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Não matar!
Não matar! Essa lei repetida ao longo da história pelas tradições religiosas monoteístas, pelas grandes religiões orientais e pelos códigos penais modernos, talvez seja a mais transgredida
dentre as que compuseram as grandes normas que regeram a humanidade no curso da história.
Se, por um lado, tem sido um imperativo sustentador das relações interpessoais, intergrupais e
internacionais, fonte que alimenta a ética, as normas e as leis, por outro, tem convivido ambiguamente com seu oposto: todas as formas de legitimação e institucionalização da morte. Eis o
grande paradoxo das religiões. De fato, as religiões que reproduziram a regra do não matar em
seus valores e disciplinas, instituíram penas de morte e fizeram guerras; mataram indivíduos e
povos inteiros. E mais, mataram com justificativas teológicas, como forma de purificar a sociedade e, até mesmo, de ajudar o sentenciado a obter a salvação de sua alma. As cruzadas, a
escravidão negra, as guerras com os nativos do novo mundo, as guerras em nome de Reinos de
Deus e de Allá e dos impérios ocidentais cristãos oferecem os números e as cenas mais sangrentas dessas teologias do poder divino e da negação do outro. As teocracias de todos os matizes
instituíram a morte como natural em suas dinâmicas de autoafirmação e expansão. É quando
os territórios de Deus se tornam necessariamente inimigos dos territórios dos incrédulos e dos
que professam outras crenças. A unidade, estabilidade e autoridade do poder encontra sua base
na unicidade, na eternidade e onipotência divina e torna-se a encarnação imanente autorizada
dessa transcendência absoluta. Se, no passado, as teocracias e os impérios religiosos encarnavam
essa teologia política de forma institucional e sem disfarces ideológicos, hoje ela ainda sobrevive
em determinadas geopolíticas de matriz islâmica e resurge no “ocidente cristão”, sob a forma
de discursos de direita, supostamente laica e falaciosamente democrática, que se afirmam como
purificação das corrupções políticas e culturais que se abateram sobre as tradições que historicamente sustentaram as instituições ocidentais, a família, o Estado, os costumes e Deus.
Uma certa ideia de Deus tem sido assumida como o fundamento de um projeto político
que, tanto quanto nas teocracias do passado, nega tanto os direitos à igualdade quanto o direito
às diferenças. A modernidade é mãe dos equívocos e deve ser superada por meio de um retorno
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a sua própria negação, a um anacrônico e falso pré-moderno ou, antimoderno. Para esse propó-
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sito que seria por demais arrojado, do ponto de vista histórico, cultural e teórico, não tem faltado em nosso contexto as formulações mais vulgares: todo discurso de igualdade é comunismo
ateu e toda defesa das diferenças é imoralidade perversa que nega uma ordem divina. E, de um
ponto de vista do projeto mundial que alimenta e reproduz uma extrema direita emergente, a
negação do moderno constitui a mais hipócrita das falácias, uma vez que ideologicamente esse
projeto assenta-se sobre a mais moderna das configurações históricas, a economia de mercado
radicalmente liberal, movida pelas duas rodas intocáveis, o consumismo e mercado financeiro.
É sobre esse resultado tardio da modernidade, assumido como dogma e como estratégia final,
que a ultradireita se impõe como negação radical do moderno, negação que, na verdade, de
radical só tem uma estética e uma ideologia do passado. Ambos revestidos de um fundamento
religioso que, no caso brasileiro, tem se mostrado como enredo tão cômico quanto trágico.
O Deus do poder é sempre de alguns poderosos e, por isso mesmo, é sempre classista; origem absoluta de todos os privilégios de alguns, das nobrezas do passado, das elites capitalistas
de hoje, negando a igualdade de todos. Os donos do poder governam em nome de Deus, dominam em nome de Deus e excluem em nome de Deus. As diferenças que emergem dentro dessa
ordem estável e unificada ou se insurjam contra ela, sejam aquelas políticas, sociais, culturais
ou religiosas, são catalogadas de imediato como imorais, como baderna política e como ruptura
com a natureza criada por Deus. O poder exercido em nome de Deus não hesita apresentar-se
investido de uma missão purificadora e unificadora que exige demolir toda construção social,
política e religiosa que não convém ao seu projeto. A propaganda teocrática é sempre desconstrutora da diversidade que ameaça sua pretendida unanimidade e termina em estratégias de
coesão legal e de coerção física. O resultado será sempre a legitimação da morte como forma
de solução da descrença e da desordem que desagrega e destrói a sociedade e a própria verdade.
Matar! Eis a ordem legítima e estratégica dos poderes que se instituem em nome de um
princípio absoluto, origem de uma única verdade e de um único valor. Os projetos teocráticos
de ontem e de hoje, se implantam a partir de uma imagem de Deus todo-poderoso, ciumento,
violento, vingativo, guerreiro. Em termos atuais: um Deus inclusivista, xenofóbico, homofóbico, classista, machista etc. O Deus que ouve o clamor dos escravos do Egito e desce para
libertá-los dá lugar ao Deus da guerra, imagem e semelhança dos imperadores e absolutistas. De
fato, o texto e a lei que proíbem matar foram preservados paralelamente às sentenças instituídas
de morte. O Deus da morte se sobrepôs quase sempre ao Deus da vida. O segundo, expressão
da fraqueza humana e da vulnerabilidade política, a primeira expressão da força e do poder que
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colocam os mais fortes no comando das dominações estabelecidas. Deus acima de tudo! Deus
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acima de todos! O poder acima de tudo e de todos! O Deus que cobra respeito à vida enfraquece
o poder e os poderosos, ao exigir deles, antes de tudo, o respeito e a promoção da igualdade de
todos os indivíduos, povos e culturas. Não matar, é uma postura de governo universal pautado
no respeito a cada um e, em muitas tradições, a cada ser vivo. A ordem “matar” que também
costuma vir de certos Deuses, ao contrario, fundamenta a intolerância, a divisão, a exclusão e a
eliminação do outro. O poder autorizado de matar se impõe como legítimo eliminador daqueles que são considerados escória da sociedade e desvio da natureza.
As pautas de morte são invariáveis nos poderes divinos politicamente encarnados. São as
regras: Matar os que pensam diferente. Matar os que se comportam diferente. Matar os que são
diferentes. Todo tipo de teocracia se assenta em uma cosmologia que a fundamenta e naturaliza. Por isso, a ordem política deve ser a expressão fiel da ordem criada por Deus. A cosmologia
se implanta contra o caos. As teocracias contra as diferenças. Na cosmologia da direita atual,
talvez mais do que nas teocracias do passado, não tem lugar os homossexuais, os pobres, os estrangeiros, os diferentes modelos de família etc. Todos esses são transgressões da ordem criada e
querida por Deus. Por essa razão, o poder político está designado a eliminá-los a todo custo; a
eliminar as leis que garantem os direitos às diferenças, a banir os movimentos sociais que defendem a igualdade. E mais: a morte se torna válida para os diferentes e para os supostos inimigos,
embora continue valendo para os pares que perfilam os escalões dirigentes e as massas que dão
sustentação ao poder. Aos inimigos a morte. Aos amigos a proteção da vida.
A naturalização da morte recebe, desse modo, uma base natural (cosmológica) que justifica
o poder como único verdadeiro e bom e que se coloca acima da lei comum. As leis são fisiologicamente adaptadas, rompendo com os consensos legais herdados dos códigos e das jurisprudências do passado. O poder teocrático é uma espécie de começo inédito e puro da historia, um in
illo tempore político que inventa a roda da política e de todas as coisas públicas. Nessa lógica, o
passado é falsa construção, deve ser relido para ser esquecido. Toda construção política anterior
é intrinsecamente má e deve ser superada e esquecida. O poder totalitário cria como Deus; cria
a partir do caos já antes criado por sua propaganda liquidificadora de todos os direitos garantidos, de toda consciência de classe, de todo direito às diferenças e das tradições instituídas. O
totalitarismo é o lado político-operacional das massas despolitizadas, dessocializadas e desinstitucionalizadas. As novas teocracias reproduzem um pensamento de direita, não tradicional, mas
novo, capaz de agregar as massas em torno de um projeto que liquidifica o passado e os valores
mais elementares construídos pela história. A filósofa judia, Hannah Arendt, que escapou da
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morte decretada pelo nazismo, expõe essa lógica destruidora do passado por parte dos regimes
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totalitários, em sua obra As origens do totalitarismo:
A finalidade das mais variadas e variáveis interpretações era sempre denunciar a história
oficial como uma fraude, expor uma esfera de influências secretas das quais a realidade
histórica visível, demonstrável e conhecidas era apenas uma fachada externa construída
a fim de enganar o povo (São Paulo: Companhia das letras, 2000, p. 383).

Para as direitas teocráticas atuais o passado ocidental foi um grande erro e deve ser corrigido
com uma deificação política das estruturas, das normas e dos costumes. Assim navega a direita
norte-americana, italiana, católica, evangélica e, na mais perfeita caricatura de tudo, a direita
que se encontra no poder no Brasil. Também são falsas as leituras do passado, das tiranias, das
torturas e das mortes, da educação, dos direitos humanos, da igualdade de genro etc. E até nem
mesmo as ciências escapam dessa destruição das tradições do passado. A ideologia criacionista
se apresenta em muitos contextos com sua pretensa legitimidade em franca simetria com a ciência. Algumas legislações contidas na Bíblia hebraica sobre homossexualismo assumem caráter
dogmático como antídoto das teorias de gênero. As leis contra justiça com as próprias mãos
– seja no âmbito individual ou grupal – são afrouxadas; os direitos humanos são relativizados,
os grupos de extermínios defendidos à luz do dia por homens públicos. Matar vai sendo uma
prática que não causa mais indignação e medo e torna-se legítima como meio de eliminar todos
os que se apresentam como estorvo ao poder totalitário. Matam-se corpos e almas: indivíduos,
personalidades, instituições, figuras públicas; matam-se tudo o que for necessário para estabelecer o poder como único e verdadeiro.
A morte e suas possibilidades aceitas, tratada como pecado pelas tradições religiosas e como
crime pelas legislações civis, já não causa mais pavor ou peso de consciência para quem as defende como factual, banal, ou, até mesmo, necessária. Os discursos de ódio e discriminação
veiculam livremente pelas mídias e são reproduzidos nas redes sociais sem escrúpulos. Padres
exibem performances de atiradores com armas de fogo nas mãos e oferecem uma catequese
nova aos fieis: a superação dos escrúpulos de matar em legítima defesa. Nem o Evangelho e nem
o Catecismo da Igreja Católica lhes são referência. A teocracia subjacente ao governo brasileiro
atual é composta por frentes religiosas distintas que rompem com suas fontes e seus magistérios:
judeus que esqueceram o Decálogo e, por certo, o holocausto; evangélicos que esqueceram o
Evangelho e as perseguições religiosas do passado e católicos que esqueceram toda a tradição: as
fontes bíblicas, a doutrina social da Igreja e os ensinamentos do Papa Francisco.
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As tradições religiosas raptadas pelo poder teocrático cedem lugar às manipulações, frag-
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mentações e imposturas em suas doutrinas e em seus carismas fundantes. O poder raptor assume com seus membros-sacerdotes a postura de vigilantes da fé e de autênticos propagadores da
verdade. O magistério do poder religioso vai sendo exercido pelas mais diversas vias do consenso
e da coerção e rouba a essência mais íntima do cristianismo, como movimento de superação da
morte com a vida. No jogo da supremacia pela verdade religiosa, os bispos são desqualificados.
Sem respeito e diplomacia, a CNBB foi denominada “banda podre da Igreja”, o Papa Francisco
é ignorado como líder equivocado que logo passará, a Doutrina Social da Igreja é tachada de
comunista. Esse jogo atinge a esfera do ridículo político quando o governo reivindica participar
do Sínodo da Amazônia, alegando deter direitos exclusivos sobra a temática. Afinal os imperadores teocráticos participavam dos Concílios desde os primeiros até as querelas da Reforma luterana. As coisas não são tão novas como parecem. É preciso recriar tudo e assumir a condução
das ideias nas universidades e dentro da própria Igreja.
Essa luta escancarada de poder religioso, há muito superada pelo mínimo bom-senso político, se apresenta como legítima e sem qualquer necessidade de oferecer um fundamento teórico
dessa legitimidade, fundamento que busque na tradição científica e política uma referência mínima. A legitimidade teocrática já é dada pelo próprio Deus e dispensa, por si mesma, qualquer
esforço de justificativa. Trata-se de um poder verdadeiro, ou de um poder cosmologicamente
verdadeiro que se impõe naturalmente pelos sujeitos eleitos para essa missão.
A articulação dessa postura totalitária – chamada direita ou ultradireita – nos âmbitos mundial e local agrega forças advindas de territórios ideológicos distintos e, antes antagônicos; agrega
evangélicos, católicos e ateus. A pauta comum é marcadamente antimoderna ou pré-moderna,
mas, na base real é econômica. Visa salvar um sistema mundial em crise e que insiste na hegemonia norte-americana perante hegemonias emergentes que ameaçam o ocidente capitalista
(cristão). É quando o Deus do dinheiro adquire feições destiladas de Deus religioso e se lança
publicamente como cruzada ético-religiosa: salvar o ocidente, salvar o Brasil, salvar a tradição,
salvar a família etc. É o Deus do dinheiro e do lucro que mais uma vez emerge com sua força
sacrificial que gera a morte do planeta e dos povos.
A idolatria do dinheiro nunca teve feições tão populistas como na atual cultura de consumo.
As devoções consumistas que alimentam como promessa de felicidade a alma dos consumidores
ávidos são eficientes e imperativas para todas as esferas da vida; elas alimentam os desejos de
plenitude e garante a própria cidadania. Essa espiritualidade do consumo, gestada pelo mercado
mundial, conta, agora, com gestões políticas localizadas: as devoções reproduzidas culturalmen-

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

5

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

te nas práticas de consumo ganharam um comando de poder político. A batalha tem tons es-
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catológicos, visa eliminar tudo o que se apresentar como estorvo a essa felicidade e estabilidade
garantidas. A propaganda desse poder chamado direita mundial, cria os inimigos escatológicos
a serem eliminados: o islamismo, a corrupção dos Estados e o comunismo. Onde estão os
inimigos reais é o que menos importa. O mais importante é a ideia fabricada do monstro que
ameaça e exige a presença de um poder salvador.
A profecia que apresenta o Deus da vida que é juiz dos pobres, que defende a criação e
exige um poder capaz de servir a todos os filhos de Deus, independente da raça, do gênero, da
nacionalidade torna-se uma urgência e uma operação de resistência perante os poderes atuais.
Há que afirmar e globalizar essa profecia perante o Deus do dinheiro que se impõe pelas vias da
devoção consumista e da teocracia implícita. Seria sempre uma ilusão entender o Deus da vida
como o ser neutro, precisamente por sua natureza transcendente e absoluta. O vício da teologia
grega de viés metafísico muitas vezes escondeu ideologicamente as exigências éticas do Deus da
tradição judaica e cristã. O Deus da tradição profética que é assumido radicalmente por Jesus
de Nazaré exige justiça para com os pobres, misericórdia para com os sofredores e pecadores,
solidariedade com as diferenças e diálogo como único caminho de construção das relações. O
amor ao próximo como a si mesmo, exige, no seguimento de Jesus, perdão e amor ativo aos
inimigos. É superação de todas as formas de violência que delegue poder de um individuo sobre
o outro, até mesmo no desejo mais íntimo. É preciso superar todo desejo de violência que possa
habitar o coração e superar efetivamente toda ação violenta. O Não matar é uma lei que tem sua
raiz de sua efetivação antes da lei escrita e da norma instituída. O amor é o exercício concreto da
relação recíproca com todos os semelhantes, sem qualquer forma de domínio que gere violência
ou morte. A lei do perdão erradica a violência na sua raiz e coloca o ser humano novo em uma
nova relação na comunidade e com o universo inteiro. A morte violenta de Jesus liberta todos
os discípulos da violência e da morte. Pelo seu sangue formos curados (1Pd 1, 19).
Não cabe na vivência cristã qualquer discurso que legitime formas de violência e de morte.
O Deus de Jesus Cristo é misericórdia que supera toda forma de exclusão. A morte de Jesus unifica o que era antes dividido. O cristianismo se compreende como superação da velha divisão
entre judeus e pagãos, entre pretensos eleitos e o resto do mundo. “De fato, ele é a nossa paz: de
dois povos fez um só povo, derrubando o muro da inimizade (...) ele quis, assim dos dois povos
formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz (...) mediante a cruz que matou
a inimizade” (Ef 2,14-16).
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A morte de cruz é superação de toda divisão e superação da violência e da morte. O cristão
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não pode desejar a morte, sequer fazer apologia da morte e jamais matar. O Deus da vida se
mostra em Jesus como vitorioso e como lei que incorpora tudo o que divide em sua própria
carne que unifica, sensibiliza e faz sentir a dor do outro e pulsar comunitariamente a vida do
semelhante. O caminho da misericórdia é o imperativo da vida cristã e tem sua fonte na Palavra
que se fez carne, se fez dor, se fez prazer, se fez sensibilidade. Que esquece a carne do outro,
particularmente a carne que sofre, esquece o próprio Deus que se fez gente; assumiu a condição
humana e fez dela seu lugar de teofania. Os poderes que reivindicam exclusividades teológicas
desencarnam o cristianismo de seu lugar fundamental e radical: a carne sofredora que clama
por libertação e exige misericórdia e solidariedade dos seguidores de Jesus, Deus encarnado e
crucificado.
Por essa razão, a lei Não matar é constitutiva do cristianismo e se impõe como modo de vida
nas comunidades eclesiais. As construções históricas posteriores configurou um cristianismo
violento que traiu suas origens e suas fontes permanentes; esqueceu o Evangelho da vida e cristalizou-se em poderes absolutos autodivinizados. O carisma cristão pascal, vitória da vida sobre
a morte, é real e histórico; mais que uma sentença de fé ou um anúncio primeiro a ser feito,
abstraídos de concreticidade humana e política, constitui o modo de ser dos seguidores de Jesus
Cristo, ortopráxis que antecede e sustenta toda ortodoxia. Nesse ponto, a coerência cristã com
suas fontes não permite qualquer negociação cultural, jurídica ou política. Nenhuma diplomacia poderá se impor sobre a vida que brota do Evangelho, mesmo que em nome de uma legítima
estabilidade institucional da Igreja. Nesse quesito o Papa Francisco tem se mostrado exemplar.
A transparência, a coerência e a coragem de suas atitudes e discursos recolocam a instituição
eclesial e, sobretudo, eclesiástica, no seu justo lugar: entre o Reino de Deus e o mundo presente.
A normatividade fundamental do cristianismo exige a defesa intransigente da vida em qualquer
situação, mesmo quando o custo dessa defesa fere os poderes e os costumes instituídos.
Ciberteologia chega com pressa nessa questão urgente do valor da vida e da proibição do ato
de matar. A razão da pressa consiste, precisamente, no avanço crescente de discursos legitimadores da morte, da violência e de negação dos valores mais fundamentais que garantem a vida e
a convivência humana nos termos da justiça e da paz. E, evidentemente, os discursos legitimam
as práticas homicidas e as violências reais que ocorrem pelo Brasil afora. Sempre conectado
à realidade atual, o dossiê examina a questão sob diferentes ângulos e também em diferentes
fontes. O quinto mandamento ocupa, evidentemente, um lugar de destaque como norma arquetípica do não matar, fonte ética das religiões monoteístas e, para muitos, fonte das proibições

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

7

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

do matar contidas nos códigos penais e nos acordos políticos internacionais. Nesse epicentro,
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outras reflexões oferecem suas contribuições: a questão do homicídio na lei e na práxis jurídico-legal brasileira, a mudança da doutrina sobre a pena de morte no Catecismo da Igreja Católica,
a morte e a violência no Rio de Janeiro, a Declaração sobre a Fraternidade humana assinado pelo
Papa Francisco e Sheikh Ahmad Al-Tayeb. A seção Artigo contém ainda um estudo original
sobre a temática mariana na literatura de cordel. As duas Notas oferecem reflexões que contribuem com o a elucidação da questão da simplificação da violência e do ato de matar, desde uma
perspectiva histórica. As demais seções de Ciber completam a temática do Dossiê e documentam fatos e decisões importantes ocorridos nesse período. Dessas, vale salientar: os discursos
proféticos do Papa Francisco aos Núncios Apostólicos aos professores e alunos de teologia e em
Nápoles a Carta dos teólogos acusando Francisco de herege e pedindo sua renúncia. Este último
Documento, de fato, inusitado na Igreja católica merece ser lido e refletido na perspectiva de
uma violência simbólica que avança para dentro da própria Igreja sem escrúpulos e sem o obséquio mínimo (ao menos uma elegância mínima) exigido ao magistério papal. O discurso do
Papa Francisco aos estudantes de teologia em Nápoles responde, com certeza, às tais acusações,
na medida em que mostra sua visão sobre as tarefas e os métodos da teologia em nossos dias.
A cada discurso, Francisco nos surpreende com sua visão e prática reformadoras da Igreja e da
teologia. De nossa parte, permanecemos na inquietação fiel da recepção aos seus ensinamentos,
auspiciando que esses cheguem, de fato, às bases da Igreja.
A norma Não matar, da idade do povo de Deus, expressão do Deus de Israel e do Abbá de
Jesus, permanece como valor e meta da vida em nossos dias de humanidade planetarizada. Ela
não está longe, mas na boca e no coração de cada sujeito social que interage nas redes sociais e
nela faz política a cada instante.
Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a
morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes (Dt 30,19).

Dr. João Décio Passos
Editor
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L EGITIMA ÇÃ O DA MORT E EM T EM PO S T O TA LI TÁ R I O S
JOÃO DÉCIO PASSOS *

Resumo: A reflexão interroga sobre os mecanismos legitimadores dos discursos de violência e morte, hoje veiculados pelos que ocupam o poder no Brasil. A partir de alguns teóricos
mostra os processos de legitimação social de determinados valores e a rotinização dos mesmos.
A fundamentação do poder totalitário exige a construção da crise e da solução, do inimigo e
do herói, das massas e do líder. Trata-se de uma conjuntura política instaurada sobre elementos
míticos e dogmáticos. Esses elementos dispensam o uso da racionalidade lógica como instância
crítica e reguladora da coerência e viabilidade política e ética dos propósitos políticos vigentes.
Palavras-chave: Conjuntura, Legitimação, Morte, Política, totalitarismo
Abstract: The reflection questions the mechanisms legitimating the discourses of violence
and death, now carried by those in power in Brazil. From some theorists shows the processes
of social legitimation of certain values and their routinization. The foundation of totalitarian
power requires the construction of the crisis and the solution, the enemy and the hero, the masses and the leader. It is a political conjuncture established on mythical and dogmatic elements.
These elements dismiss the use of logical rationality as a critical and regulatory instance of the
coherence and political and ethical viability of the political purposes in force.
Keywords: Conjunct, Legitimation, Death, Politics, totalitarianism

Introdução
O medo de morrer é inerente aos seres vivos. O instinto de fugir da morte integra o equipamento biológico das espécies animais. Mas, as espécies também matam para poder viver. Morte
e vida são dimensões que não somente integram o mesmo ciclo dos seres vivos, como também
*
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a luta pela subsistência. Os seres humanos herdam essas dinâmicas biológicas, porém elaboram
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a morte como um dado ambíguo, seja o ato de morrer, seja o ato de matar. A morte é fato e é
interpretação, como todos os fenômenos humanos. Na marcha histórica da espécie humana o
morrer e o matar vão sendo vivenciados como algo relacionado a uma realidade transcendente,
como realidade ritualizada e normatizada que supera a rotina cotidiana e a banalidade de outros
fatos humanos.
As situações de guerra constituem quase sempre exceção: a morte torna-se, no caso, legítima,
mesmo que entendida como regra transitória que cederá seu lugar à vida, mesmo que seja a vida
do vencedor ou do vencido poupado da morte. Evidentemente, a opção pela vida é, sob todos
os aspectos, mais econômica para a espécie. A institucionalização dos valores e mecanismos reguladores da morte pode ser ancorada nessa base material primeira de subsistência. O fato é que
os humanos foram rejeitando a morte, na medida em que tomam consciência de sua condição
comum como espécie e, sobretudo, como projeto de vida comum: a humanidade. O processo
de constituição das civilizações, etapa que sucede à condição tribal, superou a legitimação da
morte do outro como estranho e, a rigor, como o não-humano. O medo da morte pessoal ou
grupal torna-se medo da morte em si mesma. Em termos positivos, o valor da vida pessoal torna-se valor da vida em si mesma. O ato de matar deve ser evitado, controlado e também, em
muitos casos, condenado.
A história das civilizações, configurações sociais amplas que se firmam na direção do comum
e do universal e, em nossos dias, do planetário, é, em boa medida, a mesma história da construção dos mecanismos controladores da morte. Desde o Não matar legislado pelo Decálogo até os
Códigos criminais modernos, a morte foi sendo afastada como mal e perigo à convivência segura e justa da humanidade. A busca da humanidade pode ser definida como superação dos mecanismos legitimadores da morte e criação das normas éticas e legais garantidoras da vida para
todos. O mundo civilizado, moderno e globalizado constituiu-se como ordem social, cultural,
política e legal que renega a morte como realidade delegada tão somente à natureza e, somente
em alguns casos, delegada ao poder público. Em outros termos, nenhum cidadão tem o direito
de matar e de pregar a morte como valor para os seus e para os outros. É esse mundo que vai
criando as ideias de assassinato, de massacre, de genocídio, de crime contra a humanidade etc.
O mundo tribal e também, em boa medida, o mundo antigo e pré-moderno sequer conhecem
essas noções, tendo em vista suas endogenias e etnocentrismos.
Contudo, essa gradativa “deslegitimação” da morte, conheceu durante a história as mais
agudas exceções, quando a morte foi – e ainda é – assimilada como ato moral e legal. Nesse sen-
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tido, a espécie ainda se encontra no limiar da civilização, dando os primeiros passos na direção
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da humanização que afirma a vida como direito de todos. A tendência recorrente à tribalização
dos grupos e dos poderes aflora a intolerância pelo outro, a rejeição do outro e a aniquilação do
outro como necessária e legítima. E uma sociedade sempre mais estruturada sobre o isolamento
individual e dinamizada sobre o anonimato e a indiferença assimila essas tendências sem maiores indignações e, até mesmo, com certa inércia política. A tagarelice intensa e ágil das redes
sociais cria a indiferença epistemológica, política e ética que não distingue mais os discursos
verdadeiros dos falsos. Os discursos intolerantes têm um lugar normal entre os demais, apenas
como mais um que não se vincula imediatamente ao real. A regra das sociedades democrática
da “intolerância da intolerância” perde a validade quando tudo é tolerado em nome de um tipo
de discurso que não exige verificabilidade e coerência e sequer tem uma procedência clara da
parte dos sujeitos que falam, curtem e reproduzem as ideais.
Sob os ditames dessas regras comunicacionais, políticas e morais as últimas eleições aconteceram na América do Norte e no Brasil e em outros cantos do mundo civilizado. A cultura do
relativismo moral e da intolerância legítima se transformou em projeto político e chegaram ao
poder. O cavalo de Troia do relativismo se instalou nos governos com seus capitais pré-modernos, agora não mais meros discursos virtuais, mas projetos políticos concretos. A intolerância
se instalou na casa da tolerância: as instituições democráticas do Estado de direito. As redes
sociais ainda são usadas como agorá da legitimação de tais projetos, prescindido de outros foros instituídos. A pergunta pelos caminhos sociais de legitimação dessas posturas já superadas
pela era moderna se mostra necessária para quem ousa pensar ir além da rotina cotidiana, hoje
direcionada pelas redes sociais.

