do corpo da Igreja, mas
também do seio da sociedade” (Ibidem). O temor santo de Deus leva a acusar-nos – como pessoa e como instituição – e a reparar as nossas falhas. Acusar-se a si próprio: é um início sapiencial, associado ao temor santo de Deus. Aprender a acusar-se a si próprio, como pessoa, como
instituição, como sociedade. Na realidade, não devemos cair na armadilha de acusar os outros,
que é um passo rumo ao álibi que nos separa da realidade.
4. A formação: ou seja, as exigências da seleção e formação dos candidatos ao sacerdócio
com critérios não só negativos, visando principalmente excluir as personalidades problemáticas,
mas também positivos oferecendo um caminho de formação equilibrado para os candidatos
idóneos, tendente à santidade e englobando a virtude da castidade. Na encíclica Sacerdotalis
caelibatus, São Paulo VI deixou escrito: “Uma vida tão inteira e amavelmente dedicada, no interior e no exterior, como a do sacerdote celibatário, exclui, de facto, candidatos com insuficiente
equilíbrio psicofísico e moral. Não se deve pretender que a graça supra o que falta à natureza”
(n. 64).
5. Reforçar e verificar as diretrizes das Conferências Episcopais: ou seja, reafirmar a necessidade
da unidade dos Bispos na aplicação de parâmetros que tenham valor de normas e não apenas de
diretrizes. Normas, não somente diretrizes. Nenhum abuso deve jamais ser encoberto (como era
habitual no passado) e subestimado, pois a cobertura dos abusos favorece a propagação do mal e
eleva o nível do escândalo. De modo particular, é preciso desenvolver um novo enquadramento
eficaz de prevenção em toda as instituições e ambientes das atividades eclesiais.
6. Acompanhar as pessoas abusadas: o mal que viveram deixa nelas feridas indeléveis que se
manifestam também em rancores e tendências à autodestruição. Por isso, a Igreja tem o dever
de oferecer-lhes todo o apoio necessário, valendo-se dos especialistas neste campo. Escutar…
eu diria “perder tempo” escutando. A escuta cura a pessoa ferida, e cura-nos a nós também do
egoísmo, da distância, do “não me diz respeito”, da atitude do sacerdote e do levita na parábola
do Bom Samaritano.
7. O mundo digital: a proteção dos menores deve ter em conta as novas formas de abuso
sexual e de abusos de todo o género que os ameaçam nos ambientes onde vivem e através dos
novos instrumentos que utilizam. Os seminaristas, os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, os
agentes pastorais e todos os fiéis devem estar cientes de que o mundo digital e o uso dos seus
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rajar os países e as autoridades a aplicarem todas as medidas necessárias para limitar os websites
que ameaçam a dignidade do homem, da mulher e, em particular, dos menores. Irmãos e irmãs:
o reato não goza do direito à liberdade. É absolutamente necessário opor-se com a máxima
decisão a tais abomínios, vigiar e lutar para que o desenvolvimento dos pequeninos não seja
perturbado nem abalado por um acesso descontrolado à pornografia, que deixará sinais negativos profundos na sua mente e na sua alma. Devemos esforçar-nos por que as jovens e os jovens,
particularmente os seminaristas e o clero, não se tornem escravos de dependências baseadas na
exploração e no abuso criminoso dos inocentes e suas imagens e no desprezo da dignidade da
mulher e da pessoa humana. Destacam-se aqui as novas normas “sobre os delitos mais graves”
aprovadas pelo Papa Bento XVI em 2010, onde fora acrescentado como um novo caso de delito
“a aquisição, a detenção ou a divulgação”, realizada por um membro do clero “de qualquer forma e por qualquer meio, de imagens pornográficas tendo por objeto menores”. Falava-se então
de “menores de 14 anos”; agora achamos que devemos elevar este limite de idade para ampliar
a tutela dos menores e insistir na gravidade destes fatos.
8. O turismo sexual: o comportamento, o olhar, o íntimo dos discípulos e servidores de Jesus
devem saber reconhecer a imagem de Deus em toda a criatura humana, a começar pelos mais
inocentes. Somente bebendo neste respeito radical da dignidade do outro é que poderemos defendê-lo da força invasiva da violência, exploração, abuso e corrupção, e servi-lo de forma credível no seu crescimento integral, humano e espiritual, no encontro com outros e com Deus. Para
combater o turismo sexual, é necessária a repressão judicial, mas também apoio e projetos para
a reinserção das vítimas desse fenómeno criminoso. As comunidades eclesiais são chamadas a
reforçar o cuidado pastoral das pessoas exploradas pelo turismo sexual. Entre estas, as mais vulneráveis e necessitadas de ajuda particular são certamente mulheres, menores e crianças; estes
últimos, porém, precisam de proteção e atenção especiais. As autoridades governamentais deem
prioridade e ajam urgentemente para combater o tráfico e a exploração económica das crianças.
Para isso, é importante coordenar os esforços a todos os níveis da sociedade e colaborar estreitamente também com as organizações internacionais para realizar um quadro jurídico que proteja
as crianças da exploração sexual no turismo e permita perseguir legalmente os criminosos.21
Permitam-me agora um sentido agradecimento a todos os sacerdotes e aos consagrados que
servem o Senhor com total fidelidade e se sentem desonrados e desacreditados pelos vergonhosos comportamentos dalguns dos seus confrades. Todos – Igreja, consagrados, Povo de Deus e
21

Cf. Documento final do VI Congresso Mundial sobre a Pastoral do Turismo, 27/VII/2004.
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até o próprio Deus – carregamos as consequências das suas infidelidades. Agradeço, em nome
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da Igreja inteira, à grande maioria dos sacerdotes que não só permanecem fiéis ao seu celibato,
mas se gastam num ministério que hoje se tornou ainda mais difícil pelos escândalos de poucos
(mas sempre demasiados) dos seus irmãos. E obrigado também aos fiéis que conhecem bem os
seus bons pastores e continuam a rezar por eles e a apoiá-los.
Por fim, gostaria de assinalar a importância de dever transformar este mal em oportunidade
de purificação. Fixemos o olhar na figura de Edith Stein (Santa Teresa Benedita da Cruz), com a
certeza de que, “na noite mais escura, surgem os maiores profetas e os santos. Todavia a corrente
vivificante da vida mística permanece invisível. Certamente, os eventos decisivos da história do
mundo foram essencialmente influenciados por almas sobre as quais nada se diz nos livros de
história. E saber quais sejam as almas a quem devemos agradecer os acontecimentos decisivos da
nossa vida pessoal, é algo que só conheceremos no dia em que tudo o está oculto for revelado”.22
No seu silêncio quotidiano, o santo Povo fiel de Deus continua de muitas formas e maneiras
a tornar visível e a atestar com “obstinada” esperança que o Senhor não abandona, que apoia a
dedicação constante e, em muitas situações, atribulada dos seus filhos. O santo e paciente Povo
fiel de Deus, sustentado e vivificado pelo Espírito Santo, que é o rosto melhor da Igreja profética que, na sua doação diária, sabe colocar no centro o seu Senhor. Será precisamente este santo
Povo de Deus que nos libertará do flagelo do clericalismo, que é o terreno fértil para todos estes
abomínios.
O melhor resultado e a resolução mais eficaz que podemos oferecer às vítimas, ao Povo da
Santa Mãe Igreja e ao mundo inteiro são o compromisso em prol duma conversão pessoal e
coletiva, a humildade de aprender, escutar, assistir e proteger os mais vulneráveis.
Faço um sentido apelo à luta total contra os abusos de menores, tanto no campo sexual
como noutros campos, por parte de todas as autoridades e dos indivíduos, porque se trata de
crimes abomináveis que devem ser cancelados da face da terra: pedem isto mesmo as muitas
vítimas escondidas nas famílias e em vários setores das nossas sociedades.

22

Vida escondida y epifanía: Obras Completas, V, Burgos, 2007, 637.
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CA RTA DO PA PA F R A N CI S CO
A O PO VO D E D EUS

“Um membro sofre? Todos os outros membros sofrem com ele” (1Cor 12,26). Estas palavras de São Paulo ressoam com força no meu coração ao constatar mais uma vez o sofrimento
vivido por muitos menores por causa de abusos sexuais, de poder e de consciência cometidos
por um número notável de clérigos e pessoas consagradas. Um crime que gera profundas feridas
de dor e impotência, em primeiro lugar nas vítimas, mas também em suas famílias e na inteira
comunidade, tanto entre os crentes como entre os não crentes. Olhando para o passado, nunca
será suficiente o que se faça para pedir perdão e procurar reparar o dano causado. Olhando
para o futuro, nunca será pouco tudo o que for feito para gerar uma cultura capaz de evitar que
essas situações não só não aconteçam, mas que não encontrem espaços para serem ocultadas
e perpetuadas. A dor das vítimas e das suas famílias é também a nossa dor, por isso é preciso
reafirmar mais uma vez o nosso compromisso em garantir a proteção de menores e de adultos
em situações de vulnerabilidade.

1. Um membro sofre?
Nestes últimos dias, um relatório foi divulgado detalhando aquilo que vivenciaram pelo
menos 1.000 sobreviventes, vítimas de abuso sexual, de poder e de consciência, nas mãos de sacerdotes por aproximadamente setenta anos. Embora seja possível dizer que a maioria dos casos
corresponde ao passado, contudo, ao longo do tempo, conhecemos a dor de muitas das vítimas
e constamos que as feridas nunca desaparecem e nos obrigam a condenar veementemente essas
atrocidades, bem como unir esforços para erradicar essa cultura da morte; as feridas “nunca
prescrevem”. A dor dessas vítimas é um gemido que clama ao céu, que alcança a alma e que, por
muito tempo, foi ignorado, emudecido ou silenciado. Mas seu grito foi mais forte do que todas
as medidas que tentaram silenciá-lo ou, inclusive, que procuraram resolvê-lo com decisões que
aumentaram a gravidade caindo na cumplicidade. Clamor que o Senhor ouviu, demonstrando,
mais uma vez, de que lado Ele quer estar. O cântico de Maria não se equivoca e continua a se
sussurrar ao longo da história, porque o Senhor se lembra da promessa que fez a nossos pais:
“dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos fa-
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mintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias” (Lc 1,51-53), e sentimos vergonha
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quando percebemos que o nosso estilo de vida contradisse e contradiz aquilo que proclamamos
com a nossa voz.