A morte legitimada pelo poder
Toda sociedade tem seus mecanismos de naturalização das situações de exceção, de gestos
considerados imorais ou, até mesmo, de atitudes criminosas, a depender das conjunturas que se
instalam a partir do poder político. Esses mecanismos atingem o ponto mais agudo de naturalização quando determinados projeto políticos chegam ao poder. Em um projeto de governo e
na boca do líder a legitimidade daquilo que antes era ilegítimo se apressa e pode tornar-se uma
espécie de “política pública”. A história dos totalitarismos fascistas do século passado retrata esse
processo da maneira emblemática, radical e perversa. O antivalor da xenofobia constitui hoje o
fato mais visível dessa naturalização do imoral e do ilegal. A construção de muros, as crianças
trancadas em gaiola, as leis que segregam os migrantes e refugiados e os discursos públicos con-

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

11

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

tra os estrangeiros já fazem parte do cotidiano dos noticiários veiculados pelas mídias. O mun-
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do vive uma intensa movimentação humana, ocasionadas por razões econômicas e políticas.
Como reação, a rejeição ao estrangeiro como invasor inimigo que coloca em risco o trabalho, a
segurança, a unidade religiosa dos países vai tornando-se um fato corriqueiro. Se, até não muito
tempo, ser xenófobo era vergonhoso, hoje já não é mais. Parece aberta pela história a temporada
de rejeição do outro e do regurgito rotineiro da intolerância e das posturas de ódio ao diferente. O preceito bíblico milenar da acolhida do outro, do órfão, da viúva e do estrangeiro (Dt
10,18; Sl 124), não consta mais entre os parâmetros morais nem mesmo daqueles ancorados em
matrizes fundamentalistas. Ao contrário, a fonte bíblica é buscada regularmente para sustentar
posturas xenofóbicas, misóginas e homofóbicas.
A rotinização da morte está presente nos discursos políticos de governantes atuais, sem
maiores controles por parte da sociedade como um todo, das mídias e do próprio poder judiciário. Se nos governos ditatoriais do passado a morte regularmente praticada como estratégia
de autodefesa se dava, sobretudo, nos porões, hoje ela se mostra como discurso público que se
firma e se expande como normal. A legitimação da morte saiu da clandestinidade e ganhou o
espaço público sem escrúpulos e sem controles sociais. O pacote em que a morte é naturalizada é composto de armas, milícias, discursos de intolerância, defesa da vingança e ódio. As
redes sociais têm sido, de fato, um sítio privilegiado de veiculação dessa legitimação, amparadas
por sua dinâmica de relativo anonimato e de agilidade discursiva. Nessas, os controles sociais
clássicos perdem a força, quando não desaparecem por completo, dando lugar ao “vale tudo”,
à indistinção entre o verdadeiro e ao falso. As pulsões violentas afloram como coisas distantes
e validadas pelos curtidores que a reproduzem indefinidamente e pelos “filósofos” de todas as
opiniões. Seguindo o roteiro da identificação imediata opinião-verdade, os discursos dispensam
filtros que os qualifiquem científica, política e eticamente como adequados a serem socializados
como verdadeiros e bons.
Durante a última campanha presidencial os discursos de ódio e violência atingiram o grau
insuportável para as sociedades civilizadas. As promessas de banimento e morte aos militantes
de esquerda estiveram presentes nas ruas e em discursos públicos, sem que sofressem grandes
censuras das mídias e nem mesmo processos judiciais, como era de se esperar em qualquer
sociedade democrática ou em um estado de direito. Com efeito, não era somente um discurso
inconsequente que ameaçava as diferenças e as próprias instituições jurídicas no momento de
campanha, uma mistura de virtual e real que não merecesse crédito, era o discurso das futuras
autoridades instituídas. A frente vencedora das eleições havia assumido a intolerância e a vio-
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lência como pauta, sem metáforas e sem escrúpulos. E sem tardar irromperam por dentro do
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governo empossado as afirmações criminosas. Esteve presente na boca do filho do presidente
que havia condecorado o chefe das milícias do Rio de Janeiro na Assembleia legislativa, na boca
do presidente afirmando que o “exército não matou”, fazendo referência ao fuzilamento com
oitenta tiros do professor Osvaldo dos Santos Rosa no dia 07 de abril: “O Exército não matou
ninguém, não. O Exército é do povo e não pode acusar o povo de ser assassino, não. Houve um
incidente, uma morte.” Sem entrar no mérito lógico do sofisma, o líder maior do país tratou
de ocultar o sujeito responsável e transformar a barbárie em incidente de apenas uma morte. E
o ministro da justiça completa dizendo:”pode acontecer”. O ministro chefe da casa civil havia
deixado também sua marca afirmando que o General Pinochet havia concertado a economia
do Chile e que, para isso teve que dar “um banho de sangue”. A morte é vista como estratégia
legítima perante os projetos econômicos e políticos.
Os que estão no poder ou dele participam estão livres ética e criminalmente para afirmar a
morte como estratégia necessária, esconder assassinos, negar fatos criminosos, honrar a morte
e a violência como legítimas? Nada de novo na história dos poderes totalitários. Assim se comportaram as ditaduras desde o mundo antigo. O direito de matar concedido a alguns marcaram esses regimes até legitimar os grandes genocídios modernos. A razão totalitária se institui
precisamente como negação do outro como valor em si mesmo e da vida como máxima que
se impõe sobre todos os diferentes. A proibição a alguns de serem diferentes e a afirmação da
unanimidade de um único projeto a ser imposto pela coerção dissolvem os valores sob o regime
da máxima do poder em curso: onipotente e onipresente.
A quantos passos nos encontramos das execuções autorizadas que transformam a morte
em números necessários? Os discursos estão construídos e assimilados por parte considerável
da população politicamente ativa nas redes virtuais e politicamente passivas da grande mídia;
essas exploram os discursos no calor da hora, sem tirar deles as consequências políticas, éticas e
legais. Os discursos de ódio, de violência e de morte já não causam nem medo e nem vergonha
ou, na melhor das hipóteses, sucumbem na inércia da repetição cínica e da tolerância que nasce
na indiferença e nela deságua. O primeiro passo da barbárie está constituído politicamente em
nossos dias.

Um milhão de mortes é uma estatística
“Uma única morte é uma tragédia; um milhão de mortes é uma estatística”. A famosa frase
de Stalin expressa não somente a posição do famoso líder socialista russo que lidou política e
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burocraticamente com a morte em massa, mas também a rotinização psicossocial da morte, na
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medida em que ela se torna um episódio frequente e crescente. Parece ser uma lei da história que
a repetição de um fato ou de uma interpretação sofra um desgaste progressivo do seu fator de
impacto sobre pessoas e grupos. É quando certas coisas raras ou indesejadas deixam de provocar
admiração, susto ou mesmo medo e vai sendo naturalizada como coisa comum. Aquilo que
era inédito, exceção ou imoralidade pode transformar-se em evento regular assimilado como
normalidade. E até mesmo as situações-limites que, por natureza, constituiriam fenômenos de
exceção que deveriam ser tratados com regras rituais e morais próprias por um determinado
grupo, podem perder o ineditismo e ser integrado ao cotidiano.
Ao explicar a lógica da dominação política Max Weber fala em “rotinização do carisma”.
O carisma é “dom extracotidiano” que cai na rotina com o passar do tempo. De fato, a lei histórica da rotinização se mostra visível nos projetos humanos, desde um carisma religioso que
termina estruturado em regras – estatutos, papeis e funções estabelecidas – conforme se pode
observar nos líderes reformadores dentro das tradições e instituições religiosas, até os projetos
políticos de um partido de um líder despótico ou democrático que revela progressivamente seus
desgastes. A teoria política weberiana, embora focada em outro objeto de análise (os tipos de
dominação), pode ajudar a entender os processos de rotinização que ocorrem nas sociedades
humanas. As coisas humanas, de fato, se desgastam e caem na rotina. Os valores podem ser desgastados historicamente e antivalores podem ser assumidos como naturais, na medida em que
vão sendo assimilados como normais e, no final, podem ser institucionalizados como inevitáveis
e até mesmo necessários. Aquilo que nasce como algo inédito torna-se regular e, até mesmo,
oficial. Valores ideais se desgastam, ideais perversos se regularizam como normais. Ambos podem institucionalizar-se, a depender de fatores políticos, culturais e religiosos que estejam em
jogo. Não seria precisamente nesse sentido que se fala em injustiça institucionalizada, violência
institucionalizada, discriminação institucionalizada?
Os mecanismos rotinizadores podem ser variados. O próprio tempo que se encarrega de
testar a eficácia dos projetos, nos termos de suas promessas originais, os impactos externos sobre
os mesmos, segundo os interesses divergentes de pessoas e grupos, o esgotamento ou a conclusão de um projeto que chega ao limite de sua potencialidade renovadora, a convivência com o
novo instaurado que faz com que perca gradativamente sua novidade e deixe de ser admirado. A
rotina transforma o novo em velho, o inédito em repetido, o vigoroso em fraco, o selvagem em
domesticado, o perigoso em seguro, a exceção em normalidade. Em seu processo, a rotina tem
o poder de historicizar, normalizar e naturalizar aquilo que era visto como extraordinário, no
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sentido positivo ou negativo. O provérbio popular diz que “o uso do cachimbo entorta a boca”.
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Um defeito ou um vício pode ser assimilado gradativamente, na medida em que é repetido por
muito tempo em um determinado grupo. Os preconceitos se formam como valores comuns
de um grupo, assimilados inclusive por aqueles que são por eles excluídos, porque se tornam
costume, hábito e, em seguida, valor vivenciado espontaneamente por todos. A repetição gera
cultura e gera moralidade, no sentido neutro do termo, ou também imoralidade. No limite, a
rotina pode transformar um mal em um bem.
A conhecida música de João Bosco retrata a rotinazação da morte na periferia da grande
cidade: Tá lá o corpo estendido no chão/Em vez de rosto a foto de um gol/Em vez de reza a praga
de alguém/E um silêncio servindo de amém. A rotina do morro ignora o morto e a vida continua
com seus costumes: a Bar continau funcionando, a escola de samba faz seu ensaio, o camelô
continua trabalhando, o político faz discurso, enquanto o morto continua largado na rua. O
que a poesia retrata adquire hoje um dinamismo particular com as mídias. A frequência de
noticiários trágicos não somente rotiniza um fato inédito, após tanta repetição, como também
o banaliza e, no fim, o torna uma pauta desgastada politicamente, algo que já não atrai a indignação social e moral. As mídias têm o poder de naturalizar o inédito com a força da repetição
e de retirá-lo da visibilidade social como um produto envelhecido que já não atrai o consumidor de novidades. A legitimação midiática constitui em nossos dias o mecanismo social mais
unânime de construação e de desconstrução de moralidade. O novo exibido diuturnamente e
quase sempre exaustivamente segue um itinerário implacável: novidade-repetição-desgaste-envelhecimento-esquecimento. O ciclo nascimento-morte dos fatos é de curta duração na lógica
midiática. O império da novidade é tirânico e sem clemência com os valores mais sublimes.
Tudo se submete ao ciclo da renovação incessante e do envelhecimento implacável. O que não
se renova está fadado a desaparecer.
Mas a rotinização de um valor ganha sua legitimidade mais estável quando chega ao centro
do poder. Os líderes são figuras por si mesmas legitimadoras. Um líder político é referência de
valores e pode por sua pessoa, comportamento e discursos criar padrões morais e transformar
com relativa eficiência uma execção moral em algo normal e moral. Os lideres que emergem
em momentos de crise carregam consigo esse risco de ambiguidade moral e, até mesmo, legal:
ao apresentar pautas que se tornam necessárias, mesmo que, muitas vezes, sejam exóticas ou
imorais. A postura de salvador da crise confere aos supostos líderes uma espécie de carta branca
moral ou um poder de legitimar o que antes era ilegítimo. A postura de exlcusão dos inimigos
do projeto vitorioso por meio dos mais variados mecanismos é quase sempre utilizada como
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discurso, como prática e, no limite, como decreto. As ditaduras funcionam desse modo. São
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exercícios de poder que negam a divergência e a diferença de projetos, de práticas e de ideais.
Em nome da ordem, da estabildiade e da eficiência se justifica a explusão dos discordantes, por
si mesmos inimigos do bem.
O sociólogo Peter Berger (1985) explicou os processos de legitimação em suas reflexões
sobre sociologia da religião. A grande legitimadora de valores e de novos valores é a religião, na
medida em que oferece um fundamento absoluto – natural e eterno – para as coisas que vão
sendo historicamente construídas. A legitimação visa justificar determinados valores adotados
por um grupo social cumprindo a função social de garantir a coesão do grupo em um mundo
sempre precário e de dar um fundamento para aquilo que, na verdade, é sempre construído
socialmente. Nesse sentido, a legitimação é um processo social – construção sempre coletiva
– que ocorre de modo espontâneo como consenso que vai sendo estabelecido com discursos
capazes de garantir fundamento e coesão. O que não era uma objetividade torna-se objetividade no jogo dialético da exteriorização e da interiorização dos significados. O inédito é, desse
modo, assimilado como normal, necessário e, até mesmo, como um fundamento ontológico da
realidade. O inédito se institui, portanto, como aquilo que sempre foi e, portanto, como aquilo
que é e, por conseguinte, como aquilo que deve ser. A construção social fica escondida sob uma
cosmologia e sob uma teologia que justificam os valores como constitutivos da vida.
A construção atual dos discursos de morte e de ódio se insere nesse processo no contexto
de uma sociedade da informação, estruturada sobre a agilidade, a pluralidade e a sociabilidade
virtual. A construção ocorre de forma espontânea e adquire legitimidade sempre maior, na
medida em que se amplifica sem os controles morais e legais regulares da sociedade instituída
sobre direitos e deveres. Pode-se dizer que o processo de interiorização e, por conseguinte de
objetivação de valores (antivalores) adquire uma eficácia ímpar que legitima com agilidade o
que antes era considerado ilegítimo. E quando essa legitimação vem acompanhada de uma teologia subjacente (uma cosmologia e uma moralidade que separa o mundo entre bons e maus)
ela se torna socialmente normal em um ritmo e com um consenso que extrapola a moralidade
e a legalidade instituídas dentro de parâmetros tradicionais.
Com efeito, na prática totalitária a legitimação da morte parece ser um mecanismo regular
e naturalizado. A morte pode ser necessário em nome do bem maior. O chefe da Casa civil do
governo brasileiro afirmou que Augusto Pinochet salvou o Chile da crise econômica por meio
de um banho de sangue inevitável. As ditaduras latino-americanas das décadas de sessenta a
oitenta, entendiam ser necessário eliminar os grupos de esquerda que militavam contra seus
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regimes de força. Os governos facistas do século passado tratavam a morte e a guerra contra os
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inimigos como necessária e natural. Os novos facismos em voga pelo mundo afora pensam com
a mesma lógica, sem qualquer escrúpulo ético, político ou legal.
Um milhão de morte é um numero! Um milhão começa com a soma de um mais um, de
dois mais dois. A frequência vai gerando números e soterrando na rotina o que era moralmente
condenado. Não se trata somente de uma lógica de tempos de guerra, mas, antes, de uma lógica
social e psicossocial que domestica os sentidos na convivência com o irregular. Os ouvidos acostumam com os sons estridentes da violência. Os olhos já não enxergam os mortos de fome. O
coração já não tem compaixão com os sofredores e não teme a catástrofe. A razão já não pensa
na humanidade. As midias já não cobram a coerência ética dos discursos. A sociedade já não é
capaz de se indignar. O judiciário perde a sensibilidade legal, relativiza e ignora o que deveria
ser criminoso. A morte se torna natural, legítima e “legalizada”.

Estratégias de legitimação de um antivalor
A história humana é repleta de exemplos dessas naturalizações de valores que eram considerados antivalores por um determinado grupo. O judaísmo cuja lei fundante proibia matar
assimilou penas de morte em seus próprios textos sagrados, o cristianismo nascido da lei radical do amor, incluiu em sua historia posterior mecanismos violentos de tortura e de morte, as
sociedades modernas edificadas sobre os direitos iguais colonizaram povos inteiros. Aquilo que
era um vício ou uma condenação passa a ser suportado e, até mesmo, assumido como norma e
necessário para o grupo. Normalmente as razões de fundo de uma rotinização são pragmáticas;
concretamente econômicas. Aquilo que for sob algum aspecto vantajoso para o grupo vai sendo
gradativamente assimilado como: 1º) o inevitável: as circunstâncias históricas ou existenciais
não podem evitar e resta como atitude a resignação e, em muitos casos, a justificativa da fatalidade; 2º) Em seguida como o necessário: as mesmas circunstâncias assimilam a exceção por se
mostrar como uma espécie de mal necessário para aquele momento: um mal menor para evitar
o mal maior, uma aliança estratégica com o inimigo, uma guerra justa etc; 3º) como normalidade: assimilação do antivalor como algo que já se torna normal, seja por meio de uma indiferença
coletiva ou de discursos naturalizadores da exceção; é quando uma violência se torna normal,
por exemplo; 4º) como costume: resultado final que regulariza aquilo que era antivalor, na forma
de um hábito ou de uma norma que se institucionaliza e chega a ser um valor; 5º) como tradição, costume que vai sendo repassado de geração em geração pelos mecanismos reprodutores
das cultura: a educação espontânea ou sistemática, a linguagens, as leis; 6º) Ou como projeto
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político que visa administrar o que já está assimilado ou ao menos divulgado como valor para o
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grupo; 7º) Ou, ainda, como lei que se impõe para todos como normal, como no caso das leis
racistas norte-americanas ou da África do Sul, por exemplo.
Não se trata, evidentemente, de um percurso inevitável ou linear, como esses passos possam sugerir em uma leitura simplificadora. Mas, a rotinização pode, de fato, ser concluída
como costume que se torna regra e que, por sua vez vai sendo repassada, como uma tradição.
A instituição legal é a justificativa cristalizada de um valor assumido como necessário. O caso
da escravidão colonial, tanto dos indígenas quanto dos negros africanos, é típico. Aquilo que
deveria ser, em princípio, um escândalo para o cristianismo, tornou-se uma instituição moral e
legal. O mesmo se pode dizer do nazismo que foi sendo gestado por uma máquina burocrática
e por uma estrutura político-legal que justificava a eliminação dos judeus e de outros grupos
indesejados como necessário para a purificação da raça ariana e para a libertação da Alemanha
do domínio econômico de outros países.
Nesses e em outros casos, aquilo que era imoral e escandaloso tornou-se rotina e regra. A
legitimação da morte como necessária e natural esteve presente nesses projetos de construção
de uma unanimidade social, cultural e religiosa por meio de um poder totalitário instaurado e
sustentado com essa finalidade. A legitimação moral e legal da morte é, portanto, o ato final,
resultado de um processo mais demorado que começou com a repetição do fato e amadureceu
como rotinização.
Quando o preconceito é assumido no âmbito de um projeto político ele ganha maior legitimidade e, sobretudo, agilidade em sua generalização e naturalização. A institucionalização na
forma da lei é o passo seguinte. As leis antimigratórias hoje em voga concretizam esse passo.
A coerção vem logo em seguida como estratégia de cumprimento da lei. Os Atos Institucionais
promulgados pelo Regime militar cumpriam exatamente essa função de consumação final dos
processos de institucionalização das exceções, em nome da segurança nacional de forma que os
comportamentos e ideias que transgredissem o normatizado eram enquadrados na ilegalidade e
na criminalidade. Este ordenamento legal e coercitivo era, de fato, o final de um processo; não
nascera pronto como um simples ditame autoritário, mas tinha em sua origem um consenso
sobre a própria necessidade da Ditadura militar. As coisas políticas começam com discursos
políticos, são efetivadas com as ações concretas e consumadas com ordenamentos legais quando
a legitimidade já está construída. O holocausto foi, nesse sentido, o resultado de um processo
de construção social da ideia nazista que culpabilizava os judeus das desgraças econômicas da
Alemanha desde a segunda metade do século XIX; a Ditadura brasileira se instituiu como saída
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As guerras justas precisam tanto de um inimigo fatal como de um discurso moral que as justifiquem como legítima defesa e como meio de garantir a integridade do grupo que visa defender.
Uma crise real ou fantasiosa, ambas socialmente construídas, constitui o pressuposto da legitimação da morte. Nesse processo de construção entram, portanto, fatos reais, crises concretas
de qualquer ordem, assim como formulações a respeito das mesmas, entre as quais se incluem
formulações falsas. Essas formulações seguem uma lógica que inclui quatro aspectos que se
integram como uma síntese verdadeira: a) apontam para os fatos (descrevendo e desvelando as
factualidades com realismo e com fantasia); b) amplificação dos fatos (incluindo falsificações e
criações); apontamento das causas (mostra a origem do problema e delimita o responsável) e
oferta de solução (no caso as estratégias de exceção).
Não há nada na sociedade que não seja construído socialmente. As interpretações da realidade são construções que se impõem por meio de algum mecanismo legitimador que visa
veiculá-las como verdades e, por conseguinte, como norma. Ainda que as tradições sejam, por
definição, o conjunto de interpretações consolidadas como verdade a ser repassada de geração
em geração como sequência ininterrupta de uma verdade que deita suas raízes nas origens (no
começo de uma etnia, de um povo, de uma nação, de uma associação) e, em última instância,
na natureza eterna e em Deus, elas são na verdade construídas e reconstruídas permanentemente; são inventadas, como bem explicou Eric Hobsbawm (2002). A vinculação às origens
faz parte da fundamentação que legitima como verdade a ser adotada e seguida pelo grupo.
Nessa dinâmica, uma tradição pode ser reinventada e até mesmo rompida e refeita. O que o
processo legitimador adotará como estratégia é mostrar que o que está sendo construído é, na
verdade, o mais antigo, o mais original, o mais natural e o mais divino. Quando um novo valor
entra na cena social como necessário ele deverá vir em um pacote mais amplo que tenho um
fundamento justificável do ponto de vista da sobrevivência do grupo, da natureza humana e, de
preferência, um fundamento transcendente. O ódio que é destrutivo, a violência que desagrega
e a morte que destrói passam a ser justificados como formas necessárias para a continuidade do
grupo naquele tempo e espaço.

A morte legitimada
Contudo, a pergunta que persiste é como a morte pode ser legitimada socialmente, sendo
um risco para o próprio grupo social? Como a naturalização dos discursos de ódio pode subsistir politicamente, juridicamente? Essa contradição social tem raízes éticas e religiosas; delata a

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

19

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

fragilidade dos valores interiorizada por significativa parcela da população, bem como as justifi-
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cativas religiosas para a normalização do ódio. Haveria, no fundo, uma teologia da intolerância
e do ódio regendo modo latente ou explícito os discursos que os divulgam pelo território social
mídias. Mas a resposta nos conduziria ainda para o exame da situação em que se encontra nosso
estado de direito. Como as instituições brasileiras vêm a si mesmas como as últimas guardiãs de
uma objetividade instituída de valores que garantem os direitos á diferença e à igualdade? A ordem legal entra em cena precisamente quando a vivência ética deixa de funcionar como norma
regular da vida social. Como último bastião da vida comum o ordenamento jurídico preserva
aquilo que garante a convivência e a continuidade do grupo. A falência da ordem jurídica é o
sintoma mais agudo da dissolução política e ética de um grupo; o fim da vida comum.
A origem desse paradoxo humano e social, contradição ética antagônica ao consenso moral,
está relacionada, na raiz, a situações crise que é igualmente construída no âmbito do mesmo
processo de construção social. E, como já foi dito, acontece como processo coletivo espontâneo.
O remédio social e político do ódio, da intolerância e da morte é apresentado como solução da
doença ou da crise aguda construída socialmente com seus inimigos a serem destruídos. O fato
da construção social é que explica aquilo que se mostra, de fato, incoerente, ilegal e irracional
do ponto de vista dos valores e das instituições sociais e, até mesmo da evidência histórica e
científica. Em outros termos, o incoerente pode adquirir legitimidade desde que socialmente
construído.
Os totalitarismos seguem uma regularidade nesse processo de autoconstrução. Sua lógica é
a de um sistema de crenças que vai sendo elaborado, divulgado e consolidado como verdadeiro,
sem exigências científicas. É o mito que emerge como solução milagrosa de crise imensurável.
Esse sistema de crenças (Ingrau, 2015, P 73-95) que exige fé e não racionalidade lógica se estrutura a partir de alguns elementos:

a) O antagonismo caos-cosmos
Os mitólogos já descreveram esse antagonismo constitutivo dos mitos de origem. As cosmogonias são descritas como a ordem que vence o caos, a vida que vence a morte. Sem caos prevalece a rotina e a regularidade do mundo que segue seu curso. A exposição da oposição desse
antagonismo original está presente nas mitologias da criação e adquire versões atualizadas nos
processos políticos de reconstrução radical da realidade. Sem a instauração de uma luta radical
não se legitimam processos de reconstrução da realidade e, por conseguinte, de eliminação do
caos com seus agentes malignos e com sua força destrutiva. É possível perceber essa metafísica
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mítica sob as grandes crises a que os povos tomam consciência de estar enfrentando e sob as
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estratégias de legitimação da luta para vencer o mal com todas as armas possíveis e necessárias.
Portanto, a dicotomia cósmica caos-cosmos é uma estrutura fundante que se mostra em outras dicotomias que estruturam o real a partir das dimensões histórica, social, político e cultural; emerge, assim, uma realidade dicotômica que distingue (cria dois mundos), opõe (dois
mundos irreconciliáveis) e confronta (dois mundos em luta) em nome de uma vitória final do
bem que superará o mal. Vida e morte constituem o centro de dois polos opostos, de forma
que matar significa fazer a vida de um dos polos prevalecer sobre a morte que o outro provoca.
Essa construção maniqueia e escatológica é construída na medida em que estabelece de forma
sempre mais nítida as oposições entre o natural e o antinatural, o moral e o imoral, o viável
e o inviável, o bem e o mal. Concretamente, a oposição tem sido delimitada como oposição
entre salvação e ruína econômica, verdade e mentira política, corruptos e honestos, superiores
e inferiores, heresia e verdade, heterossexuais e homossexuais, homens de bens e homens maus,
militares e civis, capitalistas e comunistas, vagabundos e trabalhadores, estrangeiro e nativo e,
no final, entre os de Deus e os do Demônio. Nesse esquema maniqueísta a morte se insere na
lógica da vitória do bem sobre o mal, eliminar todas as expressões do mal – todos os inimigos
que destruirão a economia e a velha ordem ocidental – é não somente necessário, mas também
natural e autorizada por Deus.
A ruptura da rotina com a instauração da crise e dos culpados instaura o caos e a busca
urgente de uma recriação radical da realidade justificada por todos os métodos. Uma morte
radical e completa de todos exige e justifica a morte dos inimigos para o que grupo sobreviva.
O caos tem um responsável: por essa razão a indicação do inimigo é fundamental para que se
possa oferecer a luta inevitável entre antagonista e protagonista. A luta entre o inimigo e o herói
escreve a saga mítica das lutas cósmicas em busca da restauração.
Segundo a sociologia de Berger, a exposição da precariedade da realidade é ponto de partida
dos processos de legitimação. As sociedades constroem seus valores, regras e instituições como
meios de garantir as suas existências como coisa comum que deve ser vivenciada como objetividade por todos os indivíduos. A legitimação é o processo que visa dar coesão ao grupo de
forma superar sua precariedade intrínseca. A experiência explicita da precariedade social leva a
processos de novas legitimações que se mostram como alicerces seguros de uma nova ordem a
ser construída, de foram a garantir a continuidade do grupo. A legitimação da morte que aqui
está sendo verificada constitui, por certo, um caso extremo e obviamente contraditório quando
se busca estipular como natural aquilo que pode por natureza dissolver o próprio grupo. Ela pa-
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rece ocorrer nas sociedades polarizadas; forma extrema de salvar o grupo de seus inimigos des-
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truidores. A legitimação da morte é a institucionalização da guerra como caminho necessário
de uma parte da sociedade que deve ser salva eliminando a outra parte. O inimigo construído
como perigo de dissolução final – escatológica – da história instaura o regime de exceção moral, política e jurídica. A ideologia de segurança nacional construída na década de setenta pela
ditadura militar perseguia essa lógica.
O processo de construção social dessa dicotomia mítica adquire hoje um dinamismo sem
precedentes. As redes sociais cumprem essa função de refundação cósmica com grande agilidade e eficiência, na medida em que oferecem leituras radicais, definitivas e permanentes da
realidade, sem maiores exigências de verificação lógica e empírica. Mais eficientes que as lentas
narrativas orais que construíam as grandes narrativas no passado, as redes sociais constroem a
realidade em segundos e se expande com agilidade e eficiência os seus dogmas e suas imagens
de mundo. O consenso social é construído nessa interação espontânea e radicalmente individualizada. Cada usuário torna-se imediatamente um sujeito inserido no processo de construção
social da verdade, sendo que a mensagem torna-se, de fato, sinônimo de verdade, dispensando
qualquer critério de verificação científica. Peter Berger explica o processo de legitimação como
uma construção daquilo que se torna um saber em uma determinada sociedade. Um grupo
assume como uma verdade determinadas afirmações, embora essas não precisem ser teoricamente (eticamente) testadas como verdadeiras ou justas. A legitimidade é a própria ordem que
se impõe como necessária em determinadas conjunturas. Por essa razão, as legitimações são na
maioria das vezes pré-teóricas (42-43). Nas situações em o que o caos ameaça a sociedade por
meio de um grande inimigo o ódio, a violência e a morte se tornam necessários e naturais. As
legitimações não necessitam de verificabilidade, se impõem como saída verdadeira pelo fato de
se mostrarem e serem cridas como necessárias. A construção social da legitimação não é construção científica. Nela mais vale o mito que a ciência, a origem absoluta que a verificação. Vale
citar a observação de Hannah Arendt sobre essa lógica inerente à lógica totalitária:
... dentro da estrutura organizacional do movimento, enquanto ele permanece inteiro, os membros fanatizados são inatingíveis pela experiência e pelo argumento; a
identificação com o movimento e o conformismo total parece ter destruído a própria
capacidade de sentir, mesmo que seja algo tão extremo como a tortura ou o medo da
morte (2000, p. 358).

O antagonismo caos-cosmos se instala como transfundo absoluto que tudo explica e que
tudo divide entre o bem e o mal, ou, entre os do bem e os do mal e como conjuntura posta que
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será conduzida tão somente pelo herói investido da missão de superação do caos pela ordem,
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da crise pela solução. Essa ordem mais sentida que pensada e afirmada por uma profissão de
fé prevalece até que se dissolva com o passar do tempo, com a exposição de suas precariedades
internas ou com o fracasso do líder. Trata-se de uma ordem para ser crida e reproduzida por
uma adesão emocional e fanática dos adeptos, na qual tudo se submete aos rumos determinados
pelo líder, mesmo que esses rumos, muitas vezes, rompam com valores convencionais e com
parâmetros de comportamento instituídos. O fluir mágico do projeto de superação do mal terá
uma solução certa no final do processo.
B) A CONSTRUÇÃO DO HERÓI

A missão de fazer o bem vencer o mal rege os projetos políticos totalitários e impulsiona os
objetivos, as metas e as estratégias dos heróis investidos de tal autoridade e competência de salvação. Já não se trata, na verdade de uma competência verificada, mas, sim, autorizada por uma
massa que concede ao líder o direito de reinar sobre si, com todos os direitos e sob a perspectiva
de uma esperança redentora que configurará na história imediata a grande vitória. Nessa lógica
a verificabilidade lógica ou empírica das possibilidades de concretização dos projetos políticos
não somente estão ausentes, mas, antes de tudo, não podem existir, sob pena de demitizar o
herói com seu projeto; o herói e o projeto salvador são de natureza pré-racional, são instituídos
como soluções eficazes por si mesmas que realização o que promete pela simples razão de prometer. É o dom extraordinário que define a figura carismática, explica Max Weber. Sem esse
dom que excede qualquer exigência racional o líder sequer existiria. Essa existência mítica dos
heróis é a fonte da postura totalitária, uma vez que institui a palavra mágica, palavra que uma
vez pronunciada torna-se por si mesma verdade e eficaz por si mesma.
Um herói é construído como o personagem que encarna pessoalmente a luta entre o caos
e o cosmos, entre o bem o mal, entre o velho e o novo. O herói é aquele que vencerá o grande
inimigo e conduzirá o grupo a uma nova ordem benéfica para todos. O líder é nesse sentido
portador de uma verdade infalível que redimirá a história. Por certo, o ciclo descrito por Joseph
Campbell, desvela um aspecto dessa construção, quando o personagem eleito como possível
redentor segue um caminho que vai confirmando sua função heroica. Esse itinerário inclui,
segundo o mitólogo, o chamado, a recusa, o auxílio sobrenatural, o afastamento e o retorno revestido de forças (Campbell 1997). O herói é sempre submetido a alguma prova que o faz apto
para a missão; ele tem acesso ao bem que advém desde sempre de uma região transcendente, do
centro do mundo (Campbell, p. 43-46). O líder totalitário não pode, portanto, ser confundido
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com um simples impostor político que oprime um determinado grupo com seus desmandos.
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Embora ele possa ter um grupo opositor que assim o veja, é o legitimo representante de um
projeto legitimado por uma maioria social (política ou cultural) por meio de um processo de
construção social, como já foi analisado acima.
A construção social do herói opera pela sinonímia do personagem com o projeto. O personagem é o projeto, de forma que um não existe sem o outro. Essa identificação que Weber
chamaria de pré-moderna, permite ao líder executar seu projeto sem necessidade de prestar
contas ao grupo, uma vez ser o portador da própria verdade e da salvação. No herói se crê, se
aposta e se espera; jamais caberá duvidar de suas capacidades ou exigir provas de sua viabilidade
e eficiência. Ao menos enquanto durar seu ciclo vital, antes que a rotina o desgaste no decorrer
do tempo, ele goza dessa prerrogativa da confiança coletiva. O líder salvador do caos se identifica com a verdade e com a eficiência. Diz Hannah Arendt que: “A principal qualificação de um
líder de massas é a sua infinita infalibilidade; jamais pode admitir que errou” (2000, p. 398).
C) A CONSTRUÇÃO SOCIAL NAS REDES

A construção de referências confiáveis é um dado inerente à modernidade. Todo o sistema
social moderno se constrói sobre essa condição, sob pena de ira à falência (Giddens, 1991). Todos confiamos no funcionamento e nas competências que compõem os serviços do complexo
edifício das sociedades modernas atuais. Nos tempos atuais, as redes sociais executam essa tarefa
com grande habilidade e levam essa dinâmica ao seu limite; a identificação entre a palavra dita
e a realidade, entre o dito e o feito, entre a promessa e a realização é algo imediato. O edifício
funcional das sociedades modernas constitui um sistema regido por uma eficácia garantida por
forças distantes, por sujeitos ocultos e peritos competentes que dispensam a verificação; trata-se
de um sistema que funciona na base da confiança dos usuários. A sociedade das redes virtuais
opera com uma nova lógica que coloca em ação interativa os indivíduos. A confiança passa pela
participação de cada usuário que se torna um agente reprodutor das informações e dos valores em questão. Os grupos sociais constroem a informação na medida em que constroem a si
mesmos e vice-versa. Superam-se os limites de tempo e de espaço dos processos de construção
social das instituições e dos valores localizados e, por conseguinte, os mecanismos de controle
social que regulavam essas construções por parâmetros morais e legais. Agora passa-se automaticamente – instantaneamente – do local ao global, do pequeno grupo ao grupo imensurável,
do desconhecido ao desconhecido, no fim das contas, do ilegítimo ao legítimo com velocidade
extrema. As posturas de compartilhamento, de cooperação ou de ação coletiva (Shirky, 2012,
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p. 46) possibilitam uma forma nova de construir consensos onde a força da adesão e da coesão
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dispensam as clássicas mediações da razão crítica que, desde a Polis grega, distinguiu a ciência
da opinião, o raciocínio verdadeiro do falso, o filósofo do sofista. A verdade nasce e morre no
decorrer de uma construção, na medida da própria capacidade de persuasão de cada membro
do grupo dentro do clima do grupo.
Nessa dinâmica os heróis midiático-sociais são construídos de maneira eficiente e ágil nesse
processo de comunicação que primeiro oferece o produto (igual à verdade) que é acolhido e,
somente, depois pode ser filtrado (questionado, duvidado ou verificado), caso seja necessário
(Shirky, 2012). Assim nascem os heróis construídos pelas redes sociais. São tecnicamente construídos num espaço virtual sem controles editorias, políticos ou éticos. Livres para crescer e
aparecer, os heróis passam do completo anonimato para a vida pública, da anomia para o normativo, do fracasso à solução. A lógica da construção virtual navega e reforça a lógica da construção da liderança totalitária onde o verdadeiro e o falso não se mostram mais como distinções
necessárias. O virtual instaura uma realidade por si mesma verdadeira. Diz Arendit: “O que
convence as massas não são os fatos, mesmo que sejam fatos inventados, mas apenas a coerência
com o sistema do qual esses fatos fazem parte” (200, p. 401).
Uma dognática, ou seja, uma narrativa prévia, superior e posterior aos fatos rege os rumos
da massa como o conteúdo fundamental de apoio aos projetos instalados como salvadores do
caos. Trata-se de fato de narrativas que não necessitam ser traduzidas ou testadas como projetos
políticos e gvernamentais por sua própria natureza de comunicadora e instauradora da verdade
e de condutora dos adeptos fieis. Trata-se de uma palavra absoluta, por si mesma verdadeira e
intauradora da realidade. Por essa razão, os debates políticos não são necessários para testar a
coerência e a eficácia dos propósitos do líder, mas, ao contrário, são embustes planejados pelos
inimigos (pelas mídias) que visam precisamente boicotar a verdade salvadora.

Considerações finais
Essas considerações de ordem teórica narram os processos concretos que o país tem vivenciado ou, ao menos, lança algumas luzes para compreender o que está acontecendo de forma
supostamente inédita. Embora não tenha recorrido a dados e fatos de nosso cotidiano político,
o leitor poderá fazer as relações, segundo seu juízo. Evidentemente na conjuntura atual o herói
tem nome, o inimigo tem nome (s), o projeto possui sujeitos e estratégias, os discursos têm
justificativas políticas e teológicas etc.
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Os discursos de ódio, de violência e de morte sempre mais tolerados são socialmente cons-
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truídos e tornados legítimos por uma parte significativa da sociedade, das mídias e das próprias
instituições sociais. A reflexão buscou uma compreensão possível para esse processo atual e, ao
mesmo tempo, tão antigo.
A conjuntura política atual ainda se justifica e se divulga a partir de discursos incessantemente publicizados. Não falta quem veja nessa prática uma estratégia de governo que visaria,
precisamente, desviar a atenção do público para fora do foco central das reformas em curso. Seja
como for, o fato é que os discursos cumprem sua função de rotinizar aquilo que seria até bem
pouco um atentado ao politicamente correto e, até mesmo, um atentado ao estado de direito.
A fase da propaganda política persiste nesses discursos politicamente extravagantes. Contudo a
fase de doutrinação assume o ritimo previsto nas estratégias totalitárias (Arendt, 2000, p. 390)
e, até mesmo, a busca de tradução institucional-legal. Portanto, não estamos mais em uma campanha política conduzida pela dinãmica das redes sociais que primeiro joga a notícia e, somente
em seguinda, se submete a algum filtro social. Trata-se de um discurso intolerante e centrado
no ódio operando por dentro do poder. Que nossa história não siga a lógica do poder totalitário
descrita por Hana Arendt na sequência propaganda-doutrinação-terror.
Evidentemente o país não oferece uma massa de apoiadores tão ampla como no caso do nazismo alemão. O Estado de direito ainda funciona, ainda que desfigurado de suas funções e vendido aos interesses das elites que comandam o projeto econômico (político) atual. Além disso o
percentual de eleitores e de apoiadores atuais do regime que se ensaia supera significativamente
a massa de apoio ancorada nos mecanismos daas redes sociais. Ainda nos restam instituições
da sociedade civil que têm exercido seu protagonismo histórico. O mesma rotina que desfaz
valores e instaura contravalores como légitimos continua com sua lógica implacável, de forma
que os contravalores se submetem ao desgaste do tempo e, na sequência, ao juízo da história.
Nenhuma conjuntura é definitiva. O ódio, a violência e a morte hoje naturalizados mostrarão
no futuro (proximo ou distante) sua lógica intrínsecamente má.
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NA S M Ã O S D O S VI O LEN T O S
CIBERA BÍ BLI ATEOLOGIA
ANTONIO CARLOS FRIZZO *

Resumo: As guerras nas páginas bíblicas nem sempre foram reais. Tantos ambientes beligerantes sofrem de um viés anacrônico. No século VII, exatamente durante o reinado do rei
Josias (640-609 a.C.), sediado na cidade de Jerusalém, uma escola de sábios, conhecida como
deuteronomistas elaboram – o que hoje conhecemos - a história oficial de Israel. Neste artigo,
selecionamos alguns textos para demonstrar tal propaganda. Hoje, somente pessoas maldosas
ousam legitimar o sistema de violência recorrendo aos textos bíblicos. Quando se instaura a violência por vontade do monarca, um movimento profético emerge no desejo de redimensionar
a história nos trilhos da edificação da justiça e do direito.
Palavras-chaves: monarquia, guerra, reforma deuteronomista, violência e profecia.
Abstract: The wars shown in the bible were not always real. Many belligerent situations are
anachronically biased. In the 7th century, precisely during the reign of the king Josiah (640-609
BC), based in the city of Jerusalem, a school of wise men known as Deuteronomists elaborated
– what we currently know as – the official history of Israel. In this paper, we have selected a few
texts to evidence this propaganda. Today, only evil people dare to legitimize the system of violence based on biblical text. When violence is established by the monarch, a prophetical movement arises as a desire to rebuild history in the paths of edification of justice and righteousness.
Keywords: monarchy, war, Deuteronomist reform, violence and prophecy.

Introdução
Um estilo bonapartista, claro que no jeitinho bem brasileiro, está em marcha desde o dia
em que a idiotice subiu a rampa. O novo presidente busca forjar a imagem que o consagrou
nas urnas. Parece estar em tempos de campanha eleitoral. Segue pondo a culpa da paralisia ad-
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ministrativa, em que se encontra o país, em seus adversários. Homens e mulheres, no primeiro
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escalão do governo, não excluindo o próprio presidente e seu clã familiar, revestem-se de um
falso “estilo militar” para esconderem a inoperância, pela arrogância, no ato de gerenciar planos
políticos que possam acenar soluções aos reais e graves problemas brasileiros.
Ao olhar os gestos do presidente, percebe-se uma pessoa insegura. Homem de poucas palavras – a falta de cognição e erros de concordâncias gramaticais, as mais elementares, são notórias
quando o discurso tende a se alongar um pouco, na dinâmica que o cargo e as circunstâncias
impõem. Diante das câmeras televisivas e fotográficas busca acentuar sua aspiração de ser o
primeiro a se pronunciar sobre qualquer tema. Fala com ares de convicção o que ignora em essência. Não esconde o desejo de que sua vontade seja seguida nas esferas dos poderes judiciário
e executivo, apostando em transformar a presidência em um QG do ditador com acenos à pena
de morte e à proposta de popularizar o porte de armas que podem transformar o ex-capitão e
deputado federal em um “salvador” da pátria.
Soma-se a esse projeto, que por sinal, bem idealizado, a utilização de um certo tipo de discurso religioso capaz de impermeabilizar o governo de críticas. O bordão Deus acima de tudo
serve de verniz para um produto corroído e que segue convencendo setores menos informados
da população. Enquanto der saldo positivo, o modo descontextualizado de utilizar frases ou alegorias bíblicas para esconder sua escassa intelectualidade e pífios planos políticos, seguirá como
recurso mantido pelos marqueteiros de plantão.

Bíblia e a violência
“A Bíblia é um catálogo de maus costumes”, apresenta um Deus violento ao qual estão relacionadas muitas crueldades e carnificinas, “é um catálogo de crueldades, e o pior da natureza
humana.” Afirmações como esta, de José Saramago, importante escritor português, prêmio
Nobel de literatura, fundamentam-se no fato de a Bíblia apresentar muitos textos que incitam
e comandam atos de discriminação e violência em nome de Deus1.
Com efeito, folhando a Bíblia, para o leitor menos avisado, não habituado na leitura de
textos antigos o escândalo é imediato. Como pode ser normal tanta violência em nome de uma
divindade? Afinal, como compreender Deus ser bom se chega a aprovar massacres de tribos
inteiras? Que livro divino é esse em que a divindade manda matar e organizar-se para guerra?
Soam estranhos alguns atributos ao deus de Israel: Deus dos Exércitos, Javé todo poderoso, o
1

Cf. DIETRICH, Jose Luiz. Quando a bíblia faz mal, desumaniza e mata. In: www.padrefrizzo.com.br, acessado em 28
de maio de 2019.
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Senhor dos céus e da terra. Vejamos alguns exemplos, centrando nossa atenção nos livros histó-
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ricos (Josué, Juízes, Samuel e Reis):

1) Expulsão dos inimigos: E prosseguiu: “Com isto, sabereis que o Deus vivo está no meio

de vós e não deixará de expulsar diante de vós os cananeus, os hititas, os heveus, os perizeus, os
guirgaseus, os amorreus e os jebuseus” (Js. 3,10).
2) Tomada de Jericó: “O povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Mal o povo escutou o som das trombetas, fez ouvir um grande clamor e as muralhas da cidade desabaram;
os filhos de Israel subiram à cidade, cada um pela brecha que tinha na sua frente e tomaram a
cidade. Votaram-na ao anátema, passando ao fio da espada quanto nela encontraram, homens
e mulheres, crianças e velhos, e os bois, as ovelhas e os jumentos” (Js 6,20-21).
3) Morte do rei de Hai. “Josué incendiou a cidade de Ai, reduzindo-a para sempre a um
montão de ruínas, como ainda hoje está. Mandou enforcar o rei de Ai numa árvore, deixando-o
ali até à tarde. Ao pôr do sol, ordenou que se retirasse o cadáver e fosse lançado junto à porta
da cidade, colocando sobre ele um grande monte de pedras, que ali permanece ainda hoje”. (Js
8,28-29)
4) Morte de Sísara: “Então, Jael, mulher de Héber, pegou num prego da tenda, agarrou nas
mãos o martelo e foi ter com ele, devagarinho; enterrou o prego na testa de Sísera, a ponto de
penetrar na própria terra; Sísera estava em sono profundo e assim, desfaleceu e morreu” (Jz
4,21).
5) O rei como homem de guerra: “E disse: Eis como será o poder do rei que vos há-de governar: tomará os vossos filhos para guiar os seus carros e a sua cavalaria e para correr diante do seu
carro. Fará deles chefes de mil e chefes de cinquenta, empregá-los-á nas suas lavouras e nas suas
colheitas, na fabricação das suas armas e dos seus carros” (1Sm 8,11-12).
6) Os carros de guerra de Salomão: “Salomão reuniu carros e cavaleiros: tinha mil e quatrocentos carros e doze mil cavaleiros que levou para as cidades onde tinha cavalaria, e para junto
de si, em Jerusalém. Fez com que em Jerusalém a prata fosse tão abundante como as pedras, e os
cedros tão numerosos como os sicómoros da planície. Os cavalos de Salomão eram provenientes
do Egipto e de Qué; os mercadores do rei compravam-nos em Qué” (1Rs 10,26).
É nítida a percepção de que aliado ao rei ronda o elemento da guerra. Na origem da monarquia em Israel – época do Ferro I, entre os anos de 1200 a 1000 a.C. – encontramos textos acenando uma forte crítica ao modo centralizador do rei governar. A monarquia no Antigo Israel
passou a existir por vontade e ações políticas do conselho de anciãos. Será por meio desse grupo,

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

30

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

formado por pessoas ricas, proprietários de terras e escravos com forte influência nos embates
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políticos e religiosos a responsabilidade do surgimento da figura do rei e seu modo absolutista
de governar. Oportuno observar tal concentração de poder nas mãos da realeza na exposição
literária exposta no texto de 1Sm 8,10-18:
Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. 11E disse: “Eis como será o poder do rei que vos há-de governar: tomará os vossos filhos
para guiar os seus carros e a sua cavalaria e para correr diante do seu carro. 12Fará
deles chefes de mil e chefes de cinquenta, empregá-los-á nas suas lavouras e nas suas
colheitas, na fabricação das suas armas e dos seus carros. 13Tomará as vossas filhas
como suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. 14Há-de tirar-vos também o melhor
dos vossos campos, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dá-los-á aos seus servidores. 15Cobrará ainda o dízimo das vossas searas e das vossas vinhas, para o dar
aos seus cortesãos e ministros. 16Tomará também os vossos servos, as vossas servas,
os melhores entre os vossos mancebos e os vossos jumentos, para os colocar ao seu
serviço. 17Cobrará igualmente o dízimo dos vossos rebanhos. E vós próprios sereis
seus servos. 18Então, clamareis por causa do rei que vós mesmos escolhestes, mas o
Senhor não vos ouvirá.”