Com vergonha e arrependimento, como comunidade eclesial, assumimos que não soubemos estar onde deveríamos estar, que não agimos a tempo para reconhecer a dimensão e a gravidade do dano que estava sendo causado em tantas vidas. Nós negligenciamos e abandonamos
os pequenos. Faço minhas as palavras do então Cardeal Ratzinger quando, na Via Sacra escrita
para a Sexta-feira Santa de 2005, uniu-se ao grito de dor de tantas vítimas, afirmando com
força: “Quanta sujeira há na Igreja, e precisamente entre aqueles que, no sacerdócio, deveriam
pertencer completamente a Ele! Quanta soberba, quanta autossuficiência!... A traição dos discípulos, a recepção indigna do seu Corpo e do seu Sangue é certamente o maior sofrimento do
Redentor, o que Lhe trespassa o coração. Nada mais podemos fazer que dirigir-Lhe, do mais
fundo da alma, este grito: Kyrie, eleison – Senhor, salvai-nos (cf. Mt 8,25)” (Nona Estação).

2. Todos os outros membros sofrem com ele
A dimensão e a gravidade dos acontecimentos obrigam a assumir esse facto de maneira global
e comunitária. Embora seja importante e necessário em qualquer caminho de conversão tomar
conhecimento do que aconteceu, isso, em si, não basta. Hoje, como Povo de Deus, somos desafiados a assumir a dor de nossos irmãos feridos na sua carne e no seu espírito. Se no passado a
omissão pôde tornar-se uma forma de resposta, hoje queremos que seja a solidariedade, entendida
no seu sentido mais profundo e desafiador, a tornar-se o nosso modo de fazer a história do presente e do futuro, num âmbito onde os conflitos, tensões e, especialmente, as vítimas de todo o tipo
de abuso possam encontrar uma mão estendida que as proteja e resgate da sua dor (cf. Exort. ap.
Evangelii gaudium, 228). Essa solidariedade exige que, por nossa vez, denunciemos tudo o que
possa comprometer a integridade de qualquer pessoa. Uma solidariedade que exige a luta contra
todas as formas de corrupção, especialmente a espiritual “porque trata-se duma cegueira cómoda
e autossuficiente, em que tudo acaba por parecer lícito: o engano, a calúnia, o egoísmo e muitas
formas subtis de autorreferencialidade, já que “também Satanás se disfarça em anjo de luz” (2Cor
11,14)” (Exort. ap. Gaudete et exultate, 165). O chamado de Paulo para sofrer com quem sofre é
o melhor antídoto contra qualquer tentativa de continuar reproduzindo entre nós as palavras de
Caim: “Sou, porventura, o guardião do meu irmão?” (Gn 4,9).
Reconheço o esforço e o trabalho que são feitos em diferentes partes do mundo para garantir e gerar as mediações necessárias que proporcionem segurança e protejam à integridade de
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cia zero” e de modos de prestar contas por parte de todos aqueles que realizem ou acobertem
esses crimes. Tardamos em aplicar essas medidas e sanções tão necessárias, mas confio que elas
ajudarão a garantir uma maior cultura do cuidado no presente e no futuro.
Juntamente com esses esforços, é necessário que cada batizado se sinta envolvido na transformação eclesial e social de que tanto necessitamos. Tal transformação exige conversão pessoal
e comunitária, e nos leva dirigir os olhos na mesma direção do olhar do Senhor. São João Paulo
II assim o dizia: “se verdadeiramente partimos da contemplação de Cristo, devemos saber vê-Lo
sobretudo no rosto daqueles com quem Ele mesmo Se quis identificar” (Carta ap. Novo millennio ineunte, 49). Aprender a olhar para onde o Senhor olha, estar onde o Senhor quer que
estejamos, converter o coração na Sua presença. Para isso nos ajudarão a oração e a penitência.
Convido todo o Povo Santo fiel de Deus ao exercício penitencial da oração e do jejum, seguindo o
mandato do Senhor,23 que desperte a nossa consciência, a nossa solidariedade e o compromisso
com uma cultura do cuidado e o “nunca mais” a qualquer tipo e forma de abuso.
É impossível imaginar uma conversão do agir eclesial sem a participação ativa de todos os
membros do Povo de Deus. Além disso, toda vez que tentamos suplantar, silenciar, ignorar,
reduzir em pequenas elites o povo de Deus, construímos comunidades, planos, ênfases teológicas, espiritualidades e estruturas sem raízes, sem memória, sem rostos, sem corpos, enfim, sem
vidas.24 Isto se manifesta claramente num modo anômalo de entender a autoridade na Igreja
– tão comum em muitas comunidades onde ocorreram as condutas de abuso sexual, de poder
e de consciência – como é o clericalismo, aquela “atitude que não só anula a personalidade dos
cristãos, mas tende também a diminuir e a subestimar a graça batismal que o Espírito Santo pôs
no coração do nosso povo”.25 O clericalismo, favorecido tanto pelos próprios sacerdotes como
pelos leigos, gera uma ruptura no corpo eclesial que beneficia e ajuda a perpetuar muitos dos
males que denunciamos hoje. Dizer não ao abuso, é dizer energicamente não a qualquer forma
de clericalismo.
É sempre bom lembrar que o Senhor, “na história da salvação, salvou um povo. Não há
identidade plena, sem pertença a um povo. Por isso, ninguém se salva sozinho, como indivíduo
isolado, mas Deus atrai-nos tendo em conta a complexa rede de relações interpessoais que se
23

“Esta espécie de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum” Mt 17,21.

24

Cf. Carta do Santo Padre Francisco ao Povo de Deus que peregrina no Chile, 31 de Maio de 2018.

25

Carta do Papa Francisco ao Cardeal Marc Ouellet, Presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, 19 de
março de 2018.
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estabelecem na comunidade humana: Deus quis entrar numa dinâmica popular, na dinâmica
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dum povo” (Exort. ap. Gaudete et exultate, 6). Portanto, a única maneira de respondermos a
esse mal que prejudicou tantas vidas é vivê-lo como uma tarefa que nos envolve e corresponde
a todos como Povo de Deus. Essa consciência de nos sentirmos parte de um povo e de uma
história comum nos permitirá reconhecer nossos pecados e erros do passado com uma abertura
penitencial capaz de se deixar renovar a partir de dentro. Tudo o que for feito para erradicar
a cultura do abuso em nossas comunidades, sem a participação ativa de todos os membros da
Igreja, não será capaz de gerar as dinâmicas necessárias para uma transformação saudável e
realista. A dimensão penitencial do jejum e da oração ajudar-nos-á, como Povo de Deus, a nos
colocar diante do Senhor e de nossos irmãos feridos, como pecadores que imploram o perdão
e a graça da vergonha e da conversão e, assim, podermos elaborar ações que criem dinâmicas
em sintonia com o Evangelho. Porque “sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o
frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de
expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo atual”
(Exort. ap. Evangelii gaudium, 11).
É imperativo que nós, como Igreja, possamos reconhecer e condenar, com dor e vergonha,
as atrocidades cometidas por pessoas consagradas, clérigos, e inclusive por todos aqueles que
tinham a missão de assistir e cuidar dos mais vulneráveis. Peçamos perdão pelos pecados, nossos
e dos outros. A consciência do pecado nos ajuda a reconhecer os erros, delitos e feridas geradas
no passado e permite nos abrir e nos comprometer mais com o presente num caminho de conversão renovada.
Da mesma forma, a penitência e a oração nos ajudarão a sensibilizar os nossos olhos e os
nossos corações para o sofrimento alheio e a superar o afã de domínio e controle que muitas
vezes se torna a raiz desses males. Que o jejum e a oração despertem os nossos ouvidos para a
dor silenciada em crianças, jovens e pessoas com necessidades especiais. Jejum que nos dá fome
e sede de justiça e nos encoraja a caminhar na verdade, dando apoio a todas as medidas judiciais
que sejam necessárias. Um jejum que nos sacuda e nos leve ao compromisso com a verdade e
na caridade com todos os homens de boa vontade e com a sociedade em geral, para lutar contra
qualquer tipo de abuso de poder, sexual e de consciência.
Desta forma, poderemos tornar transparente a vocação para a qual fomos chamados a ser
“um sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano”
(Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 1).
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“Um membro sofre? Todos os outros membros sofrem com ele”, disse-nos São Paulo. Através
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da atitude de oração e penitência, poderemos entrar em sintonia pessoal e comunitária com essa
exortação, para que cresça em nós o dom da compaixão, justiça, prevenção e reparação. Maria
soube estar ao pé da cruz de seu Filho. Não o fez de uma maneira qualquer, mas permaneceu
firme de pé e ao seu lado. Com essa postura, ela manifesta o seu modo de estar na vida. Quando experimentamos a desolação que nos produz essas chagas eclesiais, com Maria nos fará bem
“insistir mais na oração” (cf. S. Inácio de Loyola, Exercícios Espirituais, 319), procurando crescer
mais no amor e na fidelidade à Igreja. Ela, a primeira discípula, nos ensina a todos os discípulos
como somos convidados a enfrentar o sofrimento do inocente, sem evasões ou pusilanimidade.
Olhar para Maria é aprender a descobrir onde e como o discípulo de Cristo deve estar.
Que o Espírito Santo nos dê a graça da conversão e da unção interior para poder expressar,
diante desses crimes de abuso, a nossa compunção e a nossa decisão de lutar com coragem.
Francisco
Cidade do Vaticano, 20 de agosto de 2018
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UMA NOVA PERSPECTIVA PARA OS JOVENS NA IGREJA
UMA BR E VE ANÁL ISE DO SÍNODO DOS J OVENS
EDGAR ARAUJO ALVES DOS SANTOS *

Resumo: A Igreja Católica até os dias de hoje, pode ser considerada um símbolo de tradição e ritualística no meio da contemporaneidade. Contudo, a tradição e a mentalidade pouco
modificada acabou transformando essa instituição pouco atrativa para o público jovem, que na
maioria das vezes não é escutado e tem suas ideias e perspectivas suprimidas por uma gama de
fiéis e clérigos que ainda pensa de maneira conservadora.
A Igreja, visando a manutenção do público jovem, acena para uma nova perspectiva de
escuta. O primeiro passo para essa nova fase, foi a realização do sínodo dos jovens, que em sua
primeira parte, destaca a importância de se escutar as ideias, anseios e perspectivas do Jovem e
das futuras gerações.
Palavras-Chave: Sínodo dos Jovens. Igreja Católica. Documento Sinodal.