O estudo de determinado texto bíblico parte sempre do próprio texto, por ser esse o objeto
essencial de estudo. Tal tomada de posição não pode cair ingenuamente ou, por uma estratégica
escolha, no biblicismo de estilo ingênuo ou ladino – está na bíblia, logo é verdade – equivalendo-se ao que há de pior, quando se recorre a um método de estudo, diante de um determinado
universo literário conhecido como fundamentalismo. Um método sempre abominoso.
Há séculos, desde o surgimento, pela escola alemã, do MHC (Método Histórico Crítico),
aprendemos que um texto bíblico traz marcas de sua cultura originária. A hermenêutica da escola latino-americana já se acostumou a realçar, não somente o contexto do texto, bem como,
as relações sociais e o jogo de poder nele inseridos.
Acenamos para uma leitura descolonizadora. Trata-se de analisar no texto as condições das
vítimas da violência, sempre ignoradas pelo redator final da obra. Busca-se entrar no texto pela
porta dos fundos. Quando falamos de leitura descolonizadora julgamos estar acenando para
um processo crítico do jogo de poder contido no texto e na opção confortável ou não de seus
narradores. Perceber os grupos vitimados por reformas políticas, expostas nas páginas bíblicas
como vontade de um deus supremo, e que foram empreendidas pelos monarcas na Palestina do
século VIII e VII século a.C.
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Os reformadores deuteronomistas estiveram ligados a um projeto monárquico bem defini-
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do. Nada impossibilita pensar que esses primeiros sionistas viram na produção literária, empreendida em meados do século VII, um meio eficaz para oferecer perene estabilidade às ações
beligerantes dos reis Ezequias (716-687) e mais tarde, seu neto Josias (640-609) (RÖMER,
2005, 71-94). Por meio de quatro significativos livros históricos – Josué, Juízes, Samuel e Reis
– verificamos uma produção literária de cunho propagandista. Josias deve ser retratado como
legítimo herdeiro das tradições oriundas do rei Davi.
Por estar em sentido contrário ao regime da monarquia, fica clara a função do rei ao atribuir-lhe o uso do verbo laqah “tomar”, no texto de I Samuel 8.O rei vai tomar as filhas (cf. 1Rs
11,3); vai tomar seus campos, vinhas e os melhores olivais (cf. 1Sm 22,7-8; 1Rs 21); tomar o tributo, as plantações e rebanhos; vai tomar os jovens do povo (cf. 1Rs 5,27). Ao final, tudo pertencerá
ao monarca, com poderes absolutos. Eis a instauração da violência. Tudo e todos serão partes
das propriedades da realeza. A concentração de poder ao redor da figura do rei legitima o final
de um modelo partilhado, sociabilizado por famílias, clãs e tribos.
O papel da realeza está bem delineado. Sua preocupação primeira concentra-se em preparar-se para a guerra. Empreender esforços na fabricação de carros de guerra, providenciar cavalos e
homens para compor seu exército. Se no período do tribalismo os exércitos tinham um caráter
voluntário e circunstancial, reunindo-se de acordo com o momento e necessidade (Js 4–5), no
novo sistema de governo, na base da produção do ferro, as forças militares passam a ser compostas por profissionais. Agora, diante das novas realidades, os homens são treinados para a guerra.
Surge um exército profissional. Uma segunda necessidade, vemos na tomada de elementos
básicos da economia. O monarca precisa obter meios para custear seu principal plano político
que é o de fazer guerra. Campos, vinhas, olivais, dízimo e a melhor mão de obra não estarão
mais voltados para as necessidades da casa, do clã ou da tribo. A corte real requer meios para
manter-se organizada e eficaz. Eis a denúncia dos autores que se opõem à monarquia em defesa
do regime tribal. Claro que diante de tamanha afronta e absolutismo, vozes contrárias, oriundas
do movimento profético irão se opor.

O movimento profético
No momento em que as relações sociais impostas pelo monarca e sua corte começam a ultrajar a vida dos pobres, das mulheres, das viúvas, dos camponeses e dos agricultores, entram
em cena os profetas. As profetizas e profetas não se enquadram no círculo de poder central. Não
aparecem com as mãos atreladas ao poder do rei, muito menos desejosos dos afagos da corte. O
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verdadeiro movimento profético parece vir do outro lado da história. Surge dos não contados,
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das vítimas da violência institucionalizada e representada pelo monarca.
Percebemos esse movimento nos escritos dos profetas do século VIII. No momento em
que o império Assírio ruma em direção ao Sul, com o objetivo de ocupar o Egito, os reinos de
Israel, capital Samaria e o reino de Judá, capital Jerusalém, sofrem duros impactos. São anos
de grandes transações comerciais e prosperidade nas relações entre os reinos. São significativas
as exportações de azeite, trigo, vinho para o Egito, a Assíria e a Arábia. Porém, a prosperidade
beneficia somente os ricos e os governantes. No outro lado da moeda, camponeses e agricultores sustentam o esplendor econômico. Amós, Miqueias, Isaías e Oseias marcam esse momento
histórico como propagadores da vontade de YHWH junto ao povo. Oportuno anotar traços
significantes dessas diferentes profecias, em meio a tanto sofrimento:
Amós atua na época do rei Joroboão II (783-743 a.C.): “Eles odeiam aqueles que se
defendem na porta e têm horror de quem fala a verdade. Porque esmagam o fraco,
cobrando dele o imposto do trigo. Pois eu sei como são numerosos seus crimes e
graves seus pecados: exploram o justo, aceitam subornos e enganam os necessitados
junto à porta” (Am 5,10.12).
Oseias exerceu sua profecia na região da Samaria (743-722 a.C.), confrontando-se
com profetas e sacerdotes que atuavam em benefício da realeza: “Ainda que ninguém
acuse, que ninguém conteste, eu levanto acusação contra você, sacerdote! Você tropeça de dia, o profeta tropeça com você de noite, e você faz perecer sua própria mãe”
(Os 4,4-5).
Miqueias profetiza entre os anos de 725-701 a.C., em Judá, contra os falsos profetas
e a classe governante: “Vocês são gente que devora a carne do meu povo e arranca
suas peles; quebra seus ossos e os faz em pedaços, como um cozido no caldeirão”
(Mq 3,3).
A vasta obra do profeta Isaías se estenderá por três reis em Judá: Joatão (740-736
a.C.), Acaz (736-716 a.C.), Ezequias (716-687 a.C.) realçando forte crítica aos espaços do poder que legitimam a exploração dos pobres: “Povo meu, seus dirigentes
o desnorteiam, invertem a direção do seu caminho” (Is 3,12b); em outra passagem
ouvimos: “O ancião e o dignitário são a cabeça; e o profeta, mestre de mentiras, é a
cauda. Os que dirigem esse povo o extraviam, e os que se deixam guiar ficam aniquilados” (Is 9,14-15).

Um emblemático herdeiro dessa tradição profética foi Jesus de Nazaré. Quando nos deparamos com fatos narrados pelos evangelhos, lido em seus contextos, aproximamo-nos do Jesus
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histórico. Em sua prática não há espaço para perpetuar a espiral da violência. As pequenas
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comunidades inseridas no interior do Império optaram por um estilo de vida completamente
oposto às normas legais. Quando os conflitos se davam no estilo sociorreligioso judaico ou punha em disputas o poderio romano, o Deus apresentado por Jesus, jamais justificou a violência.
Os princípios do cuidar da vida, testemunhar a convivência fraterna suplantaram o regime da
violência. Vejamos alguns exemplos:
1) O arcabouço jurídico formado por normas e hábitos de pureza étnica, da época do pós-exílio, expostos no Pentateuco, é suplantado no episódio da mulher denunciada por flagrante
adultério. A lei justifica, impõe uma morte vexatória por apedrejamento (Jo 8,1-11). Ao ser
exposto ao conflito, o narrador do evangelho ousa suplantar a espiral da violência, justificada
em um modo de interpretar a lei (Lv 20,10; Dt 22,24), onde vemos Jesus suplantar a “Lei de
Moises” defendida por seus opositores. A condenação não ocorre, pois na proposta de Jesus,
todos somos pecadores, necessitados de conversão. Percebemos que para Jesus a sacralidade não
está na tradição jurídica. O essencial é a defesa da vida.
2 ) O sábado tornou-se um dia sagrado na vida da comunidade religiosa. Uma judia ou
judeu, tidos como piedosos e fiéis praticantes dos hábitos religiosos, na Palestina, na época de
Jesus, deveriam seguir fielmente os preceitos. Curar um doente da sua hidropisia, em dia de
sábado, teria sido um ato de insubordinação praticado por Jesus, diante da Lei de Moisés? Na
ótica da violência institucional, sim. Os oponentes de Jesus, identificados no texto, pertencem
ao grupo dos fariseus (Lc 14,1-6) procuram condená-lo pela sua não observância.
3) O culto a Deus não se iguala ao rito idolátrico ao imperador. Na controvérsia entre Deus
e os cultos prestados ao imperador, a frase “devolvei a César o que é de Cézar ...” (Mc 12,13-17)
não deve seguir sendo compreendida como uma obediência irrestrita e respeito submisso aos
governantes. Se a pauta que marcou a vida de Jesus foi a realização do Reino de Deus, é notório
que nada deve ser entregue a Cezar, pois neste mundo nada a ele pertence. Afinal, se tudo o
que existe são obras da mãe de Deus, não existe nada para ser devolvido a Cézar (1Cr 29,14)
(HORLEY. 2010, 266-267). A resposta de Jesus diante da armadilha de seus opositores, recai
sobre o seu desejo de vê-los em sintonia com o projeto do Reino.
4) Diante da controvérsia de que Jesus come e bebe com cobradores de impostos e pecadores (Lc 15,1-2), a preocupação primeira está em legitimar que todos e todas, sem restrições, se
encontram, já, na dinâmica histórica e aptos do Reino participarem. Eis o motivo de responder
com uma técnica reflexiva sobre o modo do pai reagir ao retorno do filho que gastou parte do
seu dinheiro vivendo em outras terras. O pai ao ver o filho, ainda longe de casa, foi a seu en-
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contro, abraça-o e lhe cobre de beijos, não permitindo ao filho, se quer, expor os motivos que
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o obrigou o retorno à casa. Vemos uma divindade capaz de romper com armadilhas ideológicas
e traições que demarcaram o campo, o tempo e o espaço no qual Deus cabe. Na perspectiva
dos líderes religiosos da época, Deus atua nos parâmetros impostos pela lei. Não existe espaço e
ocasião para se descobrir um Deus misericordioso.
Não resta dúvida de que a busca pelo Jesus histórico tornou-se o ponto hermenêutico de
toda a Bíblia, Antigo Testamento (primeira aliança) e Novo Testamento (segunda aliança). Nos
escritos paulinos, nas cartas católicas, nos textos joaninos ou no livro dos Atos dos Apóstolos
não encontramos nada que possa legitimar o uso da violência. O exemplo mais significativo recai sobre Paulo de Tarso. Esse promissor fariseu procurou, nos anos que seguiram o assassinato
de Jesus, ocorrido nos anos 30 ou 33, perseguir, prender e matar seus conterrâneos que se declarassem discípulos de Jesus. Seu apego a certo tipo de fundamentalismo foi tal que o narrador
bíblico não se esquivou de certo destaque: “respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor ...” (At 9,1). Anos mais tarde, a partir do momento em que Paulo encontrou
o Messias, indo a Damasco, passará de perseguidor a perseguido pelo fato de anunciar Jesus (At
13,16-52; 16,16-24; 21,27-40). “Pois para mim o viver e Cristo e o morrer é lucro” (Fl 1,21).

Conclusão
Acreditamos que a crescente onda de intolerância não pode ser justificada em nenhuma página bíblica. Os próprios atos de Jesus, como toda a Bíblia, são pontos de inspiração e não para
serem repetidos. Vale realçar três importantes aspectos, diga-se de passagem, quando o tema é
a superação da violência:
1) O Jesus real: trata-se do Jesus tal como existiu. Seu corpo, seu rosto, sua estatura e seu
modo de se apresentar aos outros. Tais aspectos jamais saberemos,
2) O Jesus histórico: na base dos informes bíblicos e nas indicações extrabíblicas podemos
reconstruir as propostas principais que nortearam a vida e o modo de Jesus viver, na Palestina
de seu tempo,
3) O Jesus teológico: não foi fácil admitir a messianidade de Jesus e vê-lo como enviado
da parte de Deus. Os concílios de Niceia (325 d.C.), Constantinopla (381 d.C.), Éfeso (431
d.C.) e Calcedônia (451 d.C.) delinearam o entendimento ao redor da pessoa de Jesus. Todo o
arcabouço doutrinal está na origem de nossa compreensão sobre a pessoa e mensagem de Jesus.
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4) O Jesus da fé: trata-se da nossa adesão, por meio do dom gratuito da fé, às propostas
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do Jesus histórico que conhecemos pela adesão dos primeiros discípulos – esses testemunhas
oculares – e dos ministros da palavra. Pela fé encontramos inspiração para testemunhar de Jesus
no processo histórico e colaborar na edificação de um mundo mais justo, fraterno e sustentável
(RICHARD, 2006, 176-178).
Na dinâmica e no interior da sociedade saberemos viver o novo mandamento do amor. A ação
de amar sem limites. Gesto de doar a própria vida desejosos de construir pontes em vez de abismos, a fraternidade em vez da guerra. Instaurar economias solidarias ao em vez de economias individualistas. A capacidade de transformar canhões em utensílios domésticos – garfos e facas – para
suprem a fome de famintos e famintas e, edificando, enfim a harmonia cósmica. A força utópica
que nos arrasta no agir de nossas vidas: o lobo morará com o cordeiro; o leopardo se deitará com
o cabrito; a vaca e o urso pastarão juntos; a criança irá brincar na toca na serpente, ninguém fará
o mal nem destruição nenhuma. Naquele dia justiça e paz se abraçarão (Is 11,5-9).
Não resta dúvida de que a busca pelo Jesus histórico tornou-se o ponto hermenêutico de
toda a Bíblia, Antigo Testamento (primeira aliança) e Novo Testamento (segunda aliança). Nos
escritos paulinos, nas cartas católicas, nos textos joaninos ou no livro dos Atos dos Apóstolos
não encontramos nada que possa legitimar o uso da violência. O exemplo mais significativo
recai sobre Paulo de Tarso. Esse promissor fariseu procurou, nos anos que seguiram o assassinato de Jesus, ocorrido nos anos 30 ou 33, perseguir, prender e matar seus conterrâneos que se
declarassem discípulos de Jesus. Seu apego a certo tipo de fundamentalismofoi tal que o narrador
bíblico não se esquivou de certo destaque: “respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor ...”(At 9,1). Anos mais tarde, a partir do momento em que Paulo encontrou o
Messias, indo a Damasco, passará de perseguidor a perseguido pelo fato de anunciar Jesus (At
13,16-52; 16,16-24; 21,27-40). “Pois para mim o viver e Cristo e o morrer é lucro” (Fl 1,21).

Conclusão
Acreditamos que a crescente onda de intolerância não pode ser justificada em nenhuma página bíblica. Os próprios atos de Jesus, como toda a Bíblia, são pontos de inspiração e não para
serem repetidos. Vale realçar três importantes aspectos, diga-se de passagem, quando o tema é
a superação da violência:
1) O Jesus real: trata-se do Jesus tal como existiu. Seu corpo, seu rosto, sua estatura e seu
modo de se apresentar aos outros. Tais aspectos jamais saberemos,
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2) O Jesus histórico: na base dos informes bíblicos e nas indicações extrabíblicas podemos

CIBER

TEOLOGIA

reconstruir as propostas principais que nortearam a vida e o modo de Jesus viver, na Palestina
de seu tempo,

3) O Jesus teológico: não foi fácil admitir a messianidade de Jesus e vê-lo como enviado
da parte de Deus. Os concílios de Niceia (325 d.C.), Constantinopla (381 d.C.), Éfeso (431
d.C.) e Calcedônia (451 d.C.) delinearam o entendimento ao redor da pessoa de Jesus. Todo o
arcabouço doutrinal está na origem de nossa compreensão sobre a pessoa e mensagem de Jesus.
4) O Jesus da fé: trata-se da nossa adesão, por meio do dom gratuito da fé, às propostas
do Jesus histórico que conhecemos pela adesão dos primeiros discípulos – essas testemunhas
oculares – e dos ministros da palavra. Pela fé encontramos inspiração para testemunhar de Jesus
no processo histórico e colaborar na edificação de um mundo mais justo, fraterno e sustentável
(RICHARD, 2006, 176-178).
Na dinâmica e no interior da sociedade saberemos viver o novo mandamento do amor. A
ação de amar sem limites. Gesto de doar a própria vida desejosos de construir pontes em vez
de abismos, a fraternidade em vez da guerra. Instaurar economias solidárias ao em vez de economias individualistas. A capacidade de transformar canhões em utensílios domésticos – garfos
e facas – para suprirem a fome dos famintos e das famintas e, edificando, enfim a harmonia
cósmica. A força utópica que nos arrasta no agir de nossas vidas: o lobo morará com o cordeiro;
o leopardo se deitará com o cabrito; a vaca e o urso pastarão juntos; a criança irá brincar na
toca na serpente, ninguém fará o mal nem destruição nenhuma. Naquele dia justiça e paz se
abraçarão (Is 11,5-9).
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A LEI E A D EF ES A D A VI D A :
“NÃ O MATA R Á S !” (EX 2 0 ,1 3 )
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA *

Resumo: As palavras que compõem o mais conhecido resumo de leis no antigo Israel têm
uma dimensão social, política, econômica e, acima de tudo, tem subjacente a experiência do clã
em sua luta pela sobrevivência e aos poucos criam e fortalecem espaços que podem proporcionar o bem viver na sociedade. Nesta direção os Dez Mandamentos projetam em poucas palavras
como deve ser a organização da sociedade e como defender tal proposta sociocomunitária. O
objetivo deste texto é de provocar uma reflexão sobre o quinto mandamento que ordena que
não se pode matar. Matar é crime e o mandamento não apresenta nem uma brecha para dizer
que em tais e tais condições é permitido matar. A lei é curta e clara: “Não matarás!”. Também
nossa intenção de refletir esta lei em meio ao nosso governo que se diz cristão e permite armas
de fogo nas residências e dá o direito de várias categorias sociais ter o porte livre e legal de armas.
Prática contrária à ordem do quinto mandamento e dos Mandamentos em geral.
Palavras-chave: Mandamentos – Não Matarás – Armas – Sociedade – Leis
Abstract: The words that make up the best-known summary of laws in ancient Israel have
a social, political, economic dimension and, above all, underlie the clan’s experience in its
struggle for survival and gradually create and strengthen spaces that can provide good living in
society. In this direction the Ten Commandments project in a few words what the organization
of society should be like and how to defend such a socio-community proposal. The purpose of
this text is to provoke a reflection on the fifth commandment that commands that one can not
kill. Killing is a crime and the commandment does not present a loophole to say that in such
and such conditions it is permissible to kill. The law is short and clear: “Thou shalt not kill!”
Also our intention to reflect this law amid our government which is said to be Christian and
*
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allows firearms in the residences and gives the right of various social categories to have the free
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and legal bearing of arms. Practice contrary to the order of the fifth commandment and the
Commandments in general.

Keywords: Commandments – Do not Kill – Weapons – Society – Laws.
Por mais severas e estranhas que transparece muitas das leis no mundo antigo, é preciso ter
presente que em todas existe um princípio fundamental: a defesa da vida. Não é diferente quando nos aproximamos dos códigos de leis do antigo Israel que estão presentes na Torá (Código
da Aliança em Ex 19-24; o Código Deuteronômico no livro de Dt e o Código do Sinai em Ex
25 – Nm 10). São muitas leis e interesses em jogo e também construções socioliterárias e momentos distintos da história de Israel. No entanto, o fio da defesa da vida e da preservação da
liberdade estão presentes aqui e acolá. Evidente que um ponto a se considerar neste conjunto
de leis é a repetição da listagem de leis, conhecida como os “Dez Mandamentos” ou “Decálogo”
(Ex 20,1-17 e Dt 5,6-21).1
Os Dez Mandamentos apresentam Deus como o grande libertador do povo: “Eu sou Javé
seu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão” (Ex 20,2; Dt 5,6) e apontam o
caminho para a plena liberdade. Nesta direção, os mandamentos têm como objetivo que o povo
nunca mais volte a viver na escravidão; aprendam a conservar a liberdade conquistada; vivam
como irmãos e na justiça; sejam sinal da Aliança com Deus através da organização; sejam sinal
da resposta de Deus aos gritos do povo; sejam amostra do projeto de Deus (o que Deus quer, o
que o povo pede e nós precisamos fazer) e se tornem instrumento que leva à prática do amor a
Deus e aos irmãos. Os Mandamentos em linhas gerais são diretos, gerais, categóricos e concisos.
Por isso, nos deparamos com leis curtas e que facilitam a memorização e aplicação no cotidiano
dos diferentes grupos sociais e clãs. É preciso na leitura das Dez Palavras que compõe o texto,
que são orientações para a vida e, por isso, são um conjunto de princípios e valores a determinar
e moldar a vida social. No Brasil quando foi instituído o processo constituinte, que resultou nas
mudanças da Constituição Brasileira, aprendemos a ler os Mandamentos como ferramenta para
a comunidade no combate aos problemas sociais.

1

Guia para esta leitura e reflexão sobre os Dez Mandamentos: F. CRÜSEMANN. A Tora. Petrópolis: Vozes, 2002;
Preservação da Liberdade. O Decálogo numa perspectiva histórico-social. São Leopoldo: Sinodal/Centro de Estudos
Bíblicos, 1995; C. MESTERS. Os Mandamentos da Lei de Deus. Ferramenta da comunidade. Belo Horizonte: CEBI,
1983; Bíblia: Livro da Aliança – Êxodo 19-24. A Constituição de um povo. Roteiro de uma grande celebração. São Paulo:
Edições Paulinas, 1986 e Rafael R. SILVA. Orientações para a vida: os Dez Mandamentos e o direito no antigo Israel.
In: Teologia e Direito: o mandamento do amor e a meta da justiça. São Paulo: Paulinas, 2010, p.118-132.
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Carlos Mesters apresentou uma importante chave de leitura para se entender os mandamentos como ferramenta para a comunidade: as leis são elaboradas para combater os problemas
sociais que afligiam a comunidade que procurava ser fiel a um projeto que se caracterizava em
defesa da vida:
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“Uma lei é como um ponteiro na estrada. Indica o caminho a seguir. É uma grande ajuda
na caminhada, uma ferramenta no trabalho. Pela lei dos Dez Mandamentos, Deus indicou o
caminho certo para:
1. o povo nunca mais voltar a viver na escravidão;
2. o povo conservar a liberdade que conquistou saindo do Egito;
3. o povo viver na justiça e na fraternidade;
4. o povo ser um povo organizado, sinal de Deus no mundo;
5. o povo organizado em comunidade ser uma resposta ao clamor de todo o povo;
6. o povo ser um anúncio e uma amostra daquilo que Deus quer para todos;
7. o povo chegar à prática perfeita do amor a Deus e ao próximo”.2
Trazendo estas Palavras para os nossos dias, tão marcados por um desgoverno e suas insanidades promotoras de morte e que atentam contra a vida do povo e dos empobrecidos; é
fundamental descobrir que os Mandamentos nos ajudam a interrogar, criticar, avaliar e destruir
da sociedade os projetos de morte que insistem em ditar os rumos da sociedade e da vida. Uma
sociedade que arma os indivíduos é incapaz de amar o próximo e de descobrir Deus presente
no/a outro/a.
Estas leis tiveram um longo processo de formação e por certo ultrapassam a mera noção que
foram dirigidas por juízes na ação da justiça nos tribunais junto às portas das cidades. Mas é
provável um percurso que que vai desde as sociedades que se organizam e buscam combater os
abusos de poder e a exploração econômica que dividia a sociedade em dois segmentos sociais: de
um lado, as classes abastadas que estavam atreladas ao poder político e econômico nas cidades
(estas controlavam toda a produção através da estrutura tributária e seus mecanismos: o palácio
[rei], o templo [sacerdotes], as armas [soldados], o tribunal [juízes] e o comércio [mercadores
e cambistas]. E, de outro lado, as classes empobrecidas que estavam assoladas pelo projeto de
exploração de dívidas tributárias e gradativamente eram transformados em pedintes e servos.
Na conjuntura socioeconômica de Israel e Judá que ao passar dos anos constroem as suas
estruturas de poder e, consequentemente geram problemas sociais, tais como roubo, violência
2

C. MESTERS. Os Mandamentos da Lei de Deus. Ferramenta da comunidade, Belo Horizonte: CEBI, 1983, p.1-2.
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e mortes. As primeiras formulações desta crise em Israel e Judá, encontramos no VIII século na
profecia de Oséias que condena o projeto de prostituição promovido pelo Estado e seus agentes
e no VII século na profecia de Jeremias que protesta no templo, condenando a prática de muitos a encobrir com a religião as mazelas e problemas sociais.
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Oséias 4,1-2: “Ouçam a palavra de Javé, filhos de Israel! Javé abre um processo contra os
habitantes da terra, pois não há mais fidelidade, nem solidariedade, nem conhecimento de
Deus na terra. Há juramento falso e mentira, assassínio e roubo, adultério e violência, e sangue
derramado se junta a sangue derramado”.
Jeremias 7,8-9: “Vocês se iludem com palavras mentirosas que não trazem proveito nenhum. Não é assim? Roubar, matar, cometer adultério, jurar falso, queimar incenso a Baal,
seguir outros deuses que vocês nunca conheceram”.
Certamente, a partir da profecia o conjunto de leis que compõem os Dez Mandamentos
querem denunciar o mau funcionamento da sociedade e as situações de morte que foram instauradas para os mais fracos da sociedade. De um lado, exploração e luxo e, do outro miséria e
lixo. Os profetas denunciam o rompimento com o projeto clânico e com a prática da solidariedade. Este conjunto de leis defende a vida fragilizada e se destina a condenar aqueles que usam a
religião e os tribunais de justiça para os seus interesses e ali praticam ações fraudulentas, aqueles
que exploram o trabalhador, cobiçam e violentam as mulheres, cometem adultério, escravizam
e eliminam vidas.
Os Dez Mandamentos se dirigem tanto para ricos, latifundiários e senhores de escravos por
dívidas, que são denunciados pelos profetas Amós, Oséias, Miquéias e Isaías, quanto aos pequenos agricultores endividados e pobres das ruas da cidade que foram espoliados, oprimidos e
têm os seus direitos negados3.
Se lermos atentamente os Dez Mandamentos (tanto em Ex 20 quanto em Dt 5) vamos perceber que se tratam de palavras bem organizadas e que levam o leitor ou ouvinte praticante da
lei a perceber sua circularidade e centralidade.