Uma nova perspectiva para os jovens na Igreja: uma breve análise do
Sínodo dos Jovens
A Igreja Católica pode ser considerada a Instituição cristã mais antiga, e construiu uma
sólida influência nos campos político e social ao longo de séculos de existência. Formulou suas
regras, dogmas e tradições, colocando como protagonista de toda sua ritualística, o que os cristãos católicos consideram como maior fonte de inspiração, Jesus.

*

Mestrando em Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade Católica - PUC-SP. Especialista em Ciências da Religião
pela Pontifícia Universidade Católica - PUC-SP. Graduado em Licenciatura Plena em História pela Universidade Nove
de Julho; Foi aluno pesquisador da Universidade Nove de Julho. Produziu o artigo científico: A Ordem Franciscana em
São Paulo: Religiosidade e Assistência na História da Cidade; Atualmente trabalha como Professor de História, Ensino
Religioso nos Colégio Santo Agostinho e Colégio Franciscano João XXIII.
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Com o avançar dos séculos, o clero tornou-se representante direto de Cristo, algo que trans-
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feriu o protagonismo popular da igreja primitiva para as mãos de um núcleo seleto e separado
para assumir as funções sacerdotais. A Igreja por muito tempo manteve uma estrutura rígida
que tinha como objetivo manter seus dogmas e tradições, uma estrutura que não previa o diálogo com o povo.
Partindo desse ponto, podemos entender que a liderança e o poder de decisão ao longo de
toda a formulação do que conhecemos hoje como Igreja Católica, foi aos poucos se concentrando no clero, silenciando, a camada de não clérigos. Nesse contexto, a população jovem foi
sendo excluída e se transformou em uma massa de ouvintes, tornaram-se meros expectadores e
reprodutores de uma Igreja e de sua tradição.
Os Jovens ao longo de séculos de história cristã foram silenciados. O que podemos atribuir
a vontade de um grupo inserido na Igreja ou a própria cultura eurocêntrica que por séculos
olhou para crianças, adolescentes e jovens como aprendizes da vida, sendo assim, o pensamento
genérico seria que esse público não poderia contribuir para o processo de construção da Igreja
e de suas tradições. Esse conceito relacionado ao tratamento dado aos jovens na Igreja, reflete
a falta de voz desse público, por muito tempo a atuação desses jovens foi restrita a participação
da ritualística como a crisma ou o serviço de acólitos.
Olhando para a nova conjuntura social, onde os jovens possuem convicções próprias, e um
alto nível de discussão política e social, notamos ao longo das últimas décadas uma grave crise
vocacional que se instalou no interior da Igreja Católica, crise discutida no artigo escrito pelo
Arcebispo Dom Pedro Brito Guimarães e publicado no site da CNBB.
Agosto é tradicionalmente o Mês Vocacional. Muito se fala, ultimamente, de crise
e de diminuição das vocações. A messe cresce sempre mais e o número de operários
da vinha do Senhor diminui também sempre mais. Os ordenados e os consagrados
envelhecem e as novas gerações optam por outros caminhos vocacionais. Mas, vocação existe, existiu e continuará existindo. Como tudo na vida, precisa ser descoberta,
despertada, promovida e cultivada. A crise vocacional é proporcional à credibilidade
eclesial e a vitalidade da vida cristã. Quanto mais fraca e frágil forem a eficiência e a
eficácia eclesiais, menos vocações teremos.1
1

GUIMARÃES, Dom Pedro Brito. Vocação Existe!: retirado site: http://www.cnbb.org.br/vocacao-existe-2/ no dia
06/12/2018.
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Dentre diversos fatores para a crise destacada no artigo de Dom Pedro Brito Guimarães,
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podemos evidenciar a falta de diálogo da comunidade eclesiástica e leiga com o público jovem.
A crise vocacional que tem um acentuado crescimento nas últimas décadas, acendeu uma luz
de alerta para as lideranças religiosas, um problema, que alguns núcleos católicos tentam sanar
a partir dos chamados grupos de jovens. Outro importante ponto a ser lembrado, na questão
da abertura da Igreja à juventude, foi a chamada renovação carismática que proporcionou ações
concretas voltadas para essa faixa etária, hoje, a Igreja por intermédio de seus eventos ligados ao
público jovem tenta aproximá-los da forte tradição católica.
Um grande passo nesse sentido, dado pela Santa Sé, foi a realização do Sínodo para os Jovens, que tratou exatamente da participação, mais ativa desse público nas atividades da Igreja.
La presenza dei giovani ha segnato una novità: attraverso di loro è risuonata nel Sinodo la voce di tutta una generazione. Camminando con loro, pellegrini alla tomba
di Pietro, abbiamo sperimentato che la vicinanza crea le condizioni perché la Chiesa
sia spazio di dialogo e testimonianza di fraternità che affascina. La forza di questa esperienza supera ogni fatica e debolezza. Il Signore continua a ripeterci: Non temete,
io sono con voi.2

O trecho retirado do documento final do sínodo dos jovens, destaca “que a voz dos jovens
ressoou pelo sínodo, representando toda uma geração”, e que a proximidade do clero com esse
público cria um espaço de diálogo na Igreja.
Esse espaço, destacado na introdução do documento é tido como uma novidade, tendo em
vista, os anos de silenciamento dos jovens. O Sínodo dos Jovens tenta marcar a abertura de
uma nova perspectiva para a juventude católica, onde suas ideias, incertezas e sentimentos serão
colocadas em pauta.
Contudo, não podemos deixar de analisar a possível hipótese de que essa abertura se deu,
por receio da perda cada vez mais acentuado de vocacionados, e propriamente do público jovem
católico. Se ponderarmos que o próprio documento faz referência aos jovens como discípulos,
que por vezes não compreendem sua missão e se perdem pelo caminho e que necessitam de
ajuda para trilhar sua missão.

2

Synod18 – Documento finale e Votazioni del Documento finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco
(27 ottobre 2018), 27.10.2018, retirado do site: http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/
pubblico/2018/10/27/0789/01722.html#_bookmark1 no dia 06/12/2018.
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Abbiamo riconosciuto nell’episodio dei discepoli di Emmaus (cfr. Lc 24,13-35) un
paradigmatico per comprendere la missione ecclesiale in relazione alle giovani
CIBERtesto
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generazioni. Questa pagina esprime bene ciò che abbiamo sperimentato al Sinodo
e ciò che vorremmo che ogni nostra Chiesa particolare potesse vivere in rapporto ai
giovani. Gesù cammina con i due discepoli che non hanno compreso il senso della
sua vicenda e si stanno allontanando da Gerusalemme e dalla comunità.3

Tendo em vista, esse contexto podemos entender que a intenção do sínodo é por intermédio do diálogo entre gerações devolver esses “discípulos” ao caminho que na visão eclesiástica
deveriam estar trilhando. Como estamos refletindo ao longo do artigo, a nova perspectiva para
a juventude na Igreja é o diálogo e a participação ativa desse público no dia a dia de suas paróquias e por consequência nas pastorais existentes em suas comunidades.
O documento sinodal faz um apelo quase aberto para que a comunidade e para que a Igreja, representada pelos padres, escutem os jovens, os ensine e se preciso, que entrem no mundo
desse público para auxiliá-los, como podemos notar na citação a seguir.
Li interroga e si mette in paziente ascolto della loro versione dei fatti per aiutarli a
riconoscere quanto stanno vivendo. Poi, con affetto ed energia, annuncia loro la.
Parola, conducendoli a interpretare alla luce delle Scritture gli eventi che hanno
vissuto. Accetta l’invito a fermarsi presso di loro al calar della sera: entra nella loro
notte. Nell’ascolto il loro cuore si riscalda e la loro mente si illumina, nella frazione
del pane i loro occhi si aprono. Sono loro stessi a scegliere di riprendere senza indugio il cammino in direzione opposta, per ritornare alla comunità, condividendo
l’esperienza dell’incontro con il Risorto.4

Ao meio do parágrafo citado, quando o convite de “entre na noite deles”5 é realizado, o
documento sinodal quer de fato levar a comunidade ao cerne do jovem, ou seja, convida aos
líderes de pastoral, aos padres e bispos, a conhecerem seus jovens e seus sonhos. O documento
sinodal convida os fiéis da Igreja Católica ao exercício da escuta, como observamos na citação
a seguir:
3

Synod18 – Documento finale e Votazioni del Documento finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco
(27 ottobre 2018), 27.10.2018, Proemio. retirado do site: http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/
pubblico/2018/10/27/0789/01722.html#_bookmark1 no dia 09/12/2018.

4

Synod18 – Documento finale e Votazioni del Documento finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco
(27 ottobre 2018), 27.10.2018, Proemio. retirado do site: http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/
pubblico/2018/10/27/0789/01722.html#_bookmark1 no dia 09/12/2018.