3

F. CRÜSEMANN. Preservação da Liberdade. O Decálogo numa perspectiva histórico-social, p. 27.
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Sua centralidade é o 5º Mandamento: na defesa da vida, a ordem é: Não Matarás!
Quais as provocações
para olhar o cenário brasileiro atual de roubo dos direitos, da injustiça
CIBER
TEOLOGIA
da justiça presente nos Tribunais, de políticos no parlamento votando reformas que visam o
empobrecimento do povo e aumento de seus privilégios, de governo e suas medidas de cortes
em todos os setores e de aumento da violência e repressão.
Na defesa da vida, a ordem é: Não às armas. O projeto desde o começo do governo eleito
em 2018 foi de armar a sociedade e aumento da violência contra trabalhadores e trabalhadoras, reservas indígenas e reservas quilombolas que vivem grande conflito agrário. Certamente
projeto de aliança dos grupos defensores do boi, do agronegócio e da bala. Neste governo e
seus comparsas a ordem é matar. Arma a sociedade e alimenta o ódio e soluções que eliminam
vidas. Todas e todos acompanharam as mortes de Evaldo Rosa dos Santos que teve o seu carro
alvejado com 80 tiros e de Luciano Macedo, catador de reciclados, que ao ajudar a família foi
também alvejado. Os militares que ali estavam assassinaram dois trabalhadores e pais de família.
Atiraram e não perguntaram quem estava naquele carro. Atiraram em alguém que não estava
no carro e estava prestando ajuda aos feridos. Alguns dias depois, o Presidente da República diz
publicamente que os policiais não mataram ninguém e que este caso foi uma fatalidade. Ah!
conforme os mandamentos eles mataram e exercitaram o verbo que aparece em Ex 20,13: ato
de tirar uma vida humana e indica homicídio premeditado (conferir o caso da morte de Nabot
em 1Rs 21).
Este governo que se arroga no direito de dizer que é seguidor e fiel à Bíblia, pois tem ilustres assessores e assessoras, aqui são condenados em suas ações militares e violentas. Não são
seguidores dos Mandamentos e não defendem a vida, pois a ordem é: não matarás! Estes que
alvejaram mais de 80 tiros contra famílias, são assassinos e não respeitaram a vida humana,
nem tampouco aquele carro branco que ali passava com as pessoas do círculo de convivência de
Evaldo Rosa dos Santos foi ameaça para aqueles homens fortemente armados. Também aquele
trabalhador que vai prestar ajuda àquelas vítimas dos tiros se apresentou como ameaça e atentou contra a vida daqueles homens fortemente armados. As armas tiram vidas e não produzem
vidas. Quem é fiel seguidor dos Mandamentos da Lei de Deus jamais poderá aprovar qualquer
projeto armamentista, pois na defesa da vida, a ordem é: não matarás! Quantos cristãos a aprovar tais ações e propostas de armar a sociedade e que não leram atentamente os Dez Mandamentos que defendem a vida. E armar a sociedade não é defender a vida.
No seguimento de um projeto de morte, no dia 08 de maio é publicado no Diário Oficial
da União o decreto assinado pelo Presidente da República sobre o porte de armas e permite que
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políticos, advogados, motoristas de veículos de carga, proprietários rurais, jornalistas, conselhei-
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ros tutelares, agentes socioeducativos entre outros. São 22 categorias que podem ter licença para
o porte de armas e podem livremente atirar. Podem matar quem está no campo; pode matar
sem perguntar quem está do outro lado. Ah! vão matar cidadãos e cidadãs com muito mais de
80 tiros. A foto na qual aparece o Presidente assinando este decreto, tem um grupo com o gesto das armas e com sorriso descarado a representar a morte. O riso da morte. Ali aparece com
clareza a não defesa da vida.
Não às armas! Se seguirmos os Mandamentos como leis gerais e princípios fundamentais temos que buscar a defesa da vida. A promoção da vida através de políticas públicas que garantam
a Constituição e os direitos de cada cidadã e cidadão. A Constituição Federal de 1988 enumera
os direitos e garantias sociais para o povo e toca essencialmente em aspectos fundamentais da
vida humana, tais como o direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade, entre outros e direitos sociais, como moradia, educação, trabalho, previdência e o cuidado do meio ambiente.
Destes aspectos que o governo federal e seus ministros, e os parlamentares deveriam se ocupar.
Defender a vida é defender direitos e ir contra a política armamentista.
Antes que algum leitor desavisado e defensor das armas venha questionar o que escrevo peço
que simplesmente leia a lei na perspectiva da defesa da vida: Não matarás! Ela não apresenta
nenhuma fórmula condicional, ou seja, não apresenta nenhuma justificativa ou condições nas
quais o cidadão pode matar. Isto não está nos Mandamentos, pois a ordem é: Não matarás!
Um exercício de leitura deste mandamento encontramos em dois textos cruciais na crítica
aos conflitos sociais através do olhar profético: Gn 4,1-16 (a narrativa de Caim e Abel) e 1Rs
21,1-16 (a história do assassinato de Nabot).
A narrativa de Caim e Abel para além de descrever uma briga de irmãos, trata de descrever
os conflitos entre dois grupos sociais distintos e sua disputas por espaços. E é tão forte a preocupação de Deus por Abel, ou seja, o sangue dos desprezados é precioso aos olhos de Deus.
Abel representa aqueles que são condenados à não-existência e Caim, aqueles que se livram de
seus próximos, assassinam, desaparecem com o corpo e não sabem onde e nem quem são. No
entanto, a voz do sangue de Abel clama a Deus. O sangue de Evaldo, Luciano, Marielle, Anderson e de tantas pessoas mortas que não sabemos, mas que seus assassinos sabem muito bem,
também clamam a Deus e pedem justiça. E como Caim, os portadores de violência e de armas,
respondem: “sou eu o guardião de meu irmão?” (Gn 4,9) ou simplesmente, “foi uma fatalidade,
um incidente”.
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A profecia de Elias narrada no 1Rs 17–19; 21 e 2Rs 1–2 aponta para os caminhos da justi-
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ça e da solidariedade profético-comunitária como elemento fundamental na defesa dos fracos
e empobrecidos. A história ao redor da vinha de Nabot descreve em linhas gerais o quanto o
Estado tributário não pratica e nem quer que se pratique as leis que defendem a vida, o clã, o
trabalho e a religião a serviço do povo. O rei Acab junto com a rainha Jezabel, julgam que têm
todo o poder sobre a sociedade e determinam que aqueles que não seguem seus propósitos e
interesses sejam eliminados. Para isso, utilizam de ações fraudulentas, do tribunal injusto (a justiça e seus testemunhos falsos) e da religião a serviço do poder. Elias é chamado por Deus para
estar em defesa de Nabot e para condenar o crime praticado pelo palácio contra o camponês e
sua família, contra a herança e sua casa. Quase todos os mandamentos são desrespeitados pelo
palácio e Elias é convocado para denunciar o crime de Acab na vinha de Nabot: “você matou e
ainda por cima está tomando a herança?” (1Rs 21,19)
Também a aplicabilidade desta lei na proposta de Jesus de Nazaré que radicaliza, pois na lei
a serviço da vida, a ordem é: não mate e ame a Deus; não mate e ame o próximo e não mate e
ame as pessoas difíceis de convivência. Em nenhum momento os ensinamentos de Jesus apresentam as armas, o assassinato, a violência e o individualismo como soluções. Aliás, o seu caminho junto com os empobrecidos e com propósitos comunitários e na luta por justiça, partilha e
solidariedade esteve na contramão da sociedade romana e das sociedades da Galileia e da Judéia
dominadas pelas elites econômicas, políticas e religiosas e, certamente, está na contramão de
todos que em nossa sociedade defendem as armas e os projetos e reformas de morte.
Finalmente, é preciso resgatar o principio de humanização para conter violência, combater o
poder das armas e os projetos de morte em nossa sociedade e no mundo atual. As armas podem
aguçar muitos instintos e o mais animalesco de todos: o poder de devorar, destruir e eliminar
a vida do outro. Justamente esta era a leitura no século XVII de Thomas Hobbes (filósofo de
tradição protestante e estudioso da Bíblia) sobre o Estado (sua celebre obra: O Leviatã) na qual
somos descendentes de Caim e constituímos uma sociedade organizada e pronta para matar.
Neste mesmo século no Brasil temos o Padre Antônio Vieira e seus sermões com uma sutil
leitura política da Bíblia. Parodiando Vieira em seu sermão do Bom Ladrão, escrito em 1655,
podemos nos referir assim aqueles que profundamente defendem as armas e os projetos de
morte para muitos:
O assassino que atira e elimina a vida do outro, da outra não se distingue do assassino de maior calibre e de mais alta esfera; embora recebam o mesmo qualificativo
de praticantes da maldade e perversidades, são bem distintos. Uns são matadores e
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outros são mandantes. São encomendados e são produzidos pela lógica das armas e
sangue derramado. São os pequenos assassinos enquadrados, presos, condenados
CIBERdo
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e eliminados; enquanto que seus mandantes os condenam. Diógenes que tudo via
com mais aguda vista que os outros homens viu que uma grande tropa de varas e ministros da justiça levava a enforcar uns ladrões e começou a bradar: lá vão os ladrões
grandes a enforcar os pequenos... Quantas vezes se viu em Roma a enforcar o ladrão
por ter roubado um carneiro, e no mesmo dia ser levado em triunfo, um cônsul, ou
ditador por ter roubado uma província? Hoje no Brasil vemos que lá vão os assassinos grandes a condenar e eliminar os assassinos pequenos. Os assassinos grandes
defendem o armamento, assinam leis, defendem a pena de morte e ironicamente
anunciam: ouvistes o que diz o Evangelho e o que diz a lei de Deus: Amai-vos uns aos
outros e não matarás. Pois nós vos dissemos: armai-vos e matai-vos uns aos outros.

Assim, nas leis que defendem a vida; na religião em defesa da vida, nas politicas em favor da
vida e no Estado que promove vida, a ordem é esta: Não Matarás!
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A NO VA R E D A ÇÃ O D O N . 2 2 6 7
D O CATECI SMO D A I GR EJ A CAT Ó LI CA :
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PA PA F R A N CI S CO
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Resumo: Este artigo discute como a nova redação do n. 2267 do Catecismo da Igreja Católica é precedida por documentos que tematizam o direito penal e a pena de morte. Fundamentada nas concepções cristãs de misericórdia e perdão, e nos conceitos modernos de direitos
humanos e dignidade humana, a alteração pode ser compreendida como uma síntese do diálogo da Igreja Católica com a Modernidade.
Palavras-chave: Catecismo; Francisco; misericórdia; pena de morte.
Abstract: This paper discusses as the new wording of n. 2267 in the Catechism of the Catholic Church is preceded by documents that thematize criminal law and the death penalty.
Grounded in the Christian conception of mercy and forgiveness, and in modern concepts
about Human Rights and Human Dignity, the modification can be understood as a synthesis
of the dialogue between Catholic Church and Modernity.
Wordkeys: Catechism; Francis; Mercy; death penalty.
Uma das características fundamentais do magistério do Papa Francisco, iniciado em março
de 2013,1 tem sido a defesa do direito à vida como bem fundamental. Como consequência
desse posicionamento, em agosto de 2018, o pontífice anuncia modificação na redação do
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1

Sobre a novidade apresentada com o pontificado de Francisco, cf. J. D. PASSOS; A. M. L. SOARES (Org.). Francisco:
renasce a esperança, 2013.
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artigo do Catecismo da Igreja Católica sobre o tema, que passa a excluir a pena de morte como
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instrumento de punição pelo Estado, em toda e qualquer circunstância.
Considerando essa modificação como um ponto de chegada, no qual se sintetiza uma visão
e uma pedagogia religiosa, neste artigo apresentarei e discutirei os pressupostos que levaram a
essa modificação. Para tanto, analisarei discursos e documentos que antecipam, fundamentam
e esclarecem a alteração no Catecismo.

Os direitos humanos
É importante notar, com José Casanova, que, a partir do magistério de João XXIII, a Doutrina Social da Igreja passou a incluir a proteção dos direitos humanos como uma exigência,
e, desde então, os pronunciamentos da Igreja Católica têm como característica serem dirigidos
não somente aos católicos, mas a todas as pessoas (Casanova, 2010, p. 25).
É a partir do Concílio Vaticano II, com a recepção da concepção moderna de direitos humanos, e a afirmação da dignidade da pessoa humana e da liberdade de consciência, que o papa
pode, nas palavras do sociólogo:
[...] proclamar urbi et orbi o direito sagrado de toda e qualquer pessoa à liberdade
religiosa e lembrar a todos os governos, não por meio de canais diplomáticos discretos, mas em público, de sua obrigação em proteger tal direito humano sagrado. No
processo, o papa poderia deixar de ser o Santo Padre de todos os católicos para se
transformar no pai comum dos filhos de Deus e porta-voz autodesignado da humanidade, o defenser hominis.2

Como explica Queiroz, o tema dos Direitos Humanos no Concílio Vaticano II se organiza
em quatro aspectos: primeiro, a proclamação global desses direitos; o incentivo à sua proteção
e efetivação pelo poder civil; a especificação de vários direitos humanos, portanto universais; a
afirmação de seus fundamentos.3
Apoiando-se em leitura de Norberto Bobbio,4 afirma que o Concílio recepcionou, ainda
que sem fazer-lhe menção explícita, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada

2

J. CASANOVA, A globalização do Catolicismo e o Retorno a uma Igreja Universal. In: REVER: Revista de Estudos da
Religião, dez. 2010, p. 31.

3

Cf. J. J. QUEIROZ, Direitos humanos. In: J. D. PASSOS; W. L. SANCHEZ (Dir.), Dicionário do Concílio Vaticano II,
2015, p. 288.

4

Cf. N. BOBBIO, A era dos direitos, 1992.
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em 1948. Ao mesmo tempo, afirma a promoção dos direitos humanos, que à época se uni-
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versalizava, sem, no entanto, deixar de denunciar a sua também frequente violação. Chama a
atenção para a correlação permanente entre direitos e deveres, tanto na Gaudium et Spes como
na Declaração. Deveres de cada um para com a comunidade humana e para consigo próprio.5
Dirigindo seu discurso além das fronteiras do mundo católico, o Concílio conclamou as instâncias nacionais e internacionais de poder a se mobilizarem para a efetivação desses direitos.6
Elencando os direitos humanos tematizados pelo Concílio, faz notar que se parte da afirmação
de atender às necessidades mais básicas e concretas do ser humano, o acesso ao alimento, ao
vestuário, à escolha do modo de vida, ao convívio familiar, ao trabalho, à proteção da vida, à
liberdade, inclusive a liberdade em assuntos religiosos.
Destacam-se o direito à liberdade, em particular a liberdade religiosa, contraposto às perseguições e violações que devem ser combatidas pelo poder civil. O direito ao trabalho, não
somente como garantia fundamental da subsistência, mas também o direito à associação dos
trabalhadores, como condição necessária ao seu processo de desenvolvimento de consciência
e participação econômica e social; o direito à comunicação, realçando o acesso à informação
verdadeira e a liberdade dos meios de imprensa; o direito à cultura e à educação; reconhece o
direito à propriedade, mas, indo além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o vincula
à função social dos bens materiais; reconhece o direito à participação política, mediante o voto,
e o direito à constituição de família.7
A fundamentação dos direitos humanos, principal aspecto na ótica da presente discussão, é
dupla: teológica e ética. Tendo como princípio a dignidade humana, esta se inscreve na “condição [humana] de criatura feita à imagem e semelhança do Criador, o que significa que todo
direito do ser humano tem seu fundamento último em Deus”.8 Quanto ao aspecto ético,
reconhece que a própria moralidade é inscrita no homem por Deus, afastando, assim, as pretensões de uma ética individualista e autossuficiente.9

5

Cf. J. J. QUEIROZ, op. cit., p. 288-289.

6

Cf. Ibidem, p. 289.

7

Cf. Ibidem, p. 289-291.

8

Ibidem, p. 291.

9

Cf. Ibidem, p. 292.
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A dignidade humana
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Tendo lugar central
na reflexão do Concílio Vaticano II, a dignidade humana é abordada na

Gaudium et Spes como “interpretação teológica da situação real do mundo de hoje e das tarefas
que daí derivam para os cristãos”.10 Pastoralmente, pretende exprimir a solidariedade da Igreja
a toda a humanidade; reconhece-se a Igreja como constituída por homens e parte da humanidade, historicamente situados; dirige-se, portanto, a todos, e não somente aos católicos.11
Partindo da situação humana concreta no mundo presente, ou seja, de sua afirmação como
sujeito, e não de uma fundamentação teológica a priori para a partir daí inferir a realidade humana, constata a relevância das mudanças, sobretudo aquelas causadas pelos avanços da técnica,
e das profundas desigualdades, desumanizadoras, tal como a fome e a miséria.12
A dignidade humana é tematizada, portanto, a partir da “pessoa, considerada em si mesma”,13 sendo o contraponto à dignidade humana a morte, consequência do pecado – este
compreendido como afastamento do ser humano de sua vocação, que é o encontro com Deus.
A encarnação de Jesus Cristo, Deus e homem, é o fundamento da vocação humana:
O ser humano não é colocado simplesmente abaixo de Cristo, como alguém que
procura assemelhar-se a ele. Pela encarnação, ensina o Concílio, a humanidade toda
participa por Cristo e com Cristo na vida divina e é nela integrada. Com efeito, a
vocação última do homem é divina, enquanto somos chamados a sermos filhos no
Filho capazes de entrar em comunhão plena com Deus.14

Portanto, é a partir do encontro com Jesus Cristo que se restaura o ser humano, imagem
divina.

10 J. A. MacDOWEL, Dignidade humana. In: J. D. PASSOS; W. L. SANCHEZ (Dir.), op. cit., 2015, p. 274.
11 Cf. Ibidem, p. 275.
12 Cf. Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem, p. 276.
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CIBER
TEOLOGIA
Em 2015, Francisco
publica a Misericordiae Vultus. Bula de Proclamação do Jubileu Extraor-

dinário da Misericórdia.15 Nela encontra-se a síntese do seu pensamento sobre a misericórdia,
16 componente fundamental para se compreender a modificação referente à pena de morte.
A Bula é dividida em 25 seções, que se organizam segundo a seguinte estrutura: (1-2): Jesus
Cristo como rosto da misericórdia; (3-5): Justificativa sobre a Proclamação do Ano Jubilar Extraordinário da Misericórdia; (6): a misericórdia como expressão da onipotência divina; (6-9): a
misericórdia na Bíblia; (10-13): A Igreja e a misericórdia; (14-16): a realização da misericórdia
nas obras espirituais e materiais; (17-18); orientações sobre a Quaresma do Ano Jubilar; (19):
o perdão e o chamado à misericórdia; (20-21): a relação entre misericórdia e justiça; (22): a
indulgência; (23): a misericórdia no judaísmo e no islã; (24): Maria, Mãe da Misericórdia; (25):
exortação final.
Segundo Francisco, Jesus Cristo é o rosto da misericórdia, para o qual as pessoas devem se
voltar. A misericórdia é expressão da onipotência de Deus, seguindo ensinamento de Tomás de
Aquino, o que se manifesta no Antigo Testamento, particularmente nos Salmos. O rosto de
Jesus Cristo revela, por sua misericórdia, o amor da Santíssima Trindade.
Nas parábolas dedicadas à misericórdia, Jesus revela a natureza de Deus como a dum
Pai que nunca se dá por vencido enquanto não tiver dissolvido o pecado e superada
a recusa com a compaixão e a misericórdia. Conhecemos estas parábolas, três em
especial: as da ovelha extraviada e da moeda perdida, e a do pai com os seus dois filhos (cf. Lc 15,1-32). Nestas parábolas, Deus é apresentado sempre cheio de alegria,
sobretudo quando perdoa. Nelas, encontramos o núcleo do Evangelho e da nossa fé,
porque a misericórdia é apresentada como a força que tudo vence, enche o coração
de amor e consola com o perdão.17

A misericórdia é pensada não somente como um atributo divino, mas como algo que preenche a vida do cristão: “somos chamados a viver de misericórdia, porque, primeiro, foi usada
misericórdia para conosco”.18 Francisco insiste, nesta e em diversas passagens do texto, sobre
15 FRANCISCO, MIsericordiae Vultus, 2015.
16 O amor e a misericórdia podem ser considerados componentes fundamentais para se compreender a relação do
Cristianismo com o direito. Cf. J. COMBLIN, Cristianismo e direito. In: A. M. L. SOARES; J. D. PASSOS (Org.).
Teologia e direito, 2010, p. 165-174.
17 FRANCISCO, Ibidem, 9, p. 5.
18 Ibidem.
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a concretude da misericórdia, do amor e do perdão. Tem sua origem no agir de Deus para com
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as pessoas, e deve se refletir no agir das pessoas entre si. Dessa maneira, anuncia a misericórdia
como fundamento de toda ação pastoral. Pela primeira vez, menciona a justiça – tema que será
explicitado à frente – afirmando que é preciso ir além, à afirmação e realização do perdão.
A primeira verdade da Igreja é o amor de Cristo. E, deste amor que vai até ao perdão
e ao dom de si mesmo, a Igreja faz-se serva e mediadora junto dos homens. Por isso,
onde a Igreja estiver presente, aí deve ser evidente a misericórdia do Pai. Nas nossas
paróquias, nas comunidades, nas associações e nos movimentos – em suma, onde
houver cristãos –, qualquer pessoa deve poder encontrar um oásis de misericórdia.19

Ao referir-se à peregrinação, Francisco afirma que: “A vida é uma peregrinação e o ser humano é viator, um peregrino que percorre uma estrada até à meta anelada.”20 E que a misericórdia
é uma meta a ser alcançada, a partir das palavras de Jesus Cristo, que convida a humanidade a
não julgar e a não condenar. E o justifica: “Se uma pessoa não quer incorrer no juízo de Deus,
não pode tornar-se juiz do seu irmão. É que os homens, no seu juízo, limitam-se a ler a superfície, enquanto o Pai vê o íntimo.”21
Francisco explicita que o perdão e a misericórdia são um convite à conversão: dirige-se em
especial aqueles que, de diferentes maneiras, se afastaram de Deus, em particular os participantes de grupos criminosos e os corruptos.22
Ao tocar a relação entre justiça e misericórdia, diz que estes não se contradizem, e são “duas
dimensões duma única realidade que se desenvolve gradualmente até atingir o seu clímax na
plenitude do amor.”23
O cumprimento da lei, sua observação rigorosa, algo fundamental na tradição hebraica,
não pode se reduzir ao legalismo: “na Sagrada Escritura, a justiça é concebida essencialmente
como um abandonar-se confiante à vontade de Deus.”24 A misericórdia, longe de contradizer

19 Ibidem, 12, p. 7.
20 Ibidem, 14, p. 8.
21 Ibidem.
22 Cf. Ibidem, 19, p. 11-12.
23 Ibidem, 20, p. 12.
24 Ibidem.
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a justiça, sinaliza o olhar compassivo de Deus para com a humanidade, convidando a cada um
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Se Deus Se detivesse na justiça, deixaria de ser Deus; seria como todos os homens
que clamam pelo respeito da lei. A justiça por si só não é suficiente, e a experiência
mostra que, limitando-se a apelar para ela, corre-se o risco de a destruir. Por isso
Deus, com a misericórdia e o perdão, passa além da justiça. Isto não significa desvalorizar a justiça ou torná-la supérflua. Antes pelo contrário! Quem erra, deve descontar
a pena; só que isto não é o fim, mas o início da conversão, porque se experimenta a
ternura do perdão. Deus não rejeita a justiça. Ele engloba-a e supera-a num evento
superior onde se experimenta o amor, que está na base duma verdadeira justiça.26

Na referência à indulgência, se reafirma a onipotência do perdão divino, que liberta o ser
humano definitivamente do pecado, no mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo. 27 O
tema da misericórdia aproxima o Cristianismo das tradições judaica e islâmica, onde ocupa
lugar central.28 Maria, Mãe da Misericórdia, é expressão da misericórdia divina presente entre
os homens, por meio de seu Filho.29