5

Livre tradução, realizado por Edgar Araujo Alves dos Santos.
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6. L’ascolto è un incontro di libertà, che richiede umiltà, pazienza, disponibilità a
impegno a elaborare in modo nuovo le risposte. L’ascolto trasforma
CIBERcomprendere,
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il cuore di coloro che lo vivono, soprattutto quando ci si pone in un atteggiamento
interiore di sintonia e docilità allo Spirito. Non è quindi solo una raccolta di informazioni, né una strategia per raggiungere un obiettivo, ma è la forma in cui Dio
stesso si rapporta al suo popolo. Dio infatti vede la miseria del suo popolo e ne ascolta il lamento, si lascia toccare nell’intimo e scende per liberarlo (cfr. Es 3,7-8). La
Chiesa quindi, attraverso l’ascolto, entra nel movimento di Dio che, nel Figlio, viene
incontro a ogni essere umano.6

O apelo a escuta se faz presente em toda a primeira para do documento sinodal, destacando a escuta como um gesto de humildade. A Igreja coloca em evidência a aceitação do jovem
como parte integrante e ativa da comunidade, e para que esse público se torne ativo e assíduo,
o exercício da escuta deve ser feito pela comunidade católica. Como o próprio documento nos
faz refletir, o jovem quer ser escutado, e ter suas ideias e sua voz respeitadas.
giovani desiderano essere ascoltati
7. I giovani sono chiamati a compiere continuamente scelte che orientano la loro
esistenza; esprimono il desiderio di essere ascoltati, riconosciuti, accompagnati. Molti sperimentano come la loro voce non sia ritenuta interessante e utile in ambito
sociale ed ecclesiale. In vari contesti si registra una scarsa attenzione al loro grido, in
particolare a quello dei più poveri e sfruttati, e anche la mancanza di adulti disponibili e capaci di ascoltare.7

Apesar de uma história que exclui a juventude da participação, o documento apela para a
inserção dos jovens no cotidiano cristão. Dessa forma, os idealizadores do sínodo visão, a manutenção desse público nas comunidades. O documento sinodal foi produzido com a ambição
de torna-se a ignição de uma nova perspectiva da juventude na Igreja.

6
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I
UNA CHIESA IN ASCOLTO; retirado do site: http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/
pubblico/2018/10/27/0789/01722.html#_bookmark1 no dia 10/12/2018.
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O que podemos perceber com a iniciativa do sínodo é uma Igreja que sinaliza para o Jovem,
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que ela está aberta ao acolhimento, a escuta e ao apoio. Com isso, podemos concluir que a primeira parte do documento do Sínodo dos Jovens quer abraçar esse público e demonstrar que a
Igreja Católica está atenta as ideias, aflições, alegrias e perspectivas dos jovens.

Fontes
GUIMARÃES, Dom Pedro Brito. Vocação Existe!: retirado site: http://www.cnbb.org.br/vocacao-existe-2/ no dia 06/12/2018.
Synod18 – Documento finale e Votazioni del Documento finale del Sinodo dei Vescovi al
Santo Padre Francesco (27 ottobre 2018), 27.10.2018, CAPITOLO I. UNA CHIESA IN
ASCOLTO; retirado do site: http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/27/0789/01722.html#_bookmark1 no dia 10/12/2018.
Synod18 – Documento finale e Votazioni del Documento finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco (27 ottobre 2018), 27.10.2018, Proemio. retirado do site: http://press.
vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/27/0789/01722.html#_
bookmark1 no dia 09/12/2018.
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D A M UN D I A L D A J UVEN T UD E:
CIBERJO R NATEOLOGIA
UMA FES TA PA R A M I M !

Alguém me pediu para escrever sobre as Jornadas Mundiais da Juventude – JMJ.
A Jornada não se descreve, se vive!
Isso parece clichê, mas vai ser verdadeiro para você.
É como uma festa em família:
uma experiência única, difícil de expressar.

Quem já esteve neste evento, criado há 34 anos, sabe do que estou falando.
A jornada é sempre única, apesar de estar sempre se reformulando.
Ela nasceu junto comigo, em 1985.
O ano da juventude para a UNESCO.
Com catequeses, confissões e peregrinações, a Jornada é um evento gigantesco.

Shows, adoração e feiras vocacionais,
Fazem parte da Jornada, que já teve quinze edições mundiais.
A JMJ sempre atraiu multidões.
A maior delas foi nas Filipinas, em 1995,
com mais de 4 milhões.

Bem, o que sei é que nada sei, como dizia Sócrates.
Nenhuma palavra do mundo vai substituir a sensação,
de se estar em um lugar central, em esfera mundial.
De estar diante do milagre:
Jesus Cristo, o Tal.
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Lá na Jornada estão católicos do mundo todo.
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Lá parece o céu – o encontro do criador, com as criaturas.
Lá não se pensa em guerra.

Lá não falta comida, nem dinheiro, nem roupas, nem nada.
Lá há uma outra versão da Terra.

Lá realmente se vive, se reflete.
Lá todos recomeçam. Jovens e velhos rejuvenescem.
Dor e amargura
Estão na cruz peregrina, que representa a dificuldade.
Mas lá não se sente peso e sim, muita cura e fecundidade.

A Jornada é uma viagem especial.
Um lugar e tempo únicos.
Apesar da multidão ao redor do papa,
cada um tem uma experiência de fé,
inesquecível e pessoal.

Lá o que se fala, se ouve;
o que um sente, todos sentem;
o que um vê, todos veem.
Todos parecem estar juntos, não de mãos dadas,
mas de corações e mentes dados!

Lá nada divide, nada é diferente;
apesar das várias línguas, comidas e culturas...
Apesar dos vários povos presentes.
Ao contrário, tudo é igual, unido e forte.
Lá o amor vence a morte!
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Lá a união faz a força.
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Lá todos se ajudam e rezam.
E a oração é tão forte,
que dá tudo certo.
Deus está por perto!

Já estive nas jornadas do Brasil, Polônia e Panamá.
A primeira virou TCC,
A segunda, dissertação de mestrado.
E a terceira, essa crônica, em formato de poesia,
Para o CiberTeologia.

Enfim, foi isso que vi, vivi e senti.
E vou parando por aqui.
A Jornada é o encontro dos filhos, com o pai – na presença da mãe.
Afinal, é simples assim:
A Jornada é sempre uma festa para mim!
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SEXÊNI O DO PA PA F R A N CI S CO

Prof. Dr. Fernando Altemeyer Junior – Departamento de Ciência da Religião da PUC-SP
atualizado: 13/03/2019
Resumo: Apresentar um pequeno balancete dos seis anos do governo pastoral do papa
Francisco com os dados disponíveis no site www.vatican.va e qualificar um horizonte de sentido
para esse pontificado reformador, seus limites e potencialidades.
Em 19 de março de 2019 celebramos os seis anos do papa Francisco como bispo de Roma.
Seu foco articulador é cuidar pessoalmente dos migrantes e refugiados, fazendo a sua voz profética ecoar em favor das periferias do planeta. Suas palavras de ordem são: misericórdia, missão,
alegria, reforma, colegialidade e diálogo. A motivação primeira é a missão, o cuidado pastoral
dos empobrecidos e um rompimento claro do clericalismo doentio e narcisista que fez da Igreja
uma instituição autocentrada e distante do Evangelho de Jesus. Ele afirma a tempo e contratempo que é chegada a hora histórica da Igreja em saída, seguindo as intuições e textos do Concílio
Vaticano II. Começou a delinear um novo rosto episcopal em todo o mundo. Forjar bispos católicos atentos aos pobres, atuando na pastoral, movidos pela compaixão e em atitude de serviço
e diálogo com toda a humanidade. Alguns dados de seus seis anos de pastoreio universal podem
descortinar o quadro complexo no qual ocupa lugar de relevância, e de tensão com forças reacionárias dentro e fora da Igreja.
Circunscrições católicas no mundo todo: 12 patriarcados, 641 arquidioceses, 2.125 dioceses,
44 prelazias territoriais, 11 abadias nullius, 42 exarcados dos ritos orientais, 36 ordinariatos
militares, 88 vicariatos apostólicos, 39 prefeituras apostólicas, sete administrações apostólicas,
oito missões independentes–sui iuris, três ordinariatos pessoais, uma administração de rito
extraordinário latino e uma rede de 132.642 centros missionários e 221.740 paróquias.
Entidades filantrópicas e de ensino da Igreja Católica no planeta: 72.800 creches frequentadas
por 7.300.000 crianças; 96.600 escolas de ensino fundamental para 35.100.000 alunos; 47.900
escolas de ensino médio para 20.000.000 alunos e 2.381.337 alunos do ensino superior; e
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3.103.072 estudantes participantes das Universidades Católicas. Ainda 5.167 hospitais católi-
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cos, 15.699 casas para pessoas idosas, 10.124 orfanatos, 11.596 enfermarias, 14.744 consultórios de orientação familiar e 115.352 institutos beneficentes e assistenciais.
Número de fiéis congregados pela Igreja Católica em seus diferentes ritos latinos e orientais: Em
2017 foram contados 1,313 bilhão de batizados, com a ação ministerial de 3.170.643 catequistas, 362.488 missionários leigos, são 54.229 os irmãos religiosos e 668.729 religiosas com votos
perpétuos de vida consagrada. O clero católico é composto de 5.493 bispos (em 13/03/2019),
415.656 presbíteros sendo 281.514 diocesanos e 134.142 do clero religioso, 45.000 diáconos
casados permanentes e há 116.843 seminaristas maiores.
Programa reformador: O Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio assume uma postura evangélica transparente: “Exige-se a toda a Igreja uma conversão missionária: é preciso não se contentar com um anúncio puramente teórico e desligado dos problemas reais das pessoas (AL
201)”. Ele quer uma ação permanente de saída: “Sonho com uma opção missionária capaz de
transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura
eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação (EG 27)”.
Inscrições no Martiriologium Romanum: Papa Francisco reconheceu publicamente 886 santos
(até 13/03/2019) inscrevendo-os no cânon do Martyriologium Romanum e ainda 1.184 beatos
(até 23/03/2019). O Papa João Paulo II havia incluído na lista canônica 482 santos e 1.341
beatos. O papa Bento XVI inscrevera no cânon: 45 santos e 371 beatos. Francisco acaba de
canonizar ao papa Paulo VI e o bispo mártir salvadorenho dom Oscar Romero em outubro de
2018. Certamente fará as canonizações dos mártires da América Latina, África e Ásia perseguidos nas cinco últimas décadas do século XX. Em 2019 está programada a canonização do bispo
argentino dom Enrique Angel Angelelli, assassinado pela ditadura em 1977. O Brasil espera as
canonizações de irmã Dulce dos Pobres, dom Helder Pessoa Câmara, irmã Adelaide Molinari,
operário Santo Dias da Silva, padre Josimo Moraes Tavares, irmão jesuíta Vicente Cañas, padre
Ezequiel Ramin, irmã Creusa Carolina Rody Coelho, padre salesiano Rodolfo Lunkenbein e o
índio Lorenzo Simão Bororo; dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, indígena Sepé Tiarajú,
Dorcelina de Oliveira Folador; Eugenio Lyra Silva; Expedito Ribeiro de Souza; Franz de Castro
Holwarth; frei Tito de Alencar Lima, dominicano; indígena pataxó Galdino Jesus dos Santos;
Irmã Dorothy Mae Stang; indígena kaigang Marçal de Souza Tupã-i; a sindicalista Margarida
Maria Alves; irma Maria Filomena Lopes Filha; padre Antonio Henrique Pereira Neto; padre
francês Gabriel Felix Maire; o jesuíta João Bosco Penido Burnier; padre Leo Comissari; padre
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Manuel Campo Ruiz; leiga Roseli Correa da Silva; líder sindical Sebastião Rosa Paz; catequista
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Vilmar José de Castro, entre tantas testemunhas do Cristo Ressuscitado (fonte: http://www.
causesanti.va/content/causadeisanti/it.html).
Vinte e três viagens internas na Itália: Lampedusa em 08/07/2013; Cagliari em 22/09/2013;
Assis em 04/10/2013; Campobasso e Isernia em 05/07/2014; Caserta em 26/07/2014; Cassiano all´Ionio em 21/06/2014, Redipuglia em 13/09/2014, Prato e Firenze em 10/11/2015, Turim, 21 e 22/06/2015, Pompeia e Nápoles em 21/03/2015, duas vezes em Assis em 04/08/2016
e 20/09/2016, Milão 25/3/2017, Carpi 02/04/2017, Genova 27/5/2017, Bozzolo e Barbiana
20/06/2017; Cesena e Bolonha 01/10/2017; Pietrelcina, diocese de Benevento, e San Giovanni
Rotondo, diocese de Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, para celebrar os 50 anos da
morte de São Pío de Pietrelcina, em 17/03/2018; em 20/04/2018, região de Puglia, nas cidades
de Alessano-Lecce, na diocese de Santa Maria de Leuca, e Molfetta, para celebrar os 25 anos
da morte de Dom Tonino Bello; Nomaldelfia, na Toscana em 10/05/2018, para encontrar a
comunidade fundada por padre Zeno Saltini; e em seguida Loppiano (Florença) na cidade
internacional do Movimento dos Focolares; Bari, 07/07/2018; diocese de Piazza Armerina e
Palermo para celebrar o 25° Aniversário de Morte do Beato Pino Puglisi, em 15/09/2018;
Santuário de Loreto em 25 de março de 2019 para assinar o documento pós-sinodal para a
juventude: Cristo vive!
Viagens internacionais de Francisco: Completaram-se 28 viagens internacionais que o conduziram a 37 países: Brasil (22 a 29/07/2013), Jerusalém (24 a 26/05/2014), Coreia do Sul
(13 a 18/08/2014), Albânia (21/09/2014), França (Estrasburgo, Parlamento Europeu, em
25/11/2014), Turquia (28 a 30/11/2014), Sri Lanka e Filipinas (12 a 19/01/2015), Bósnia-Herzegovina (Sarajevo em 06/06/2015), Equador, Bolívia e Paraguai (05 a 13/07/2015), Cuba
e Estados Unidos e sede da ONU (19 a 28/09/2015), Quênia, Uganda e República Centro
Africana (25 a 30/11/2015), México (12 a 18/02/2016), Lesbos, na Grécia em 16/04/2016,
Armênia em 24-26/06/2016, Polônia, durante a JMJ de 27 a 31/07/2016, Geórgia e Azerbaijão
de 30/09 a 2/10/2016, Suécia de 31/10 a 01/11/2016, Egito, 28-29 abril de 2017, Fátima, em
Portugal, 12-13 de maio de 2017, Colômbia, 06 a 11 de setembro de 2017; Bangladesh e Myanmar, 27 de novembro a dois de dezembro de 2017; Chile e Peru, 15 a 21/01/2018; Conselho
Mundial de Igrejas em Genebra, em 21 de junho de 2018; Irlanda, ao Encontro Mundial das
Famílias, 25 a 26 de agosto de 2018; Lituânia, Estônia e Letônia, 22 a 25/09/2018; Panamá
de 23 a 28 de janeiro de 2019 para a XXXIV Jornada Mundial da Juventude; Emirados Árabes
Unidos, 3 a 5 de fevereiro de 2018; e, Marrocos 30 e 31 de março de 2019. Estão planejadas
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visitas à Bulgária e Macedônia, 5 a 7 de maio de 2019; Romênia 31/05 a 02/06/2019; Mo-
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çambique, Madagascar e Ilhas Mauricio entre 4 e 10 de setembro; e Japão em novembro de
2019. Pendentes visitas para Coreia do Norte, Sudão do Sul, Argentina, Uruguai, Índia, Beijing
(China) e Moscou (Rússia).
Discursos, homilias e textos importantes: O papa Francisco até 13/03/2019 pronunciou 1.196
discursos, 304 homilias. Escreveu duas exortações apostólicas pós-sinodais: Evangelium Gaudium (A Alegria do Evangelho) publicada em 24/11/2013 e Amoris Laetitia (A alegria do amor)
em 08/04/2016. Publicou também a exortação apostólica Gaudete et Exultate, sobre a santidade
em 19/03/2018. Enviou 35 constituições apostólicas, 192 cartas, uma bula, 32 cartas apostólicas, 258 mensagens, 34 motu próprios. Acolheu milhares de peregrinos em 263 audiências
gerais, presidiu 535 celebrações na Casa Santa Marta com as meditações cotidianas publicadas,
doze bênçãos Urbi et Orbi e rezou 322 Angelus, da janela do Vaticano. Proclamou e fez acontecer um Ano da Misericórdia em 2016. Escreveu duas encíclicas: Lumen Fidei, de 29/06/2013,
e Laudato Si’, publicada em 18/06/2015. Presidiu três sínodos da Igreja universal e tem programado para outubro de 2019, o sínodo extraordinário da Pan-Amazônia, no Vaticano.
Ecumenismo e diálogo inter-religioso: Francisco realizou gestos de grande amor ecumênico junto aos irmãos luteranos, na celebração dos 500 anos da Reforma. Também junto aos
ortodoxos russos e ao patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, chamado por
ele carinhosamente de “meu irmão André”, recordando que ele exerce a função de Pedro, em
Roma. Manteve encontros frequentes com o primaz da Igreja Anglicana, Justin Welby. O papa
Francisco propôs três chaves para avançar no caminho comum dos cristãos e aprofundar o ecumenismo: oração, testemunho e missão. Houve encontros fecundos com os irmãos menonitas,
os pentecostais, os metodistas, os batistas, os reformados. Particularmente fecundo foi o encontro realizado no Vaticano com a atual moderadora do Comitê central do Conselho Mundial de
Igrejas (CMI), Agnes Abuom, e o secretário geral do mesmo organismo ecumênico, Rev. Olav
Fykse, na manhã de 24/08/2017 em que fez uma oração comum pela unidade, pela paz e reconciliação das igrejas e dos povos. As pontes junto aos judeus, islâmicos, hindus e budistas têm
sido edificadas com esmero e sabedoria. Francisco sabe que não haverá paz mundial sem paz
entre as religiões. Visita como peregrino ao CMI celebrou os 70 anos da entidade ecumênica
mundial. Importante encontro inter-religioso em Abu Dhabi, com os irmãos muçulmanos em
fevereiro de 2019. Sua visita ao Reino de Marrocos em março de 2019, estabeleceu um salto
qualitativo nas relações entre cristãos e islâmicos. Podemos dizer que foi um turning point.
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Medidas internas na Cúria: Alterou inúmeros procedimentos ligados à questão da pedofilia;
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alterou funções de muitos dos serviços da Cúria Romana; limitou o número de títulos honoríficos na instituição católica; criou a comissão de controle do Instituto para as Obras de Religião
(IOR); nomeou 59 novos cardeais eleitores; publicou quatro estatutos alterando o formato dos
secretariados romanos. Em função de sua firme decisão de reformar a Igreja tem sofrido pressão
imensa dos quadros eclesiásticos da Cúria e de alguns episcopados que lhe oferecem resistência
e em alguns casos até oposição, entre eles cardeais e alguns poucos bispos dos Estados Unidos
da América, na Polônia, Espanha, um cardeal da China, bispos do Cazaquistão e a parcela dos
bispos integristas em muitos países. O gesto mais significativo se concentrou na política de tolerância zero com os presbíteros e religiosos acusados de pedofilia em todo o planeta, em especial,
nos Estados Unidos, Europa e Austrália. Caso recente de acobertamento de pedófilos por bispos
chilenos resultou no pedido de demissão coletivo de todo o episcopado na ativa (34 bispos).
Vários foram aceitos e aposentados compulsoriamente. Neste ano anuncia a aposentadoria de
cardeais como o australiano Pell e o chileno Ezzati. Resta pendente o affaire Barbarin, de Lyon,
na França.
Medidas futuras: Aconteceu em 21 a 24 fevereiro de 2019 o encontro inédito de todos os
114 presidentes das Conferencias Episcopais de todo o mundo, junto aos chefes dos dicastérios
romanos, chefes das Igrejas de ritos Orientais, Secretária de Estado, alguns Superiores religiosos/as, no Vaticano, que tratou de medidas concretas e ágeis para combater a pedofilia e o acobertamento de crimes no clero católico como tolerância zero. Em outubro de 2019 o Sínodo
Extraordinário para a Amazônia, em Roma. Espera-se ainda uma encíclica social sobre o tema
dos refugiados e imigrantes. A Reforma da estrutura burocrática da Cúria Romana desenhada
pelo grupo de trabalho de cardeais. Provável aprovação das mulheres diaconisas e pequena revisão do código canônico para aprovar homens casados ao ministério presbiteral na igreja católica
de rito latino, já presentes nos ritos orientais. Medida particular para regiões sem clero missionário e autóctone. Em breve algumas medidas internas na Cúria Romana devem coroar as
tarefas da comissão cardinalícia da Reforma. Resta saber se os seminários de formação de novos
padres sofrerão alguma mutação para uma nova geração de presbíteros missionários rompendo
o clericalismo hegemônico e o narcisismo doentio que tem sido fonte de escândalos frequentes
em todos os países, com destaque para Chile, Austrália, e países da antiga Cristandade europeia.
Papa Francisco e o novo rosto do Episcopado Brasileiro: Em 13/03/2019 dos atuais 480 bispos
no Brasil, contamos 309 na ativa e 171 eméritos. Por indicação papal temos a seguinte composição: dois bispos nomeados pelo papa São João 23, ambos eméritos (D. Serafim Fernandes
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de Araújo e dom José Mauro Alarcón); 36 nomeados bispos durante o governo do santo papa
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Paulo VI (todos eméritos); 223 nomeados pelo santo papa João Paulo II (125 eméritos); 124
nomeados pelo papa Bento XVI (oito eméritos); e 95 bispos nomeados de 19/03/2013 até
13/03/2019 pelo papa Francisco (todos na ativa). Em 13/03/2019 há treze dioceses brasileiras
vacantes. Três bispos já completaram 75 anos e aguardam sucessor. Em 2019 ainda outros oito
bispos se aposentam por idade. Somando as dioceses vacantes (13), os quase eméritos (3) e os
que vão aposentar-se em 2019 (8), teremos a nomeação em breve de 24 novos bispos para o
Brasil. O perfil em 2020 seria este: 120 bispos nomeados por Francisco sobre 309 bispos atuantes, ou seja, 39% do episcopado. Já poderemos ver esse novo rosto na eleição na Assembleia
Geral da CNBB entre 1 e 10 de maio 2019 dos novos cargos na CNBB, especialmente presidente, vice e secretário geral. Um horizonte de esperanças está descortinando para uma Igreja
que retome a opção pelos pobres e pela justiça social. Uma Igreja de bispos profetas.
Francisco e a composição do colégio de cardeais em 13/03/2019: Os atuais cardeais eleitores são
122 bispos católicos de 65 países. Os cardeais não eleitores são 100 com mais de oitenta anos.
Total de 222 cardeais vivos de 88 países. O cardeal norte-americano McCarrick foi excluído do
Colégio de cardeais e laicizado em 16/02/2019.
Segundo a indicação dos diferentes papas quando da elevação ao cardinalato temos a atual composição no colégio de cardeais:
Beato Papa Paulo VI – não há mais nenhum cardeal vivo (o papa emérito Bento XVI foi
criado cardeal pelo beato papa Paulo VI).
Papa São João Paulo II – 18 eleitores + 56 não eleitores = 74 cardeais vivos.
Papa emérito Bento XVI – 47 eleitores + 28 não eleitores = 75 cardeais vivos.
Papa Francisco – 57 eleitores + 16 não eleitores = 73 cardeais vivos.
Do total de 222 cardeais vivos temos 38 advindos de ordens religiosas e congregações (23
eleitores e 15 não eleitores). Há 14 cardeais bispos sendo seis eleitores, 173 cardeais presbíteros
sendo 96 eleitores e, 35 cardeais diáconos sendo 20 eleitores. Total de 122 eleitores + 100 não
eleitores = 222 cardeais vivos.
CARDEAIS POR CONTINENTES no total de 222 vivos, de 88 países:
• Europa: 104 cardeais (52 eleitores + 52 não eleitores) (28 países)
• América Latina: 39 (22 eleitores +17 não eleitores) (16 países)
• América do Norte: 21 (12 eleitores + 9 não eleitores) (3 países)
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• Ásia: 26 (16 eleitores + 10 não eleitores) (15 países)
• África: 26 (16 TEOLOGIA
eleitores + 10 não eleitores) (22 países)
CIBER
• Oceania: 6 (4 eleitores +2 não eleitores) (4 países)
Ainda nesse ano de 2019 completam 80 anos e se tornam não-eleitores, oito cardeais (que
não mais participarão de conclaves para escolha do bispo de Roma). Portanto, até junho de
2019 poderíamos ter novo consistório com a nomeação de ao menos cinco novos purpurados
(para atingir o total de 120 membros).
Resumo da ação do papa Francisco: Os seis anos do pontificado de Francisco são a fonte de
oxigênio para os cristãos, aberto aos demais crentes e mesmo uma ponte feliz de diálogo aos
ateus que buscam a verdade e a justiça. Francisco não veio repetir fórmulas. Quer o novo, como
pastor de esperanças e alegrias, especialmente fala aos jovens, migrantes e refugiados e tem um
compromisso junto ao planeta Terra, nossa Casa Comum.
(Fonte bibliográfica: www.vatican.va).
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BOFF, CLODOVIS. O LIVRO DO SENTIDO: QUAL É, AFINAL, O SENTIDO DA VIDA?
(PARTE TEÓRICO-CONSTRUTIVA), VOLUME 2. SÃO PAULO: PAULUS, 2019.