A fundamentação da mudança no Catecismo da Igreja Católica
em três documentos sobre o direito penal e a pena de morte
Ao menos três documentos antecedem e contribuem para fundamentar a alteração no Catecismo. São eles a Carta aos Participantes do XIX Congresso Internacional de Direito Penal e III
Congresso da Associação Latino-Americana de Direito Penal e Criminologia,30 o Discurso à Delegação da Associação Internacional de Direito Penal31 e a Carta ao Presidente da Comissão Internacional contra a Pena de Morte.32

25 Cf. Ibidem, 21, p. 13-14.
26 Ibidem, 21, p. 14.
27 Cf. Ibidem, 22, p. 14-15.
28 Cf. Ibidem, 23, p. 15.
29 Cf. Ibidem, 24, p. 15.
30 FRANCISCO, Carta aos Participantes do XIX Congresso Internacional de Direito Penal e III Congresso da Associação
Latino-Americana de Direito Penal e Criminologia, 2014.
31 FRANCISCO, Discurso à Delegação da Associação Internacional de Direito Penal, 2014.
32 FRANCISCO, Carta ao Presidente da Comissão Internacional contra a Pena de Morte, 2015.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

52

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

A Carta aos Participantes... partindo da condição pecadora da humanidade e da misericórdia
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de Deus, afirma ser o direito penal uma ciência que exige uma abordagem interdisciplinar,33 e
desenvolve sua reflexão a partir de três conceitos: a reparação, a confissão e a contrição.34
A reparação inverte a lógica que enfatiza a punição, ao priorizar a assistência à vítima, tomando como exemplo a passagem bíblica do Bom Samaritano.35 Critica a tendência das modernas sociedades a valorizarem somente a condenação, “mantendo à distância os danos provocados ou sem prestar uma atenção suficiente à situação em que permanecem as vítimas.”36
Denuncia a institucionalização da violência, que a aumenta. Aponta problemas não resolvidos,
como a superlotação das prisões e as prisões e penas cumpridas sem que haja processo e condenação. E, principalmente, a incapacidade do sistema prisional em promover a transformação
do pensamento do apenado.37
Chama a atenção para a responsabilidade da imprensa na divulgação de notícias sobre fatos
criminosos, sobretudo em relação à repercussão social das informações e quanto ao respeito à
vida e dignidade pessoal dos envolvidos:
Estão em jogo a vida e a dignidade das pessoas, que não podem tornar-se casos publicitários, muitas vezes até doentios, condenando os supostos culpados ao desprezo
social ainda antes de serem julgados, ou forçando as vítimas, para finalidades sensacionalistas, a reviver publicamente a dor experimentada.38

A confissão é definida como o movimento de reconhecer e arrepender-se da culpa. No entanto, deve haver uma abertura que permita ao pecador iniciar e realizar esse movimento, um
ambiente de acolhimento, que não pode se reduzir, portanto, à punição.39
Todos nós somos pecadores; Cristo é o único Justo. Também nós, às vezes, corremos
o risco de nos deixarmos levar pelo pecado, pelo mal e pela tentação. Em todas as
pessoas a capacidade de agir muito bem convive com a possibilidade de causa muito

33 Sobre as relações entre teologia e direito, cf. J. D. PASSOS, Relações entre teologia e direito: a justiça como fonte e meta
comum. In: A. M. L. SOARES; J. D. PASSOS (Org.). Op. cit., p. 85-99.
34 Cf. FRANCISCO, Carta aos Participantes..., p. 1-2.
35 Cf. Ibidem, p. 2.
36 Ibidem.
37 Cf. Ibidem.
38 Ibidem.
39 Cf. Ibidem, p. 2-3.
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mal, por mais que se deseje evitá-lo (cf. Rm 7,18-19). E devemos interrogar-nos
que motivo alguns caem e outros não, uma vez que todos pertencem à mesma
CIBERpor
TEOLOGIA
condição humana.40

Por sua vez a contrição revela a abertura divina para acolher novamente o pecador. Francisco escolhe duas parábolas evangélicas como síntese desse momento: o Bom Pastor, que deixa
seu rebanho em segurança e parte em busca da ovelha perdida (cf. Jo 10,1-15; Lc 15,4-7); o
retorno do filho pródigo, acolhido pelo Pai, que o perdoa e o reintegra ao seio familiar (cf. Lc
15,11-32), entre outras passagens da vida pública de Jesus Cristo que exortam os discípulos à
misericórdia.41
O perdão, afirma, não negligencia a exigência de correção, também não prescinde da conversão pessoal – é condição para a conversão. O perdão constrói as condições para a reintegração na vida social daqueles que se afastaram do bem. É uma via educativa, de reconciliação:
A meu ver, é aqui que se apresenta o grande desafio, que devemos enfrentar todos
juntos a fim de que as medidas adoptadas contra o mal não se contentem com reprimir, dissuadir e isolar quantos o causaram, mas que os ajudem também a meditar, a
percorrer as veredas do bem, a ser pessoas autênticas que, longe das suas misérias, se
tornem elas mesmas misericordiosas.42

Se a Carta aos Participantes... discute principalmente a dimensão do perdão, considerado
como fundamento do sistema de justiça, por sua vez, o Discurso à Delegação... apresenta como
seu ponto de partida o respeito à dignidade e aos direitos da pessoa humana.43
Considera duas premissas: primeiro, uma incitação à vingança, que, nas palavras do Papa,
atualiza modernamente a função da vítima expiatória encontrada nas sociedades tradicionais.
Em seguida, o populismo penal, que deseja convencer que a punição criminal é a resolução para
os males da sociedade, negligenciando a necessidade de transformações nas relações econômicas
e sociais.44

40 Ibidem, p. 3.
41 Cf. Ibidem.
42 Ibidem.
43 Cf. FRANCISCO, Discurso à Delegação..., p. 1.
44 Cf. Ibidem, p. 1-2.
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Não se procuram apenas bodes expiatórios que paguem com a sua liberdade e com
sua vida por todos os males sociais, como era típico nas sociedades primitivas, mas
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disso há por vezes a tendência a construir deliberadamente inimigos: figuras
estereotipadas, que concentram em si todas as características que a sociedade sente
ou interpreta como ameaçadoras. Os mecanismos de formação destas imagens são os
mesmos que, outrora, permitiram a expansão das ideias raciais.45

O sistema penal extrapola sua função, quando este é empregado para ferir liberdades, direitos e garantias individuais, sobretudo das pessoas vulneráveis, aquelas que menos dispõem
de recursos de defesa e encontram maior dificuldade no acesso à justiça. Francisco chama a
atenção para o cuidado que juízes e demais agentes do sistema penal devem ter, diante daqueles
que tendem a tratar a pena judicial e a privação de liberdade como instrumento de vingança
ou de atendimento a seus próprios interesses: refere-se, em especial, aos meios de comunicação
e a segmentos da classe política, assim como às tendências vingativas por vezes encontradas na
própria sociedade.46
Chega ao tema da pena de morte, afirmando que: “É impossível imaginar que hoje os Estados não possam dispor de outro meio, que não seja a pena capital, para defender a vida de
outras pessoas do agressor injusto.”47 Passagem que praticamente repete a Evangelium Vitae e o
Catecismo da Igreja Católica, considerando a redação então vigente, que, embora restringissem
muitíssimo a possibilidade da aplicação da pena de morte, ainda a admitiam em determinadas
circunstâncias.
Afirma João Paulo II na Evangelium Vitae: “Nesta linha, coloca-se o problema da pena de
morte, à volta do qual se registra, tanto na Igreja como na sociedade, a tendência crescente para
pedir uma aplicação muito limitada, ou melhor, a total abolição da mesma.”48 Ao que acrescenta, logo adiante:
Claro está que, para bem conseguir todos estes fins, a medida e a qualidade da pena
hão de ser atentamente ponderadas e decididas, não se devendo chegar à medida
extrema da execução do réu senão em casos de absoluta necessidade, ou seja, quando
a defesa da sociedade não fosse possível de outro modo. Mas, hoje, graças à organi-

45 Ibidem, p. 2.
46 Cf. Ibidem, p. 2-3.
47 Ibidem, p. 3.
48 JOÃO PAULO II, Evangelium Vitae, 56, p. 46.
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zação cada vez mais adequada da instituição penal, esses casos são já muito raros, se
praticamente inexistentes.49
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O Catecismo da Igreja Católica afirmava: “A doutrina tradicional da Igreja, desde que não
haja a mínima dúvida acerca da identidade e da responsabilidade do culpado, não exclui o
recurso à pena de morte, se for esta a única solução possível para defender eficazmente vidas
humanas de um injusto agressor.” 50 Para, em seguida, dar prioridade aos processos não violentos para proteger as vítimas dos agressores, estando, assim, em consonância com a dignidade
humana. O texto é concluído da maneira seguinte, citando ao seu final trecho já mencionado
da Evangelium Vitae:
Na verdade, nos nossos dias, devido às possibilidades de que dispõem os Estados para
reprimir eficazmente o crime, tornando inofensivo quem o comete, sem com isso lhe
retirar definitivamente a possibilidade de se redimir, os casos em que se torna absolutamente necessário suprimir o réu “são já muito raros, se não mesmo praticamente
inexistentes”.51

Retomando a leitura do Discurso à Delegação..., este chama a atenção para as práticas das
execuções extrajudiciais e extralegais perpetradas por agentes públicos, frequentemente com a
conivência e/ou omissão do Estado. Ressalta também as execuções determinadas por agentes
não reconhecidos pela lei, as execuções não-oficiais realizadas por grupos criminosos que assumem para si o poder que seria exclusivo do Estado.52
Passo rapidamente à enumeração de outras práticas penais que ferem a dignidade humana
que são discutidas e condenadas no Discurso à Delegação... e que ampliariam demasiado o tema
proposto aqui: o abuso das prisões preventivas e das prisões sem condenação e sem o devido
processo legal;53 a tortura e outras práticas cruéis, como o sequestro;54 a aplicação de sanções
penais a crianças, idosos e outras pessoas em situação de vulnerabilidade.55

49 Ibidem.
50 Catecismo da Igreja Católica, 2267.
51 Ibidem. A citação interna refere-se a Evangelium Vitae, 56, p. 46.
52 Cf. FRANCISCO, Discurso à Delegação..., p. 3.
53 Cf. Ibidem, p. 3-4.
54 Cf. Ibidem, p. 4-5.
55 Cf. Ibidem, p. 5.
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O texto ainda se estende na discussão de duas práticas criminosas que ferem particularmente
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a dignidade humana e que, novamente, apenas poderei mencionar aqui: a escravidão e o tráfico
humano, que vitima principalmente as mulheres;56 a corrupção, cujas consequências são sentidas particularmente na privação de qualidade de vida das populações mais pobres, em diversos
países do mundo.57
A Carta ao Presidente... faz menção direta aos dois documentos anteriores aqui comentados.58 Tendo como premissa a defesa da “vida desde a concepção até à morte natural” e o apoio
à “plena dignidade humana enquanto imagem de Deus (cf. Gn 1, 26).”59
Enumera as diferentes situações em que os Estados levam diretamente seus cidadãos à morte: a pena de morte, a guerra, as execuções extrajudiciais, e as situações em que a morte é causada por omissão do poder público, como a economia excludente e a desigualdade social. Afirma
o pertencimento da vida humana a Deus, exclusivamente, e a sua disponibilidade para o arrependimento humano. Diferencia a legítima defesa, em que alguém se protege de uma ameaça
efetiva e presente, da pena de morte, em que se executa a alguém que se encontra neutralizado
e privado de liberdade como pena por uma agressão passada.60
A pena de morte, nas palavras de Francisco,
É uma ofensa à inviolabilidade da vida e à dignidade da pessoa humana que contradiz o desígnio de Deus sobre o homem e a sociedade e a sua justiça misericordiosa, e
impede que seja conforme com qualquer finalidade justa das penas. Não faz justiça
às vítimas, mas fomenta a vingança.61

A pena capital coloca o Estado diante de uma contradição com o ideal de justiça; além disso,
deslegitima-se diante das falhas judiciais. Nega ao condenado a possibilidade de reparação do
dano causado, a confissão, expressão da conversão, e a contrição “pórtico do arrependimento e
da expiação, para chegar ao encontro com o amor misericordioso e reparador de Deus.” 62 É

56 Cf. Ibidem, p. 5-6.
57 Cf. Ibidem, p. 6-7.
58 Cf. FRANCISCO, Carta aos Participantes... e Discurso à Delegação...
59 FRANCISCO, Carta ao Presidente..., p. 1.
60 Cf. Ibidem, p. 2.
61 Ibidem.
62 Ibidem. Cf. FRANCISCO, Carta aos Participantes...
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um recurso frequentemente empregado em regimes totalitários e por grupos extremistas contra
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seus adversários, contra minorias e para alcançar seus objetivos.63
O texto explicita a relação entre a aplicação da pena de morte e a tortura:
A pena de morte é contrária ao significado da humanitas e à misericórdia divina, que
devem ser modelo para a justiça dos homens. Obriga a um tratamento cruel, desumano e degradante, como o são também a angústia prévia ao momento da execução
e a terrível espera entre a emissão da sentença e a aplicação da pena, uma “tortura”
que, em nome do devido processo, costuma durar muitos anos, e que na antecâmara
da morte muitas vezes leva à doença e à loucura.64

Em seguida, chama a atenção para os recursos de repressão criminal que, atualmente, permitem a punição do culpado sem o emprego da pena de morte, garantindo-lhe a possibilidade
de arrependimento, e para o desenvolvimento de uma sensibilidade moral que afirma o valor
da vida humana,65 dois argumentos que aparecerão textualmente na nova redação do n. 2267
do Catecismo da Igreja Católica.
Equipara a pena de prisão perpétua à pena de morte, visto que a primeira pretende suprimir
não somente a liberdade, mas a esperança. Conclui exortando à abolição da pena de morte, em
todas as circunstâncias, e por melhores condições carcerárias.66

A nova redação do Catecismo da Igreja Católica
(n. 2267)
A partir de agosto de 2018, o Catecismo da Igreja Católica, no artigo referente à pena de
morte, passou a ter a seguinte redação, que transcrevo integralmente:
Por muito tempo o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, após
um processo regular, foi considerado uma resposta adequada à gravidade de alguns
delitos e um meio aceitável, embora extremo, para a garantia do bem comum.
Está cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde
mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Além disso, vigora uma nova
63 Cf. FRANCISCO, Carta ao Presidente..., p. 2-3.
64 Ibidem, p. 3.
65 Cf. Ibidem.
66 Cf. Ibidem.
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compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado. Enfim, foram desistemas de detenção mais eficazes, que asseguram a necessária defesa
CIBERsenvolvidos
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dos cidadãos, mas, ao mesmo tempo, não privam ao réu de maneira definitiva a
possibilidade de redimir-se.
Portanto a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que “a pena de morte é inadmissível,
porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa”67 e se empenha com
determinação por sua abolição em todo o mundo.68

O texto exclui, em sua conclusão, coerentemente com os dois parágrafos iniciais, a aplicação
da pena de morte em qualquer hipótese. Ressalta que, no passado, a pena de morte foi considerada admissível, em situações extremas, e devido a ausência de instrumentos eficazes para a
contenção do agressor. Admite, portanto, uma transformação social, tanto em termos técnicos
– avanços dos aparelhos do sistema de justiça – tanto no que se refere a uma ampliação da consciência humana em relação à valorização da vida.
Revela-se coerente, também, com a redação anterior, embora a modifique radicalmente. A
nova redação explicita de maneira definitiva a inadmissibilidade da pena capital, que se encontrava subentendida na versão anterior e na própria Evangelium Vitae.

Considerações finais
A alteração do texto do n. 2267 do Catecismo da Igreja Católica não pode ser vista como
um ponto de partida, mas sim como a síntese de uma sensibilidade pastoral que caracteriza o
magistério do Papa Francisco, e que se expressa nos diferentes documentos que se referem ao
problema da punição penal, em geral, e à pena de morte, de maneira particular.
Se a argumentação desses documentos dirige-se primeiramente à comunidade cristã, tendo
como fundamento o texto bíblico, sobretudo o Evangelho, no qual Francisco busca não poucas
vezes exemplo e modelo, assim como na documentação elaborada por seus antecessores, a qual
revisita tendo como objetivo explicitar e aprofundar o seu sentido, é à sensibilidade e à compreensão da humanidade como um todo que pretende alcançar.

67 FRANCISCO, Discurso aos Participantes no Encontro por ocasião do XXV Aniversário do Catecismo da Igreja Católica
promovido pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização.
68 L. LADARIA, Nuova Redazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica sulla Pena di Morte – Rescriptum “Ex
Audientia SS.MI”. (Tradução minha).
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A misericórdia, revelada no rosto de Jesus Cristo, é apresentada por Francisco como o fun-
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damento que convida as pessoas ao perdão de Deus e possibilita-lhes o processo de conversão,
mesmo nas circunstâncias mais graves, como os crimes contra a vida, os quais foram frequentemente, em diferentes sociedades e épocas, punidos com a pena de morte.
Francisco problematiza as atuais formas veladas de punição capital, como a prisão perpétua
e, principalmente, as execuções extrajudiciais e ilegais, denunciando-as como instrumento que
têm sido empregado por agentes públicos e privados que apropriam-se das prerrogativas da
justiça, visando não a garantia da ordem social e a reparação das vítimas, mas aos seus próprios
interesses, objetivando suas vantagens econômicas e suas pretensões de poder.
Embora vá além do proposto neste artigo, que foi o de analisar como se construiu na documentação do magistério de Francisco as condições que levaram à modificação do texto do Catecismo, o qual passou a rejeitar o recurso a pena de morte em toda e qualquer circunstância, não
posso deixar de mencionar o que me parece um desafio à Ciência da Religião, em seu trabalho
hermenêutico, e à Teologia das Religiões, em seu esforço prático de promoção do diálogo e da
mútua compreensão religiosa: cabe a essas disciplinas indagar como podem sujeitos que professam outros credos, ou ainda aqueles que não têm profissão religiosa nenhuma, dialogarem com
os pressupostos teológicos e pastorais empregados por Francisco, ou os de lideranças de outras
tradições religiosas, em questões que são de interesse de todas as pessoas, independentemente
de suas convicções religiosas.
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“NÃO MATA R ”, SEG UN D O A N T O N I O CO N S ELHEI R O
PEDRO LIMA VASCONCELLOS *

Resumo: O artigo visita a produção literária de Antonio Conselheiro, o líder do vilarejo
“Belo Monte”, mais conhecido como Canudos, para identificar o lugar nela ocupado pelas meditações a respeito do Decálogo. A reflexão sobre o quinto mandamento é objeto de particular
atenção, pois permite recuperar traços importantes do ideário que o comentador pretendeu que
fosse a inspiração para o cotidiano do arraial, cuja existência desafiou os poderes de então.
Palavras-chave: Antonio Conselheiro, Belo Monte, Decálogo, “não matar”.
Abstract: The article visits the literary production of Antonio Conselheiro, the leader of the
village “Belo Monte”, better known as Canudos, to identify the place occupied by the meditations on the Decalogue. The reflection on the fifth commandment is given special attention
because it allows us to recover important traits of the ideology that the commentator intended
to be the inspiration for the daily life of the camp, whose existence challenged the powers of
that time.
Keywords: Antonio the Counselor, Belo Monte, Decalogue, “Thou shalt not kill”.

Introdução
Poderia parecer no mínimo estranho: invocar Antonio Conselheiro para comentar o quinto
mandamento do Decálogo? O que teria ele para dizer a respeito? Algo? Como assim? Talvez
possa parecer inusitado que se vá recorrer ao líder do Belo Monte, aquele que Euclides da
Cunha qualificou como “grande homem pelo avesso”, um “gnóstico bronco”, portador de um
“misticismo feroz e extravagante”. Teria ele algo de relevante a dizer? Não seria, em sua proclamação oral”, versado numa “oratória bárbara e arrepiadora”? E ainda: como se poderia acessar
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sua voz que, ecoada poderosamente nos sertões de fins do século XIX, foi soterrada sob canhões

CIBER

TEOLOGIA

e fuzilarias brutais e esvaiu-se com o tempo?
Neste caminho que soaria inusitado trilham as páginas seguintes. Vamos em busca da palavra de Antonio Vicente Mendes Maciel, o líder do empreendimento que assombrou a república
nascente e desafiou os poderes locais, do coronel ao missionário. O percurso que aqui se propõe
inclui mostrar como tal encontro se faz possível, mapear o eco desta palavra e, enfim, identificar
sua significação e os rumos por ela apontados. Aos poucos a palavra sobre o “não matar” poderá
emergir e ganhar a consistência que julgo devida, adequada e pertinente.

1. Desencavando textos
Sim, do Conselheiro sobraram palavras, postas em tinta sobre papel, em centenas de páginas
que “mandou subscrever”, conforme expressão que abre um dos dois manuscritos que levam
o seu nome e chegaram a nossos dias, e finalmente se encontram editados e abertos à consulta
geral. Mas não seriam estes “pobres papéis, em que a ortografia bárbara corria parelhas com os
mais ingênuos absurdos”? Não é verdade que “a escrita irregular e feia parecia fotografar o pensamento torturado” do Conselheiro? Sim, para Euclides, tais registros
resumiam a psicologia da luta. Valiam tudo porque nada valiam. Registravam as
prédicas de Antônio Conselheiro; e, lendo-as, põe-se de manifesto quanto eram elas
afinal inócuas, refletindo o turvamento intelectual de um infeliz. Porque o que nelas
vibra em todas as linhas, é a mesma religiosidade difusa e incongruente, bem pouca
significação política permitindo emprestar-se às tendências messiânicas expostas.

Não é isto? Não, não é. Mas acabou sendo. Com efeito, têm sido poucos os estudos quanto ao Belo Monte e ao Conselheiro dedicados, com a devida atenção, às prédicas atribuídas
ao pregador sertanejo. Certamente concorreu para tal a pouca importância dada à religião na
abordagem dos fenômenos sociais, tida como expressão de uma consciência atrasada, ou apenas
reflexo (ou encobrimento) de realidades e conflitos situados na base socioeconômica da sociedade. E também contribuiu para este quase descaso um motivo talvez decisivo, a que já aludi: os
conteúdos registrados nos cadernos desmentem o retrato mais famoso dele, pintado com tintas
fortes por Euclides, apresentando-o como desequilibrado e ignorante!
Seja como for, é preciso passar ao largo da avaliação euclidiana e contestá-la, mesmo que ela
seja assumida tacitamente pela grande maioria dos estudiosos que continuam a não reconhecer
nos manuscritos a devida importância ou desdenham de seu potencial para um entendimento
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nheceu, tomou expressões da poesia e profecia populares e as atribuiu, sem mais, ao Conselheiro. Longe de querer descartá-las – muito pelo contrário, mas não são elas que me ocupam aqui,
sigo em frente: os dois cadernos são o principal instrumento no esforço de acessar a pregação
do Conselheiro no Belo Monte e identificar os contornos do ideário que ele pretendeu ver concretizado na vila que liderou.
O primeiro deles tem uma composição híbrida,1 de mais de oitocentas páginas, em duas
partes de tamanho desigual e com paginação independente. A primeira, de 554 páginas, contém a transcrição mais da metade do conteúdo do Novo Testamento (os quatro evangelhos, os
Atos dos Apóstolos e parte da carta de Paulo aos romanos), segundo a versão do padre Antônio
Pereira de Figueiredo, corrente à época. Não há qualquer introdução ou apresentação dos livros,
nem folha de rosto a abrir esta parte que corresponde a quase dois terços do volume. Muito
menos explicação para que a transcrição não tenha sido continuada. Houve uma dupla ruptura,
pois também a carta aos romanos ficou truncada, faltando suas páginas finais. Diferentemente ocorrerá com a parte seguinte. De 253 páginas, ela tem uma folha de rosto, com o título
“Apontamentos dos Preceitos / da Divina Lei de Nosso Senhor / Jesus Cristo, para a salvação /
dos homens. Abaixo, na mesma folha de rosto, se lê: “Pelo Peregrino / Antônio Vicente Mendes
Maciel. / No povoado do / Belo Monte, Província da / Bahia em 24 de maio de / 1895”. Tal
caderno é uma testemunha preciosa da visão do Conselheiro, já em Belo Monte, sem sofrer
ainda os horrores da guerra, mas já antevendo, pelas pressões que já se faziam notar, um futuro
sombrio. Afinal de contas, esta data corresponde a exatos três dias após a partida enfurecida de
missionários que tinham sido enviados ao Belo Monte, a mando do governador do estado em
entendimentos com o arcebispo da Bahia, para tentarem alcançar, sem sucesso, a dissolução
“pacífica” do arraial.2

1

Trata-se de um caderno de anotações, de 19 x 13 cm, que por muito tempo esteve em mãos de José Calasans, notável
estudioso da saga conselheirista, e ora se encontra, até onde as informações de que disponho estão atualizadas, nos
arquivos do Centro de Estudos Baianos da Universidade Federal da Bahia. No verso da capa do caderno, numa letra
ínfima se consegue, a custo, ler: “Antônio Conselheiro infame bandido”. Logo abaixo dados sobre sua descoberta:
“Oferecido pela brigada do 25o batalhão de infantaria Eugênio Carolino de Sayão Carvalho, achado em Canudos no
lugar chamado Santuário, ao Jornal de Notícias”. Este achado com certeza se deu após a destruição completa do arraial,
da mesma forma que o caderno de 1897. Já tratarei das circunstâncias desta descoberta.