Nesta obra, o Frade da Ordem dos Servos de Maria, teólogo e professor Clodovis Boff apresenta a segunda parte de sua reflexão sobre o sentido da vida. Em seu primeiro volume, publicado no ano de 2014 também pela Paulus, Boff faz (como ele mesmo descreve na introdução do
segundo volume), “uma análise crítica da problemática atual do sentido” e o faz de forma “prevalentemente negativa” (BOFF, 2019, p. 5). Com o subtítulo “crise em busca de sentido hoje
(parte crítico-analítica)” o primeiro volume, através de uma reflexão filosófica e sociológica,
demonstra a atmosfera niilista dos tempos atuais e seus respectivos sintomas, sendo o principal
deles a grave crise de sentido em que vive a sociedade atual e que leva o homem contemporâneo
à patologias como depressão, angústias, desespero, estresse, suicídio, enfim, todos os sintomas
de uma sociedade desesperançada, angustiada e desamparada (Cf. Boff, 2014, p. 179-199) e
faz duras críticas ao comportamento do homem contemporâneo chegando a classifica-lo como
“hiperindividualista, amador no jogo da vida e medíocre” (Cf. Boff, 2014, p. 478).
Em meio a uma complexa leitura, marcada forte carga analítica e por rebuscado linguajar
filosófico o leitor é levado, no primeiro volume, à uma chocante interpretação da realidade que
beira o pessimismo e exagero, mas que reflete os sintomas da realidade atual. Já o segundo volume que ora resenhamos, traz de forma mais livre e especulativa, porém num “talho fortemente
reflexivo ou filosofante” (Boff, 2019, p. 5) uma parte teórico-construtiva a partir da pergunta:
qual é afinal o sentido da vida? O viés teológico neste segundo volume é nítido, pois, como
indaga o próprio autor, como “resolver a questão do princípio e fim sem levantar a questão do
transcendente, de que Deus é uma das figuras decisivas? Mas pensar Deus é fazer teologia, na
acepção simples e mesmo etimológica de “discurso sobre Deus ... Portanto, o estatuto epistemológico” da obra “é de tipo filosófico-teológico” (Boff, 2019, p. 5). A leitura deste segundo
volume deve levar em conta que esta não é uma obra acabada, constitui a segunda parte de
uma trilogia. Clodovis nos promete a terceira e derradeira parte desta reflexão sobre o sentido

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

193

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

da vida, um terceiro volume que tratará de uma parte construtiva na ideia de viver de fato o
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Assim, sem mais delongas, o segundo volume em questão é dividido em oito capítulos, sento que o terceiro é subdividido em duas partes.
No primeiro capítulo o autor aborta a questão do Niilismo como “Phatos dominante da cultura moderna”, na realidade uma retomada de todo o primeiro volume que trata em sua maior
parte sobre este tema e de sua relação com a crise de sentido em nos tempos atuais. Já o capítulo
dois da obra traz de forma filosófica “a questão da verdade como premissa para a questão do
sentido”, trazendo reflexões sobre “o fundamento do sentido” e sua interiorização e descoberta,
refutando o “niilismo como posição intelectual”.
A terceira parte da obra se subdivide em dois blocos, sendo que o primeiro foca o “desejo
de sentido” na “perspectiva antropológica-filosófica” abordando como o desejo se estrutura
culminando no “desejo de sentido” como constância na vida humana. Já o segundo, de caráter
mais prático, aponta o “desejo de sentido no contexto da modernidade” apontando, de forma
teológica Deus como último sentido de desejo.
O quarto capítulo, por sua vez, aborda a questão da sabedoria para a descoberta do sentido
e na quinta parte o autor traz à discussão o dilema da “felicidade” incluindo alguns paradoxos
entre a busca pela “felicidade” ou “sumo bem”.
Seguindo para o sexto capítulo é possível verificar a preocupação de Clodovis Boff em tratar
sobre o sentido em sua maior complexidade, ou seja, o “sentido do universo”, colocado pelo
autor como “suprassentido”. Nesse capítulo, Boff aborda de forma filosófico-teológica a questão
do sentido da criação e coloca o homem como “centro espiritual do mundo” a partir do amor de
Deus e, como não poderia deixar de ser ao se tratar da criação, estende o pensamento à teologia
da revelação refletindo sobre “Cristo: sentido (sobrenatural) do mundo”.
O penúltimo capítulo da obra reflete sobre Deus como sentido último da existência trazendo também a religião como mediadora deste sentido divino. E por fim, o capítulo VIII, aborda
de forma cristológica a questão do sentido. Aqui Cristo é apresentado como o próprio “sentido”
e que na “perspectiva da fé” Jesus se apresenta “como sentido absoluto nos efeitos de sentido”,
para tanto Boff apresenta referenciais bíblicos “neotestamentários conotando cristo-sentido” e
faz também uma reflexão sobre capacidade racional em relacionar Cristo com o verdadeiro sentido da vida. Por fim, o capítulo traz Maria como “ícone feminino do sentido” em que Maria
constitui a “imagem feminina do destino humano”.
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Sem dúvida esta é uma obra intrigante e muito bem elaborada e de uma profunda reflexão
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teológico-filosófica, apenas uma crítica pode ser feita sobre a obra de Clodovis Boff: a partir
de uma leitura mais atenta, as reflexões deixam transparecer entrelinhas que apontam para um
desejo de intervenção nos elementos de crise de sentido que envolvem a sociedade e que essa
intervenção deva partir de uma estrutura ou instituição, mais precisamente a instituição religiosa. Contudo, isso pode ser apenas uma impressão e estudos mais aprofundados podem ser
feitos com o intuito de verificar esta hipótese. Porém, esta crítica em nada desmerece a obra,
pelo contrário, a torna mais intrigante e envolvente.
Por fim, a obra em questão apresenta grande relevância não somente para a teologia mas
também para a sociologia, filosófica, psicologia e áreas a fim, justamente pelo significativo esforço teórico-construtivo feito a partir de um sólido embasamento teórico-crítico a fim de
identificar as crises de sentido da sociedade atual e construir elementos de compreensão sobre
o tema. Sem dúvida uma excelente obra que desperta no leitor um pensamento crítico sobre
a sociedade contemporânea e grande expectativa pela terceira parte da obra. Com certeza não
perderemos em esperar.
André Gustavo Di Fiore
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A FRATER NI D A D E HUMA N A EM PR O L D A PA Z M UN D I AL
E DA CO N VI VÊN CI A CO M UM
Prefácio
A fé leva o crente a ver no outro um irmão que se deve apoiar e amar. Da fé em Deus, que
criou o universo, as criaturas e todos os seres humanos – iguais pela Sua Misericórdia –, o crente
é chamado a expressar esta fraternidade humana, salvaguardando a criação e todo o universo e
apoiando todas as pessoas, especialmente as mais necessitadas e pobres.
Partindo deste valor transcendente, em vários encontros dominados por uma atmosfera
de fraternidade e amizade, compartilhamos as alegrias, as tristezas e os problemas do mundo
contemporâneo, a nível do progresso científico e técnico, das conquistas terapêuticas, da era
digital, dos mass-media, das comunicações; a nível da pobreza, das guerras e das aflições de tantos irmãos e irmãs em diferentes partes do mundo, por causa da corrida às armas, das injustiças
sociais, da corrupção, das desigualdades, da degradação moral, do terrorismo, da discriminação,
do extremismo e de muitos outros motivos.
De tais fraternas e sinceras acareações que tivemos e do encontro cheio de esperança num futuro luminoso para todos os seres humanos, nasceu a ideia deste “Documento sobre a Fraternidade Humana”. Um documento pensado com sinceridade e seriedade para ser uma declaração
conjunta de boas e leais vontades, capaz de convidar todas as pessoas, que trazem no coração
a fé em Deus e a fé na fraternidade humana, a unir-se e trabalhar em conjunto, de modo que
tal documento se torne para as novas gerações um guia rumo à cultura do respeito mútuo, na
compreensão da grande graça divina que torna irmãos todos os seres humanos.
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Em nome de Deus,
que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na