2

Este manuscrito finalmente está editado, e compõe o primeiro volume do box por mim organizado e intitulado
“Antonio Conselheiro por ele mesmo”. Os textos saídos da pena do Conselheiro serão citados a partir desta edição, com
a indicação Apontamentos... e a numeração original das páginas. Sobre a missão comandada por frei João Evangelista
de Monte Marciano, veja meu Missão de guerra: capuchinhos no Belo Monte de Antonio Conselheiro. Para ambas as
referências, remeto à bibliografia citada ao final.
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(da p.3 à 121; a meditação sobre o quinto mandamento ocupa as p. 62-74). A seguir uma
série de prédicas sobre assuntos diversos, como a cruz, a paixão de Jesus, a missa, a paciência
nos trabalhos e outros (da p. 122 à p. 164). A partir daí uma série de reflexões sobre temas e
passagens bíblicas: a criação do ser humano, o profeta Jonas, a paciência de Jó, o dilúvio, esta
seguida de uma reflexão conclusiva (entre as p.165 e 234). A seguir vem uma seção chamada
“Textos”, composta quase na totalidade por frases e citações bíblicas, quase sempre com o texto
latino e subsequente tradução para o português (p. 235-247). Nas p. 248-251 a última prédica,
intitulada “Sobre pecados dos homens”. Um índice (às p. 252-253), onde os títulos das diversas
reflexões nem sempre aparecem da forma que nas páginas correspondentes, fecha o caderno.
O título do segundo manuscrito de 1897, “Tempestades que se levantam no coração de
Maria por ocasião do mistério da anunciação” relaciona-se diretamente à primeira parte do manuscrito, que desenvolve reflexões sobre vinte e nove dores de Maria (até a p.223).3 A segunda
parte (entre as p. 224-426) apresenta o comentário ao Decálogo já encontrado no manuscrito
anterior, com algumas poucas variantes (a prédica sobre o quinto mandamento se encontra às
p. 319-342). “Textos extraídos da Sagrada Escritura” é o título da terceira parte do caderno (p.
427-485), e seu conteúdo é basicamente feito de frases bíblicas, quase sempre citadas no latim
e no português, a que se somam algumas citações de teólogos cristãos. Na verdade, essa seção
inclui todo o conteúdo da correspondente “Textos” do manuscrito anterior e a amplia extensamente, com mais citações da Bíblia e de teólogos, além de comentários. A quarta parte, “Prédicas de circunstância e discursos” (p. 486-628) também recolhe pregações já registradas nos
cadernos de 1895 (como as relativas à missa, à confissão), mas traz também outras, da maior
importância: uma quando do recebimento das chaves da igreja do padroeiro de Belo Monte, o
famoso discurso contra a república, e uma tocante despedida.
As poucas abordagens feitas a partir de um debruçar-se efetivo sobre as prédicas registradas
nos cadernos que levam o nome de Antonio Conselheiro desmentem o juízo de Euclides da
3

A redação do caderno de 1897 também respira ares tumultuados; eram os dias da aproximação das tropas comandadas
pelo major Febrônio de Brito, na chamada “segunda expedição” contra o Belo Monte. Segundo inscrição encontrada
antes da folha de rosto, no dia 05 de outubro deste ano, o do término da guerra, “dando busca no lugar denominado
Santuário, em que morou o célebre Antônio Conselheiro, foi este livro encontrado em uma velha caixa de madeira [...]
Submetido ao testemunho de muitos conselheiristas, este livro foi reconhecido ser o mesmo que, em vida, acompanhava
nos últimos dias a Antônio Maciel – o Conselheiro” (Ataliba Nogueira. António Conselheiro e Canudos: revisão histórica,
p. 35). Encontrado por João de Souza Pondé, estudante de Medicina que serviu na campanha militar, acabou chegando
às mãos de Euclides pouco tempo antes de sua morte. Com cerca de 600 páginas, apresenta-se da seguinte forma:
Tempestades que se levantam no Coração de Maria por ocasião do Mistério da Anunciação. / A presente obra mandou
subscrever / O Peregrino / Antonio Vicente Mendes Maciel / No Povoado do / Belo Monte, Província da / Bahia em 12
de Janeiro de / 1897.
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Cunha a respeito da sua (falta de) qualidade literária e conceitual. No entanto é preciso lê-las
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em articulação com o conjunto da obra histórica do Conselheiro, e ao mesmo tempo estabelecer os nexos e rupturas com as ênfases básicas da teologia católica convencional; a mensagem
das meditações e a missão que o Conselheiro assume em relação ao Belo Monte interagem adequadamente com seu contexto, a um só tempo religioso e político.
E uma última consideração, antes de avançar, diz respeito à originalidade das prédicas encontradas nos manuscritos. Se efetivamente cabe avaliar a produção autoral do Conselheiro no
manuseio das fontes literárias com as quais teve contato e lhe serviram de inspiração, não é viável reduzi-la a uma ou algumas delas. É justamente neste processo de reelaboração de materiais
mais antigos que o discurso recebe, tendo em vista novas circunstâncias, e não apenas em aspectos secundários, formas novas e conteúdos diferenciados. E para a percepção destes não se pode
fixar a atenção nas semelhanças entre os discursos, mas principalmente salientar as diferenças e
contrastes. A pergunta deveria ser feita muito mais no sentido de perceber a forma da utilização
da fonte ou fontes do que reduzir a estas a obra surgida da utilização dela(s). Neste sentido, soa
significativa a observação de Abelardo Montenegro, quando aponta para o desenvolvimento de
uma reflexão própria do Conselheiro: ele “mantinha um secretário – Leão da Silva – a quem
ditava seu pensamento sobre religião” (Abelardo Montenegro. Fanáticos e cangaceiros, p. 133 [o
destaque é meu]).4 E não só sobre ela, tomada de maneira restrita, mas sobre o empreendimento que liderava e tratava de interpretar, bíblica, política e teologicamente. E não só ditava,
como também tomava a pena para, com sua letra fina e bem elaborada, escrever sem parar, não
se importando com o vento a dobrar as páginas, “profecias e orações”, no testemunho de afilhado seu, Honório Vilanova (Nertan Macedo. Memorial de Vilanova, p. 68).

2. O lugar do decálogo nos manuscritos
e no Belo Monte de Antonio Conselheiro
Como já se disse, nos dois manuscritos constam as meditações sobre cada um dos mandamentos constitutivos do Decálogo; o que se diferencia é o lugar em que elas se encontram em
cada um dos cadernos: abrem os conteúdos do primeiro deles, enquanto seguem imediatamente o conjunto de meditações que, ao final, inspira o título do segundo.
Lugares de destaque, sem dúvida. Mas esta duplicação não deve ser tomada apenas em seu
aspecto material; afinal, não se sabe por que estes e outros conteúdos aparecem repetidos, com
4

Tratei de maneira detida a respeito desta questão em meu trabalho Arqueologia de um monumento: as prédicas de
Antonio Conselheiro, segundo volume do box já mencionado, “Antonio Conselheiro por ele mesmo” (p. 71-131).
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muito poucas variantes, num caderno e noutro. Ela de algum modo repercute o lugar que o
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Conselheiro atribui aos preceitos que, segundo a Bíblia judaico-cristã dele conhecida e por ele
frequentada na medida das possibilidades, tinham sido comunicados por Deus a Moisés, no
alto do monte Sinai; aliás, para este evento grandioso os Apontamentos reservam uma das meditações neles contida (p. 199-202). Esta centralidade não escapou à percepção de sua gente: nas
orações e devoções, garante o já citado Honório, seu padrinho “estava sempre presente e sempre
pronto a repetir os Mandamentos da Lei de Deus e aconselhar o povo” (Nertan Macedo. Memorial de Vilanova, p. 68).
Mas talvez seja ainda mais interessante notar como a centralidade do Decálogo naquilo que
o mesmo Honório denomina “a regra ensinada pelo Peregrino” (Nertan Macedo. Memorial de
Vilanova, p.67) tenha tocado tão a sensibilidade da gente do Belo Monte, a ponto de que até a
geografia se tenha visto reconfigurada por causa dele. O testemunho agora é de José Aras, filho
de gente que teve algum convívio com o Conselheiro, por viver não muito longe do arraial por
ele liderado. Diz Aras, recorrendo a suas memórias de infância:
Eu, naquela época [alguns anos após o massacre final; portanto, entrando nos 1900]
já conhecia alguma coisa do Antigo Testamento pelo que ouvia, e lembrava as comparações dos fanáticos: “o Conselheiro era Moiséis (sic), o Vazabarrís (sic) seria o
Nilo ou o mar Vermelho e o píncaro do Cocorobó era o monte Sinai (José Aras.
Sangue de irmãos, p.149).

Pouco importa a exatidão dos dados, que o rio Vaza-barris oscile em sua associação entre
dois marcos das terras bíblicas. Aliás, a liberdade nas associações é que nos remete para a densidade de seus significados. O Conselheiro é referido a Moisés, o grande líder da libertação do
povo de Israel frente ao poderio do faraó egípcio. Por tal associação se percebe muito sobre a
compreensão que tinha a gente sertaneja do Belo Monte a respeito do seu líder, junto a outras
identificações, como por exemplo a de bom Jesus. E ainda: o Conselheiro, por suas prédicas
e conselhos, é associado ao Moisés comunicador das leis de Deus ao povo. Já a associação do
sertanejo Vaza-barris com o Nilo egípcio deve se basear no caráter indispensável das águas do
rio para a vida do Belo Monte, que à sua margem se erguia e se visibilizava. Se, doutra forma, a
associação for com o mar Vermelho, o sentido é distinto, mas não menos relevante: a travessia
deste, assegura-nos a Bíblia, foi a passagem de Israel para a liberdade. Mais uma vez temos aí
uma expressiva possibilidade de compreensão sobre como o povo sertanejo experimentava a
vida em Belo Monte: a liberdade frente aos faraós atuais.
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Mas o que aqui mais importa é a identificação do píncaro do Cocorobó com o monte Sinai,
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lugar onde, segundo a narrativa bíblica, Moisés recebeu de Deus as tábuas que continham, entre outras coisas, o Decálogo. E para o povo sertanejo o Sinai-Cocorobó é o marco que recorta
no horizonte o céu e aponta para a nova organização, querida e revelada por Deus, levada a cabo
em Belo Monte. Se para os hebreus libertos a promessa e a conquista da terra estão estreitamente ligadas à observância dos mandamentos, o povo conselheirista recria um universo em que a
vida em Belo Monte se vê possibilitada pela sua recriação na aridez do sertão, em meio a cercas,
barões e padres. O que só reforça a percepção do Conselheiro com os contornos de Moisés, não
percebida nos perfis desenhados por Euclides e outros.

3. Do decálogo ao “não matar”
A esta altura não é difícil reconhecer: nada substitui o contato com esta letra encoberta pela
poeira, pelo sangue e pelos escombros do Belo Monte, recolhida como souvenir de guerra e logo
esquecida em uma e outra prateleiras, finalmente vinda à luz novamente, e agora a público. A
transcrição que se segue recupera a primeira escrita, aquela do caderno de 1895, os Apontamentos... (p. 62-74). O texto flui sem maiores rupturas; só ao final se identifica o início de um
parágrafo, o conclusivo. Os comentários que acompanham as sessões que identifico no texto
não querem senão salientar os passos de um raciocínio altivo, terno e exigente; tudo ao mesmo
tempo.
Para começar, a apresentação do problema, humano e divino:
Quantas lágrimas arranca o assassino de uma família como ofensa da Lei Divina e
humana; a miséria a que fica exposta a esposa e seus filhinhos, se deixar sofrer semelhante golpe com a necessária resignação? Ainda que tal homem fosse vítima de
muitas injúrias de seu inimigo, não era motivo suficiente para tirar-lhe a vida, visto
ser um dano irreparável: devendo receber essas injúrias pelo amor de Deus, para
imitar o seu exemplo, que sofreu ultrajes no seu maior grau, como disse São Tomás.

A fundamentação para a postura a que se exorta recorre a lances da história cristã e a teólogos como Tomás de Aquino, mas principalmente é bíblica, apelando aos inúmeros exemplos
que os evangelhos apresentam sobre como Jesus lidou com seus inimigos:
Se ele considerasse que, enquanto Jesus estava moribundo na cruz, não cessavam os
homens de atormentá-lo com exprobrações. Uns diziam: Ele salvou os outros e não
pode salvar-se a si? Se é Rei de Israel, que desça agora da Cruz. E que fazia Jesus no
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alto da cruz, enquanto eles o insultavam? Pedia talvez a seu Eterno Pai que os puNão; mas que lhes perdoasse. Sim, diz São Tomás: o Salvador, para mostrar
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o imenso amor que tinha pelos homens, pediu perdão a Deus para seus próprios
algozes. Ele pediu e obteve, de tal sorte que, quando o viram expirar, eles se arrependeram de seus pecados. E ao retirarem-se feriam o peito. Oh! O Sangue do Redentor
clama bem melhor misericórdia em nosso favor do que o sangue de Abel clamava por
vingança contra Caim. A minha Justiça, disse Deus a santa Madalena de Pazi,5 se
há mudado em Clemência pela vingança que tenho exercido sobre a carne inocente
de Jesus Cristo. O Sangue de meu Filho não me pede vingança como o de Abel;
ele me pede, pelo contrário, misericórdia e compaixão; e a esta voz a minha Justiça
não pode deixar de apaziguar-se: este divino sangue me liga as mãos, de sorte que
não pode, por assim dizer, usar delas para tirar dos pecados a vingança que tinha
resolvido. Considerem que, não imitando o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos forneceu um remédio tão salutar para cura da soberba, de sorte que, não o
aceitando, fica ele incurável. E se Jesus, o Justo por essência, sendo vítima de tantas
afrontas, as sofreu pacientemente, oferecendo tudo a seu Eterno Pai, para nos obter
o perdão dos nossos pecados, abandonem a soberba, visto que a Escritura nos mostra
que Deus não usará de misericórdia para com os soberbos; pelo contrário, se conhece
que os castigará com todo o peso de sua justiça. Davi, com espírito Profético, pedia
a Deus que lhe tirasse o véu dos olhos para que pudesse conhecer as maravilhas dos
seus mistérios (Salmo 118,18). Isto é, a cegueira da soberba e de todos os mais vícios
e pecados que nos privam e cegam, para não podermos ver os infinitos benefícios
que atualmente nos está Deus fazendo; e pela névoa da culpa não podemos ver nem
enxergar.

A ponderação agora desce à concretude da lida cotidiana; percebe-se que a preocupação é
com a tendência à vingança, já que o apelo ao revide é sedutor; cabe deter também esta forma
em que a espiral da violência se alimenta e amplia:
Não se deve proteger o assassino, que deve expiar o seu crime na cadeia para não sair
dela, para servir de exemplo àqueles que o queiram imitar. Para que foi constituída
a lei, senão para garantir o direito do homem? Aquele, porém, que não quer sofrer
injúrias por Nosso Senhor Jesus Cristo, cujo exemplo deve imitar, então recorra à
lei, para punir aquele que o injuriou, porque só assim evitará de tirar a existência do
próximo e arrancar tantas lágrimas de uma família. Não se pode explicar o procedi5

Monja carmelita que viveu entre 1566 e 1607.
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mento do soberbo; se vos digo que recorram à lei, é porque me parece que muitos de
não querem fazer a vontade de Deus; deixam-se vencer da soberba. Assim, pois,
CIBERvós
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se haveis de lavar as mãos no sangue do próximo, ide à presença da Autoridade, para
aí se proceder contra ele, na forma da lei, de cuja execução o Bom Jesus deixou-nos
o exemplo.

O recurso tocante à cena da circuncisão de Jesus expressa a confiança na lei como parâmetro
civilizacional que não se pode dispensar; trata-se quase de uma aposta, reiterada por alguém já
calejado, que teima em não sucumbir ao caminho da desistência, mesmo que sua vida tenha
sido marcada, não poucas vezes, pelo exercício injusto da justiça:
Bem sabia Ele que na antiga lei se mandava os pais circuncidar seus filhos, oito dias
depois de nascidos, e esta cerimônia era dolorosa, porque o menino que a recebia
sofria uma ferida da qual naturalmente saía sangue. A cumprir esta lei, nossa carinhosa Mãe humildemente se sujeita, entregando o seu Doce Jesus; e enquanto o
ministro faz o seu dever, o mimoso Filho estende os bracinhos para Ela, querendo
consolar-se na complacência que tem para com esta alma Bendita; ao mesmo passo
que, como Cordeirinho, dá balidos tão tocantes, que penetram o Sagrado Coração
da grande Senhora. Oh! Como enternece ver o Filho neste estado, como é doloroso
ver a Mãe chorar! Aproximemo-nos, portanto, deste quadro repassado de ternura e
de instrução para nós. Se a circuncisão foi instituída como sinal distintivo do povo
de Deus, Jesus, que é o mesmo Deus, de modo algum estava sujeito a esta Lei, mas
voluntariamente se submete ao seu cumprimento, nos instrui com o exemplo antes
de o fazer com a palavra, Ele que é o Legislador suspirado há tantos séculos, e que
assim principia a sua carreira sobre a terra, sofrendo por nosso amor. Maria, meditando profundamente nestas verdades, se sujeita em tudo à ordem do céu, e na mais
perfeita resignação encara tranquila o que sofre a inocente vítima em seus braços colocada. Maria procura afagar a Jesus, e por entre estes mútuos transportes de ternura
as lágrimas do Filho se confundem com as da Mãe. É preciso, querido Filho, dizia
Ela, cumprir-se a Lei, de cuja execução vós mesmo me dais o exemplo. E se me vir
enfim chorar, é essa a linguagem da Natureza, de mãos dadas com fortíssimo amor,
que me faz já estar sentindo, em vista de vosso sangue derramado.

Dos exemplos de Jesus e de sua amorosa mãe decorrem implicações tremendas e eloquentes;
elas emergem como inspirações para a gente do Belo Monte que trata de tecer com seu líder
uma vila em cujo horizonte se divise a salvação escatológica. Os apelos mais densos do evangelho (sermão da montanha) e do apóstolo Paulo se somam poderosamente:
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O homem não pode, pois, justificar o seu procedimento acerca de qualquer injúria,
grave que receba do próximo, para puni-lo, ainda que seja pelos meios leCIBERpor mais TEOLOGIA

gais, se considerasse profundamente que Deus sofreu tantas afrontas pacientemente,
dando-nos assim o exemplo para que fosse imitado. Nosso Senhor Jesus Cristo disse
a seus discípulos: Tendes ouvido o que foi dito aos antigos: Amarás a teu próximo e
aborrecerás a teu inimigo. Mas eu vos digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que
têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam: Ego autem dico vobis: diligite
inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos et orate pro persequentibus et calumniantibus (Mateus 5,44). Para serdes filhos de vosso Pai que está nos Céus: o qual faz
nascer o seu sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós
não amais senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis
nisto de especial? Não fazem também assim os gentios? A doutrina do Altíssimo nos
está ensinando que, ainda que nos digam muitas ignomínias, ainda que o nosso rosto
se veja coberto de confusão, nem por isso devemos molestar nem tomar satisfações,
mas sim fazermos bem àquele que nos injuriou. E São Paulo diz que vencemos o
mal com o bem. E de não obrarmos assim, procedem as iras, os ódios e as vinganças
contra o nosso próximo.

Coerente e atento a eixos transversais que perpassam o conjunto dos textos bíblicos, o Conselheiro, na sua palavra escrita que deve de alguma forma ecoar o que fazia escutarem milhares
de ouvidos sertanejos, carrega no apelo retórico. Ao apelo, porém, se segue a nota esperançosa:
Vejam agora a que desatino maior pode chegar uma criatura que, por satisfazer uma
paixão, se prive de tanto bem, e corte por tantas obrigações o preceito divino de amar
a Deus sobre todas as cousas e ao próximo como a si mesmo. O homem que verdadeiramente ama a Deus não pode ofender ao próximo, porque consequentemente o
ama. A razão é clara: porque assim como não há fruto sem raiz, também não pode
haver amor do próximo sem que proceda do amor de Deus. Isto se entende, falando
espiritualmente e deixando o amor profano, que tem os cúmplices e cooperadores
em qualquer ofensa de Deus; porque também é caridade impura e falsificada aquela que fazemos ao próximo por conveniências próprias, violando a obediência que
racionavelmente manda o preceito divino: e só a vontade de Deus é regra certa de
toda virtude. Este Preceito de ser amado, escreveu Deus com o seu mesmo dedo no
princípio de toda a sua Santa Lei. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo ex
tota anima tua ex tota mente tua. Disse Davi (Salmo 33,3): Espera no Senhor e obra
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bem. Por isso bem e que por graves pecados que um haja cometido, não desespere de
Deus lhe perdoe, mas há de fazer penitência. Espera, diz o mesmo Davi, no SeCIBERque
TEOLOGIA
nhor; mas com as disciplinas na mão: isto é, dando execução à penitência e propósito
de emenda. O que pecou, necessariamente se se quiser salvar, há de fazer penitência,
e se a faz, por mais graves que sejam seus pecados, pode contar com a misericórdia
de Deus, que lhos perdoará. Palavras tem dado Deus por Ezequiel (33,11), dizendo:
Não quero a morte do pecador, senão que se converta a mim e que viva. E diz: logo
o pecado não danará ao pecador no dia em que se converter e deixar de me ofender.
Grave foi o pecado de Davi por haver cometido adultério com a mulher de Urias,
seu fiel vassalo; e não só fez adultério, mas também lhe tirou a vida. Mandou Deus
repreendê-lo pelo Profeta Natã; arrependeu-se Davi e disse mui de coração: Pequei;
e pronunciando esta palavra, lhe disse o profeta da parte de Deus que também o
Senhor lhe perdoava o seu pecado e concedia vida, que bem merecia haver perdido.

Como conclusão, a reiterada manifestação de confiança na bondade misericordiosa daquele
Deus que, em outra passagem, é apresentado como aquele que não sabe mais o que inventar
para se fazer amado dos seres humanos:
Diz o Profeta Isaías: que a grandeza que Deus mostra é quando aos pecadores perdoa.
E assim se vê que esta foi a razão por que disse Nosso Senhor Jesus Cristo: que assim
haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência, que por noventa e
nove justos que não hão mister de penitência (Lucas 15,7). Diz Davi: Misericordioso
e suave é o Senhor e suas misericórdias são em todas as suas obras: isto é, que se preza
grandemente de misericordioso. O homem que vive no pecado é um grande impedimento para ser de Deus ouvido; Deus não ouve os pecadores, diz a Sagrada Escritura
(João 9,31). Isto é: enquanto o pecador não se arrepender não o ouve Deus. Mas na
hora em que de coração lhe pede perdão se justifica, e é de Deus ouvido.

A exposição, portanto, constitui-se num apelo exaltado ao que hoje se chamaria a “não violência”. É eloquente a cena em que Jesus, no alto da cruz, não pede a seu Pai a punição daqueles
que o insultavam; pelo contrário, pede para eles o perdão. Em vez da vingança, a misericórdia,
e isso porque, numa expressão que não pode deixar de surpreender pelo seu sabor anselmiano, a
justiça de Deus se converteu em clemência porque a vingança foi feita, sobre a “carne inocente
de Jesus Cristo”. Este, pendente da cruz, deu aos humanos a melhor mostra de que é preciso
abandonar a soberba, maior responsável pela cegueira que acaba por impedir a percepção das
maravilhas dos mistérios de Deus e pela tentação de se querer reagir à violência fazendo uso
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dos mesmos instrumentos que só a alimentam. O recurso ao “Sermão da montanha”, ao apelo
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que nele aparece em prol do “amor aos inimigos” não poderia ser mais oportuno nesta cadeia
reflexiva.

4. A exceção que confirma a “regra”
A experiência vivida em Belo Monte terá ainda possibilitado ensaiar a superação do que já se
chamou, em relação a outro cenário, o “código do sertão” (expressão de Maria Sylvia Carvalho
Franco”), marcado pela violência de várias formas e presente em todos os ambientes, inscrita nas
teias configuradoras do poder que se alimenta de um Estado sempre ausente e presente, ao mesmo tempo. Belo Monte surgiu, em meio a tantos elementos desagregadores da cultura do sertão, como um empreendimento em que predominaram os fatores de agregação, que reforçam a
consciência, nos indivíduos e famílias, de pertença ao grupo maior. A consciência de pertença
ao vilarejo, construída sobre dados objetivos da vida nele, em última instância explicará o grau
de resistência que a quase totalidade dos belomontenses manifestou até o final da guerra, até o
extermínio completo. Neste contexto, cabe pensar no episódio relativo a um certo comerciante
da vila de Canudos antes de o Conselheiro ali se instalar e compadre deste, como a exceção que
parece confirmar a regra, no caso, aquela “regra” mencionada por Honório. Após o combate
com a primeira expedição enviada para combater Belo Monte, em novembro de 1896, Antônio
da Mota e seus filhos varões adultos foram mortos por ordem (ou com a conivência) de Antonio
Conselheiro. Trata-se de um momento obscuro, visto não se saber esse desfecho teria resultado
da concorrência com o outro comerciante do arraial, Antônio Vilanova, ou pela circulação de
boatos de que o referido comerciante teria passado informações às tropas que vinham combater
o arraial, ou de ambos os fatores. Seja como for, essa expressão inusitada de violência no interior
do arraial terá surpreendido e desapontado, a ponto de alguns de seus habitantes se haverem
afastado daí. Mas é justamente tal a decepção que permite afirmar que os laços de agregação e
de pertença mútua terão sido predominantes em Belo Monte, sem que com isso se esteja querendo afirmar que o arraial foi uma ilha, em que os traços da vida no sertão, mesmo a violência,
não marcaram presença. A austeridade e os princípios ensinados por Antonio Conselheiro com
base no Decálogo, fazendo frente à desagregação e ao referido “código do sertão”, possibilitarão
esta experiência, imprimindo ao arraial um sentido peculiar, capaz de atrair multidões, orientando-o na perspectiva da salvação sempre ansiada.
E uma última nota: neste obscuro episódio só homens foram mortos, o que não significa
que apenas varões estivessem enredados na espiral da violência sertaneja. Mas não terá sido por
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acaso que a meditação eixo deste artigo tenha um eixo claro: ela incide sobre a “honra masculina
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ferida” (Alexandre Otten. “Só Deus é grande”, p. 213).