dignidade e os chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra e a espalhar sobre ela
os valores do bem, da caridade e da paz.
Em nome da alma humana inocente que Deus proibiu de matar, afirmando que qualquer
um que mate uma pessoa é como se tivesse morto toda a humanidade e quem quer que salve
uma pessoa é como se tivesse salvo toda a humanidade.
Em nome dos pobres, dos miseráveis, dos necessitados e dos marginalizados, a quem Deus
ordenou socorrer como um dever exigido a todos os homens e de modo particular às pessoas
facultosas e abastadas.
Em nome dos órfãos, das viúvas, dos refugiados e dos exilados das suas casas e dos seus
países; de todas as vítimas das guerras, das perseguições e das injustiças; dos fracos, de quantos
vivem no medo, dos prisioneiros de guerra e dos torturados em qualquer parte do mundo, sem
distinção alguma.
Em nome dos povos que perderam a segurança, a paz e a convivência comum, tornando-se
vítimas das destruições, das ruínas e das guerras.
Em nome da “fraternidade humana”, que abraça todos os homens, une-os e torna-os iguais.
Em nome desta fraternidade dilacerada pelas políticas de integralismo e divisão e pelos sistemas de lucro desmesurado e pelas tendências ideológicas odiosas, que manipulam as ações e
os destinos dos homens.
Em nome da liberdade, que Deus deu a todos os seres humanos, criando-os livres e enobrecendo-os com ela.
Em nome da justiça e da misericórdia, fundamentos da prosperidade e pilares da fé.
Em nome de todas as pessoas de boa vontade, presentes em todos os cantos da terra.
Em nome de Deus e de tudo isto, Al-Azhar al-Sharif – com os muçulmanos do Oriente e
do Ocidente - juntamente com a Igreja Católica – com os católicos do Oriente e do Ocidente
– declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho; a colaboração comum como conduta;
o conhecimento mútuo como método e critério.
Nós – crentes em Deus, no encontro final com Ele e no Seu Julgamento –, a partir da nossa
responsabilidade religiosa e moral e através deste Documento, rogamos a nós mesmos e aos
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se comprometer seriamente na difusão da tolerância, da convivência e da paz; para intervir, o
mais breve possível, a fim de se impedir o derramamento de sangue inocente e acabar com as
guerras, os conflitos, a degradação ambiental e o declínio cultural e moral que o mundo vive
atualmente.
Dirigimo-nos aos intelectuais, aos filósofos, aos homens de religião, aos artistas, aos operadores dos mass-media e aos homens de cultura em todo o mundo, para que redescubram os
valores da paz, da justiça, do bem, da beleza, da fraternidade humana e da convivência comum,
para confirmar a importância destes valores como âncora de salvação para todos e procurar
difundi-los por toda a parte.
Partindo duma reflexão profunda sobre a nossa realidade contemporânea, apreciando os
seus êxitos e vivendo as suas dores, os seus dramas e calamidades, esta Declaração acredita firmemente que, entre as causas mais importantes da crise do mundo moderno, se contam uma
consciência humana anestesiada e o afastamento dos valores religiosos, bem como o predomínio do individualismo e das filosofias materialistas que divinizam o homem e colocam os valores mundanos e materiais no lugar dos princípios supremos e transcendentes.
Nós, embora reconhecendo os passos positivos que a nossa civilização moderna tem feito
nos campos da ciência, da tecnologia, da medicina, da indústria e do bem-estar, particularmente nos países desenvolvidos, ressaltamos que, juntamente com tais progressos históricos, grandes
e apreciados, se verifica uma deterioração da ética, que condiciona a atividade internacional, e
um enfraquecimento dos valores espirituais e do sentido de responsabilidade. Tudo isto contribui para disseminar uma sensação geral de frustração, solidão e desespero, levando muitos a cair
na voragem do extremismo ateu e agnóstico ou então no integralismo religioso, no extremismo
e no fundamentalismo cego, arrastando assim outras pessoas a render-se a formas de dependência e autodestruição individual e coletiva.
A história afirma que o extremismo religioso e nacional e a intolerância geraram no mundo,
quer no Ocidente quer no Oriente, aquilo que se poderia chamar os sinais duma “terceira guerra
mundial aos pedaços”; sinais que, em várias partes do mundo e em diferentes condições trágicas,
começaram a mostrar o seu rosto cruel; situações de que não se sabe exatamente quantas vítimas, viúvas e órfãos produziram. Além disso, existem outras áreas que se preparam a tornar-se
palco de novos conflitos, onde nascem focos de tensão e se acumulam armas e munições, numa
situação mundial dominada pela incerteza, pela decepção e pelo medo do futuro e controlada
por míopes interesses econômicos.
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Afirmamos igualmente que as graves crises políticas, a injustiça e a falta duma distribuição
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equitativa dos recursos naturais – dos quais beneficia apenas uma minoria de ricos, em detrimento da maioria dos povos da terra – geraram, e continuam a fazê-lo, enormes quantidades
de doentes, necessitados e mortos, causando crises letais de que são vítimas vários países, não
obstante as riquezas naturais e os recursos das gerações jovens que os caracterizam. A respeito
de tais crises que fazem morrer à fome milhões de crianças, já reduzidas a esqueletos humanos
por causa da pobreza e da fome, reina um inaceitável silêncio internacional.
A propósito, é evidente quão essencial seja a família, como núcleo fundamental da sociedade
e da humanidade, para dar à luz filhos, criá-los, educá-los, proporcionar-lhes uma moral sólida
e a proteção familiar. Atacar a instituição familiar, desprezando-a ou duvidando da importância
de seu papel, constitui um dos males mais perigosos do nosso tempo.
Atestamos também a importância do despertar do sentido religioso e da necessidade de o
reanimar nos corações das novas gerações, através duma educação sadia e da adesão aos valores
morais e aos justos ensinamentos religiosos, para enfrentarem as tendências individualistas,
egoístas, conflituais, o radicalismo e o extremismo cego em todas as suas formas e manifestações.
O primeiro e mais importante objetivo das religiões é o de crer em Deus, honrá-Lo e chamar todos os homens a acreditarem que este universo depende de um Deus que o governa: é
o Criador que nos moldou com a Sua Sabedoria divina e nos concedeu o dom da vida para o
guardarmos. Um dom que ninguém tem o direito de tirar, ameaçar ou manipular a seu bel-prazer; pelo contrário, todos devem preservar este dom da vida desde o seu início até à sua morte
natural. Por isso, condenamos todas as práticas que ameaçam a vida, como os genocídios, os
atos terroristas, os deslocamentos forçados, o tráfico de órgãos humanos, o aborto e a eutanásia
e as políticas que apoiam tudo isto.
De igual modo declaramos – firmemente – que as religiões nunca incitam à guerra e não
solicitam sentimentos de ódio, hostilidade, extremismo nem convidam à violência ou ao derramamento de sangue. Estas calamidades são fruto de desvio dos ensinamentos religiosos, do
uso político das religiões e também das interpretações de grupos de homens de religião que
abusaram – nalgumas fases da história – da influência do sentimento religioso sobre os corações
dos homens para os levar à realização daquilo que não tem nada a ver com a verdade da religião,
para alcançar fins políticos e económicos mundanos e míopes. Por isso, pedimos a todos que
cessem de instrumentalizar as religiões para incitar ao ódio, à violência, ao extremismo e ao fanatismo cego e deixem de usar o nome de Deus para justificar atos de homicídio, de exílio, de
terrorismo e de opressão. Pedimo-lo pela nossa fé comum em Deus, que não criou os homens
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para ser assassinados ou lutar uns com os outros, nem para ser torturados ou humilhados na sua
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vida e na sua existência. Com efeito Deus, o Todo-Poderoso, não precisa de ser defendido por
ninguém e não quer que o Seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas.
Este Documento, de acordo com os Documentos Internacionais anteriores que destacaram a
importância do papel das religiões na construção da paz mundial, atesta quanto segue:
• A forte convicção de que os verdadeiros ensinamentos das religiões convidam a permanecer ancorados aos valores da paz; apoiar os valores do conhecimento mútuo, da fraternidade
humana e da convivência comum; restabelecer a sabedoria, a justiça e a caridade e despertar o
sentido da religiosidade entre os jovens, para defender as novas gerações a partir do domínio do
pensamento materialista, do perigo das políticas da avidez do lucro desmesurado e da indiferença baseadas na lei da força e não na força da lei.
• A liberdade é um direito de toda a pessoa: cada um goza da liberdade de credo, de pensamento, de expressão e de ação. O pluralismo e as diversidades de religião, de cor, de sexo, de
raça e de língua fazem parte daquele sábio desígnio divino com que Deus criou os seres humanos. Esta Sabedoria divina é a origem donde deriva o direito à liberdade de credo e à liberdade
de ser diferente. Por isso, condena-se o facto de forçar as pessoas a aderir a uma determinada
religião ou a uma certa cultura, bem como de impor um estilo de civilização que os outros não
aceitam.
• A justiça baseada na misericórdia é o caminho a percorrer para se alcançar uma vida digna,
a que tem direito todo o ser humano.
• O diálogo, a compreensão, a difusão da cultura da tolerância, da aceitação do outro e da
convivência entre os seres humanos contribuiriam significativamente para a redução de muitos problemas económicos, sociais, políticos e ambientais que afligem grande parte do género
humano.
• O diálogo entre crentes significa encontrar-se no espaço enorme dos valores espirituais,
humanos e sociais comuns, e investir isto na propagação das mais altas virtudes morais que as
religiões solicitam; significa também evitar as discussões inúteis.
• A proteção dos locais de culto – templos, igrejas e mesquitas – é um dever garantido pelas
religiões, pelos valores humanos, pelas leis e pelas convenções internacionais. Qualquer tentativa de atacar locais de culto ou de os ameaçar através de atentados, explosões ou demolições é um
desvio dos ensinamentos das religiões, bem como uma clara violação do direito internacional.
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• O terrorismo execrável que ameaça a segurança das pessoas, tanto no Oriente como no
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Ocidente, tanto no Norte como no Sul, espalhando pânico, terror e pessimismo não se deve à
religião – embora os terroristas a instrumentalizem – mas tem origem no cúmulo de interpretações erradas dos textos religiosos, nas políticas de fome, de pobreza, de injustiça, de opressão, de
arrogância; por isso, é necessário interromper o apoio aos movimentos terroristas através do fornecimento de dinheiro, de armas, de planos ou justificações e também a cobertura mediática, e
considerar tudo isto como crimes internacionais que ameaçam a segurança e a paz mundial. É
preciso condenar tal terrorismo em todas as suas formas e manifestações.
• O conceito de cidadania baseia-se na igualdade dos direitos e dos deveres, sob cuja sombra
todos gozam da justiça. Por isso, é necessário empenhar-se por estabelecer nas nossas sociedades
o conceito de cidadania plena e renunciar ao uso discriminatório do termo minorias, que traz
consigo as sementes de se sentir isolado e da inferioridade; isto prepara o terreno para as hostilidades e a discórdia e subtrai as conquistas e os direitos religiosos e civis de alguns cidadãos,
discriminando-os.
• O relacionamento entre Ocidente e Oriente é uma necessidade mútua indiscutível, que
não pode ser comutada nem transcurada, para que ambos se possam enriquecer mutuamente
com a civilização do outro através da troca e do diálogo das culturas. O Ocidente poderia encontrar na civilização do Oriente remédios para algumas das suas doenças espirituais e religiosas
causadas pelo domínio do materialismo. E o Oriente poderia encontrar na civilização do Ocidente tantos elementos que o podem ajudar a salvar-se da fragilidade, da divisão, do conflito e
do declínio científico, técnico e cultural. É importante prestar atenção às diferenças religiosas,
culturais e históricas que são uma componente essencial na formação da personalidade, da cultura e da civilização oriental; e é importante consolidar os direitos humanos gerais e comuns,
para ajudar a garantir uma vida digna para todos os homens no Oriente e no Ocidente, evitando o uso da política de duas medidas.
• É uma necessidade indispensável reconhecer o direito da mulher à instrução, ao trabalho,
ao exercício dos seus direitos políticos. Além disso, deve-se trabalhar para libertá-la das pressões
históricas e sociais contrárias aos princípios da própria fé e da própria dignidade. Também é
necessário protegê-la da exploração sexual e de a tratar como mercadoria ou meio de prazer ou
de ganho económico. Por isso, devem-se interromper todas as práticas desumanas e os costumes
triviais que humilham a dignidade da mulher e trabalhar para modificar as leis que impedem as
mulheres de gozarem plenamente dos seus direitos.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

201

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

• A tutela dos direitos fundamentais das crianças a crescer num ambiente familiar, à alimen-

CIBER

TEOLOGIA

tação, à educação e à assistência é um dever da família e da sociedade. Tais direitos devem ser
garantidos e tutelados para que não faltem e não sejam negados a nenhuma criança em nenhuma parte do mundo. É preciso condenar qualquer prática que viole a dignidade das crianças ou
os seus direitos. Igualmente importante é velar contra os perigos a que estão expostas – especialmente no ambiente digital – e considerar como crime o tráfico da sua inocência e qualquer
violação da sua infância.
• A proteção dos direitos dos idosos, dos vulneráveis, dos portadores de deficiência e dos
oprimidos é uma exigência religiosa e social que deve ser garantida e protegida através de legislações rigorosas e da aplicação das convenções internacionais a este respeito.
Por fim, através da cooperação conjunta, a Igreja Católica e a al-Azhar anunciam e prometem levar este Documento às Autoridades, aos Líderes influentes, aos homens de religião
do mundo inteiro, às organizações regionais e internacionais competentes, às organizações da
sociedade civil, às instituições religiosas e aos líderes do pensamento; e empenhar-se na divulgação dos princípios desta Declaração em todos os níveis regionais e internacionais, solicitando
que se traduzam em políticas, decisões, textos legislativos, programas de estudo e materiais de
comunicação.
Al-Azhar e a Igreja Católica pedem que este Documento se torne objeto de pesquisa e reflexão em todas as escolas, nas universidades e nos institutos de educação e formação, a fim de
contribuir para criar novas gerações que levem o bem e a paz e defendam por todo o lado o
direito dos oprimidos e dos marginalizados.
Ao concluir, almejamos que esta Declaração:
• seja um convite à reconciliação e à fraternidade entre todos os crentes, mais ainda, entre os
crentes e os não crentes, e entre todas as pessoas de boa vontade;
• seja um apelo a toda a consciência viva, que repudia a violência aberrante e o extremismo
cego; um apelo a quem ama os valores da tolerância e da fraternidade, promovidos e encorajados pelas religiões;
• seja um testemunho da grandeza da fé em Deus, que une os corações divididos e eleva a
alma humana;
• seja um símbolo do abraço entre o Oriente e o Ocidente, entre o Norte e o Sul e entre
todos aqueles que acreditam que Deus nos criou para nos conhecermos, cooperarmos entre nós
e vivermos como irmãos que se amam.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 59

202

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Isto é o que esperamos e tentaremos realizar a fim de alcançar uma paz universal de que
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gozem todos os homens nesta vida.

Abu Dabhi, 4 de fevereiro de 2019
Sua Santidade Papa Francisco Grão Imame de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb
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