Conclusão: vida no Belo Monte e no céu
Num dos dias da já mencionada missão ao Belo Monte, frei João Evangelista tratou de
abordar o tema do homicídio: “depois de considerar a malícia enorme e a irresponsabilidade
deste crime” ele tratou de nele incluir não só aquelas ações produzidas por ferro ou veneno, mas
também “até certo ponto” (!) as produzidas por “aqueles que arrastam outros a acompanhá-los
em seus erros e desatinos, deixando-os depois morrer, dizimados pelas moléstias, à míngua de
recursos e até do pão”. O argumento não deixa margem a dúvidas: ao perguntar aos presentes
quem, ali, seria o responsável pelo quadro de miséria, penúria e abandono, enfim, quem seria ali o homicida, o frei não terá podido deixar de surpreender-se com o que ouviu, em “voz
lamuriosa”: “é o Bom Jesus [expressão com que o Conselheiro costumava ser designado] que
os manda [os mortos] para o céu” (João Evangelista de Monte Marciano. Relatório apresentado
pelo reverendo frei João Evangelista de Monte Marciano, ao Arcebispado da Bahia, sobre Antonio
Conselheiro e seu séquito no arraial de Canudos, p.6). Não teriam sido ouvidas outras vozes de
quem ouviu a insinuação de ser o Conselheiro um assassino em série?... Nota-se que aqui o
tema da violência e do homicídio se cruza com pelo menos outros dois: a desqualificação, vinda
dos setores ligados à ordem estabelecida, dos intentos por minorar as precárias condições de
vida dos setores populares mais fragilizados e tecer a partir deles alternativas efetivas (tática que
se reitera e hoje se mostra tão em voga!), e das disputas em torno da “salvação”, sobre quem
efetivamente tem poder para abrir as portas do céu. A discussão deste nó, contudo, fica para
outra oportunidade.
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O Q UI NT O M A N D A M EN T O
E O SI ST EMA PEN A L B R A S I LEI R O

T H E F I F TH C O MMAND ME NT A ND THE B RA ZILIA N CRIMINA L SYSTEM
JORGE MIGUEL ACOSTA SOARES *

Resumo: O quinto mandamento, “não matarás”, deixou de ser apenas um ditame religioso
e moral, sendo incluído nos ordenamentos jurídicos como um ditame legal. A vida, o mais
precioso bem jurídico, é protegida, sendo que o homicídio é o crime mais grave em quase todo
o mundo. No Brasil, homicídio sempre esteve presente nos códigos penais, sendo severamente
reprimido. Contudo, mesmo considerando a gravidade do ilícito, o legislador deu-lhe julgamento diferenciado, entendendo que o homicídio é um crime que todos podem cometer.
Palavras-chave: Mandamento, Direito Penal, Homicídio, Tribunal do Júri.
Abstract: The fifth commandment, “you shall not murder”, is no longer just a religious and
moral dictum, being included in the legal systems as a legal dictates. Life, the most precious
legal good, is protected, and homicide is the most serious crime in almost the entire world. In
Brazil, homicide has always been present in the penal codes, being severely repressed. However,
even in considering the gravity of the crime, the legislator gave him a different judgment, understanding that murder is a crime that everyone can commit.
Keywords: Commandment, Criminal Law, Homicide, Jury Court.

Introdução
Os Dez Mandamentos estão expressos na Bíblia, em seu livro Êxodo: 20, 3-17. Independentemente do que ela signifique para cada um – um texto inspirado por Deus, um livro de
sabedoria, historias e fantasias, etc. – o decálogo sobrevive há mais de três mil anos, sendo ainda
*

Doutorando em Ciência da Religião (PUC-SP), doutor em História Social (PUC-SP), mestre em Direito do Trabalho
(PUC-SP), advogado (USP), jornalista (PUC-SP) e historiador (UNICAMP). Especialista em Direito Desportivo e
Consultor Jurídico do Sindicato de Atletas de São Paulo.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

76

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

presente na vida de milhões de pessoas por todo mundo. Esses preceitos, ao longo dos séculos,
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foram deixando de ser apenas ditames religiosos e morais, sendo incorporados de alguma forma
às normas laicas, convertendo-se, assim, em regras de comportamento exigíveis. Assim, esses
princípios gradativamente tornaram-se leis, mais precisamente leis penais, estando presentes em
boa parte dos ordenamentos jurídicos mundiais. E não foi diferente no caso dos códigos penais
brasileiros, e estão presentes até hoje1.
Os Mandamentos eram ordens morais, que buscavam preservar e proteger bens da vida;
elementos da vida das pessoas que tinham um valor per se, independentes de quaisquer outras
coisas. Quando introduzidos nos ordenamentos jurídicos tornaram-se bens jurídicos, que são
protegidos pelas leis e pelo poder do Estado.

“Não matarás”
A Bíblia insere o Decálogo em um momento marcante para o povo hebreu: a saída do Egito
conduzida por Moisés.
[...] um período em que o povo Israelense se encontrava carente de valores morais e
normas sociais consistentes, estando perdidos espiritualmente, até mesmo por terem
vindo de uma terra onde havia deuses em demasia. O profeta tinha como missão,
dada por Deus, de libertar o povo da escravidão sob a qual viviam no Egito, guiando-os até a Terra que o Senhor lhes prometeu. Moisés recebeu os 10 Mandamentos,
diretamente da boca de Deus, no monte Sinai, por volta do ano de 1.279 a.c, tendo
os escrito em duas tábuas, as chamadas “Tábuas da Lei”. [...] Mesmo diante de tantos milagres por vezes o povo se rebelou contra Moisés e até mesmo contra Deus.
Devido a tanta murmuração demoraram 40 anos para herdar a terra que o Senhor
lhes prometeu. Além dos 10 mandamentos, Deus também deu a Moisés regras de
conduta, que nitidamente visavam não somente o controle social, como também a
proteção da saúde daqueles que ali se encontravam. (ARAUJO)

O Quinto Mandamento (Êxodo: 20, 13) é absolutamente taxativo: o povo de Deus não
pode, sob qualquer hipótese tirar a vida de outrem. Ao fazê-lo fica sujeito às punições que o
próprio texto bíblico prevê2:

1

O Brasil independente teve três compilações penais: Código Criminal do Império, Lei de 16 de dezembro de 1830,
Código Penal republicano, Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890, Código Penal vigente, Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940.

2

Êxodo: 21.
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12 Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado.

CIBER13 Todavia,
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se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar
para onde poderá fugir.
14 Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do
meu altar e mate-o.

Assim, para os hebreus, há mais de três mil anos, a vida era um bem, que deveria ser preservada e protegida, estando o infrator do mandamento sujeito a perder a própria como castigo.
O quinto mandamento é repetido na Bíblia, citado no sermão da montanha, quando Cristo
lembra o preceito em Mateus: 5, 21 e 22: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: “Não
matarás”, e “quem matar estará sujeito a julgamento”. O versículo seguinte traz a proibição da ira,
do ódio e da vingança:
Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão: “Racá”, será levado ao tribunal. E
qualquer que disser: “Louco!”, corre o risco de ir para o fogo do inferno.

O mandamento ainda é presente no âmbito religioso, estando assim expresso no Catecismo,
publicado pelo papa João Paulo II em 1997:
A vida humana é sagrada, porque desde seu início é fruto da ação criadora de Deus
e permanece sempre em uma especial relação com o Criador, seu único fim (...);
ninguém, em nenhuma circunstância, pode atribuir-se o direito de matar, de modo
direto, a um ser humano inocente (Catecismo, 2258).

O quinto mandamento, assim como a Bíblia, direta ou indiretamente, influenciou os povos
durante séculos. A reprovação do homicídio hoje está presente em quase todos os ordenamentos
jurídicos, e em quase todos é o crime mais grave, punido com a pena mais severa.

Bens jurídicos no ordenamento brasileiro
No Brasil os bens jurídicos maiores estão relacionados nos incisos do artigo 5º da Constituição da República de 1988 3, cláusula pétrea, que não pode ser revogado ou alterado nem

3

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...
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mesmo por uma emenda constitucional. Esses bens são fundamentais para a existência de uma
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vida em sociedade, e podem ser resumidos em: liberdade, a saúde, a propriedade e a vida. São
bens indisponíveis que o que não podem ser suprimidos, nem pela vontade nem pela lei.
O Direito Penal, sistema de controle social institucionalizado, procura proteger os bens
jurídicos mais caros ao ser humano, buscando atingir uma ordem social pacificada e viável. Faz
isso através da criminalização de condutas, determinando quais seriam os atos ilícitos que violariam a integridade desses bens. Assim, o Direito Penal, determina as condutas que não devem
ser praticadas, que, se quando cometidas provocam uma reação do aparato estatal buscando
coibi-las. Nas palavras de MOUTA (2014):
Talvez a principal função do bem jurídico, que pode até ser considerada como a
razão de ser do direito penal, é a denominada garantia, por meio da qual atinge-se a
limitação da atuação penal do Estado. Trata-se do comprometimento do legislador
penal em não tipificar condutas, senão quando as mesmas revelarem gravidade na
lesão ou no perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Assim, no Direito Penal há a intromissão do poder estatal para garantir os bens jurídicos na
solução de problemas sociais, sacrificando, no caso brasileiro, um deles: a liberdade. A penalização, com a privação da liberdade do indivíduo, é a resposta do Estado para garantir todos os
outros bens.
Os Mandamentos bíblicos são impositivos e determinam como o indivíduo deve procede
– Não terás outros deuses diante de mim, Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Não
matarás etc. –, não cabendo a este qualquer outra atitude se não obedecer. No caso do sistema
e da legislação penal o preceito legal é apresentado de outra forma: determina-se qual é ilícito
penal, isto é, qual a ato que se cometido implica a pena. Alguns exemplos do Código Penal:
Furto, Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa;
Dano, Art. 163 – Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena – detenção, de
um a seis meses, ou multa.
Receptação, Art. 180 – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que
terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena – reclusão, de um a quatro anos,
e multa.
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Assim, vemos que o comportamento esperado é, por exemplo, que não se subtraia a coisa
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móvel de outra pessoa; caso o faça será enquadrado no crime tipificado como furto. Mas, em
que essa formulação se distingue daquela empregada nos Mandamentos? A vontade do indivíduo. Se nos Mandamentos não cabe ao homem escolher como proceder, devendo sempre agir
segundo o preceito, no ilícito penal existe o elemento volitivo, que resulta da vontade. Desta
forma, o indivíduo é livre para decidir se pratica ou não a ação prescrita no Código; caso pratique terá a consequência prevista: a pena. A ação é exercício de atividade final movida pela
vontade (WELZEL).
Os 361 artigos do Código Penal, assim como as outras leis esparsas que compõem o sistema,
estabelecem uma enorme gama de comportamentos reprováveis, que, se cometidos, provocam
a entrada em ação do sistema penal e a imposições das penas. Esses comportamentos estão divididos em capítulos que estabelecem os bens jurídicos a serem preservados: crimes4 contra a
pessoa, contra a vida, contra a honra, contra a liberdade individual, contra o patrimônio, contra
a organização do trabalho, contra o sentimento religioso, contra a dignidade sexual, contra a
família, a incolumidade pública e crimes contra a paz, a fé e a administração públicas.

Dos crimes contra a vida
De todo o rol de bens jurídicos a serem preservados pelo sistema jurídico, nenhum merece
mais atenção, nem recebe maior punição, que os crimes contra a vida. Estes, no atual Código
Penal, são classificados em seis categorias: homicídio; feminicídio; infanticídio; induzimento,
instigação ou auxílio a suicídio, e aborto. São os crimes que recebem as maiores sanções estatais,
uma vez que atingem o patrimônio maior do ser humano: sua existência.
Tecnicamente o feminicídio – introduzido no Código Penal em 2015 – e o infanticídio
já estariam incluídos na categoria homicídio. Contudo o legislador optou por diferenciá-los
dando-lhes tratamento penal distinto. O feminicídio, morte de mulher em razão exclusiva da
condição feminina, tornou-se um agravante do crime de homicídio. Já o Infanticídio, matar o
próprio filho sob a influência do estado puerperal5, durante o parto ou logo após deste, tornou-se uma condição atenuante penal.
4

É preciso destacar que no Brasil delito e crime são coisas distintas. Os delitos é todo um conjunto de atos ilícitos
reprováveis pela lei, que envolvem os crimes propriamente ditos (furto, roubo, homicídio etc.) e as contravenções penais
(jogo, vadiagem arruaça etc.). Delito, também chamado infração penal, é o gênero, do qual o crime é a espécie. Neste
texto não trataremos das contravenções penais.

5

Estado puerperal é um fato biológico bem estabelecido no qual a parturiente tem súbita queda nos níveis hormonais
e alterações bioquímicas no sistema nervoso central. A disfunção pode provocar estímulos psíquicos com subsequente
alteração emocional, que em situações especiais pode fazer com que a mãe mate o próprio filho. Segundo DELMANTO
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Os crimes contra a vida sempre estivem elencados como um dos mais graves da legislação
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penal brasileira, estando presente em todos os códigos nacionais.
No Código Criminal do Império, Lei de 16 de dezembro de 1830, o crime de homicídio era
punido com penas de galés6 perpetuas no grau máximo; de prisão com trabalho por doze anos
no médio, e por seis no grau mínimo. Havendo a existência de circunstâncias agravantes – uso
de veneno, incêndio, ou inundação; cometido contra o pai; com abuso de confiança, paga ou
recompensa; com emboscada; tendo havido arrombamento; havendo invasão do domicílio da
vítima, e ajuste ou combinação com outros réus – o homicídio era considerado homicídio qualificado, sendo punido com a pena de morte, em seu grau máximo; galés perpetuas no médio,
e de prisão com trabalho por vinte anos no grau mínimo.
Após a Proclamação da República, foi editado um novo Código Penal através do Decreto nº
847, de 11 de outubro de 1890. Seu artigo 294 taxava o crime de homicídio como o ilícito mais
grave. Matar alguém era punido com penas que variavam entre seis e vinte e quatro anos de
prisão. Caso houvesse um agravante – os mesmo do código de 1930, mais os crimes cometidos
durante a noite; praticados contra ascendente, descendente, cônjuge, irmão, mestre, discípulo,
tutor, tutelado, amo ou empregado domestico; cometido enquanto a vítima estava sob a proteção da autoridade publica; durante uma calamidade publica, e em caso de reincidência ou com
uso de violência – a pena estava fixada entre doze e trinta anos. O Código de 1940, outorgado
por Getúlio Vargas durante o Estado Novo7, e ainda vigente com inúmeras modificações,
manteve a mesma definição do crime, apenas alterado a pena do homicídio simples para reclusão, de seis a vinte anos. No caso do homicídio qualificado foram estabelecidos outros agravantes: mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; motivo fútil;
emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio cruel, ou que resulte perigo
comum; à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou
torne impossível a defesa do ofendido, e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade
ou vantagem de outro crime. A pena, reclusão de doze a trinta anos, foi mantida.

(2002, p. 310): Noção: Trata-se de crime semelhante ao homicídio, que recebe, porém, especial diminuição de pena por
motivos fisiopsicológicos. Objeto jurídico: preservação da vida humana. Sujeito ativo: Só a mãe (crime próprio).
6

A pena de galés estava definida no Art. 44 do Código de 1830: A pena de galés sujeitará os réus a andarem com calceta
(argola de ferro) no pé, e corrente de ferro, juntos ou separados, e a empregarem-se nos trabalhos públicos da província, onde
tiver sido cometido o delito, à disposição do Governo.

7

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
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O processo de julgamento dos crimes contra a vida – homicídio; feminicídio; infanticídio;
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induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, e aborto – receberam um tratamento diferenciado de todos os outros ilícitos penais: o julgamento pelo Tribunal do Júri.

O Tribunal do Júri
Todos os crimes previstos em nossa legislação penal são recebidos e julgados em primeira
instância por um juiz singular. Um magistrado, especializado em Direito Penal, recebe a denúncia proferida pelo Ministério Público e, após o processo na forma como está inscrito no
Código de Processo Penal,8 isto é, com o devido processo legal, determina a culpabilidade do
acusado e sua pena. Esse andamento do processo é valido para todos os crimes, exceto para os
crimes contra a vida, que seguem um rito próprio, e são julgados pelo Tribunal do Júri. Esse
procedimento foi estabelecido pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948, promulgada pelo
presidente Eurico Gaspar Dutra e seu ministro da Justiça, Adroaldo Mesquita da Costa, já durante o processo de redemocratização, que alterou o Código de Processo Penal.
A lei, ainda vigente, estabeleceu que os crimes cometidos, ou tentados9, contra a vida
devem ser julgados em duas fases bem definidas e obrigatórias: um primeiro julgamento, preliminar de um magistrado de carreira, e um segundo pelo Tribunal do Júri. Na primeira fase,
um juiz recebe a denúncia e verifica se estão presentes os elementos de materialidade e indícios
de autoria. Materialidade é a existência material do fato, a existência real do acontecimento, é o
crime propriamente dito; havendo um corpo tem-se a materialidade da existência do crime de
homicídio. Contudo, a simples constatação da materialidade do fato não é suficiente para uma
condenação criminal; também é necessário verificar se há indícios que o acusado realmente é o
autor. Havendo a materialidade e indícios de autoria, o juiz singular determina a pronuncia do
réu, e o processo é encaminhado para o Tribunal do Júri.
No Tribunal ocorre verdadeiramente o julgamento dos crimes contra a vida. São escolhidos sete jurados leigos entre a população do local, que irão, efetivamente, decidir se o acusado
será condenado. Os jurados devem julgar uma série de quesitos que vão determinar se ele será
condenado e quais elementos serão utilizados para a dosagem da pela: se o réu cometeu o fato
descrito; se este constitui uma infração penal; se a conduta do réu se enquadra na exatamente

8

Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.

9

Crime tentado ocorre “quando quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do
agente” (artigo 14 do Código Penal). De acordo com o mesmo artigo (parágrafo único), “pune-se a tentativa com a pena
correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”.
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intenção, ou culposamente; se há provas suficientes para a condenação do acusado; se existe circunstância a favor do réu que exclua o crime ou o isente de pena, e se há elementos agravantes
ou atenuantes.
O fundamento político para a existência do Tribunal do Júri e a limitação do Poder Judiciário de uma forma democrática, através do julgamento por cidadãos, por pares, pertencentes ao
mesmo meio social do acusado. Desta forma, haveria uma proteção do “homem médio” diante
do poder do governante. Teoricamente, os pares devem levar em conta os padrões de comportamento da sociedade onde estão inseridos, e não apenas questões técnicas. Assim, acusado e
julgadores estariam inseridos em um mesmo contexto sociocultural.
A noção de “homem médio”, ou “homem comum”, ou ainda “homem de diligência mediana”, suscita muita divergência e polêmica nos meios jurídicos, mas ainda está profundamente
enraizada nos dispositivos legais e sendo muito utilizada como parâmetro de decisão pela Jurisprudência. O “homem médio” é uma generalidade criada no Direito para descrever um sujeito
idealizado, um arquétipo de conduta socialmente razoável, portador de moralidade média. É
a ficção de uma figura moralmente válida e racionalmente possível do indivíduo que se utiliza
de sua liberdade para decidir. Tal figura é utilizada para comparar as ações realizadas pelos indivíduos no caso concreto com as prováveis ações que seriam realizadas pelo “homem médio”
numa situação idêntica.
[...] a utilização da figura do homem médio, como um critério para viabilizar a
fundamentação de decisões judiciais, é muito subjetiva e está longe de uma uniformização, fato que prejudica e ameaça a segurança jurídica. Embora seja amplamente
utilizada em praticamente todas as áreas do direito, percebe-se, na realidade, que o
magistrado possui grande liberdade para verificar se determinada conduta se enquadra ou não no “comportamento padrão” esperado do homem de diligência mediana
(VIANA, 2015).

A decisão final em um julgamento de um crime contra a vida pelo Tribunal do Júri, composto por cidadão, para muitos pode parecer um paradoxo. Por que o mais grave crime inscrito na
legislação penal, homicídio, ao qual são atribuídas as maiores penas, deve ser julgado por leigos
no Tribunal do Júri? Novamente volta a figura do “homem médio”, que, mesmo controversa,
pode nos ajudar a esclarecer esse falso paradoxo.
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O homicídio e o “homem médio”
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O que se pode esperar
do homem médio perante as leis, especialmente as leis penais? Que

ele não pratique nenhuma das ações elencadas no rol dos atos ilícitos tipificados na lei como
crimes. Então, fazendo uma materialização desse suposto “homem médio”, podemos supor que
ele segue à risca a legislação, não cometendo qualquer ato antijurídico. Assim, ele, por exemplo,
não rouba (artigo 157 do Código Penal);10 não fabrica moeda falsa (artigo 289)11; não sequestra (artigo 159),12 e assim por diante. Esses são crimes que exigem atos complexos para sua
execução, sendo impensável que possam acontecer na forma culposa, quando o agente deu causa
ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia (artigo 18, inciso II). Para que aconteça
o roubo, o sequestro ou a falsificação de moeda é necessário que o indivíduo tenha o desejo, a
intenção, o dolo. São crimes que exigem preparação prévia, organização e equipamentos específicos. Desta forma, o “homem médio” jamais os cometeria.
E agora vejamos, esse mesmo “homem médio” poderia cometer um homicídio, matar alguém? Com certeza, todos podem cometer um homicídio, mesmo o cidadão mais correto,
cordato e cumpridor de seus deveres e das leis. Qualquer um está sujeito a atropelar alguém,
causar um acidente de trânsito em que haja vítimas fatais, dar um empurrão derrubando uma
pessoa que bata a cabeça no chão etc. Por mais que esse “homem médio” cerque-se de todos
os cuidados e precauções, ele corre o risco de cometer um homicídio sem intenção, culposo.
Também é possível um homicídio doloso, com desejo de matar, no caso de legítima defesa,13
em estado de necessidade, ou no estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de
direito. Nestes casos o homicídio é também chamado de privilegiado. A Jurisprudência também
assim classifica os crimes motivados por valores sociais comuns, como compaixão, piedade ou
quando o autor está sob domínio de violenta emoção. Por exemplo, o pai que, tomado pela
emoção de ver o filho assassinado, mata o autor do crime logo em seguida. Desta forma surge a
figura da exclusão de ilicitude, que em termos penais seria uma permissão de atuar, em determinadas circunstâncias, de maneira que a princípio, fora do contexto daquele caso concreto, seria
crime. Assim, havendo legítima defesa, estado de necessidade, ou cumprimento de dever legal
ocorre a absolvição do acusado. Mesmo constatando-se o expresso desejo de matar, a punição
10 Art. 157–- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de
havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
11 Art. 289 – Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:
12 Art. 159 – Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate
13 Art. 25 – Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou
iminente, a direito seu ou de outrem.
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homicídio “justo”. Inevitavelmente, aqui há o conflito de bens jurídicos: um bem jurídico deve
perecer para que outro seja salvo.

Nesse sentido, o julgamento dos crimes contra a vida pelo Tribunal do Júri, por pessoas leigas da sociedade, deixa de ser um paradoxo. O ordenamento jurídico entende que o homicídio
é um dos mais graves crimes que alguém pode praticar. Contudo, qualquer indivíduo, mesmo
o mais ordeiro e cordato, pode cometê-lo, seja na modalidade culposa, ou nos casos de exclusão
de ilicitude previsto em lei. Desta forma, o legislador deixou para a sociedade dar a última palavra sobre a punição para esse crime, que pode ser cometido por qualquer cidadão.

Considerações finais
A lei religiosa insculpida nos Dez Mandamentos foi incorporada ao mundo jurídico, estando inscrita nos ordenamentos de quase todo o mundo. O homicídio, “não matarás”, como não
poderia deixar de ser, tornou-se, entre todos, o crime mais grave, punido com as mais duras
penas, até mesmo com a morte.
Matar alguém continua sendo crime muito grave, porém, a punição para quem o comete foi
sendo atenuada ao longo da história. A punição para quem matar alguém, que no texto bíblico
tem relação com a justiça espiritual, no ordenamento ganha um contorno social, entendendo
que o ato de matar pode ter muitas causas e significados. No Direito Penal brasileiro o crime
é classificado de várias maneiras: simples, qualificado, culposo e privilegiado.14 Isso significa
que para o legislador, cada tipo de homicídio possui diferente forma de interpretação e também
distinta punição, podendo chegar a 30 anos de reclusão, pena máxima prevista pela legislação
brasileira.
A teoria do crime é bastante ampla no que diz respeito ao homicídio, havendo diversas
interpretações para as suas várias modalidades. Este artigo procurou ater-se em apenas alguns
aspectos, sem buscar um maior aprofundamento nas muitas questões jurídicas implicadas. O
mais importante aqui era fixar a relação existente entre o quinto Mandamento e o homicídio
do sistema penal, e como este tem um tratamento diferenciado em nosso ordenamento, uma
vez entendido como o crime ao qual o “homem médio” está sujeito.

14 Homicidios decorrentes de legítima defesa, em estado de necessidade, ou no estrito cumprimento de dever legal ou no
exercício regular de direito.
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S NEG R O S N A S ES Q UI N A S :
CIBER CO R P OTEOLOGIA
R ELI G I Ã O E N ECR O PO LÍ T I CA
NA CI DAD E M A R AVI LHO S A
BLACK BO DIES IN THE CORNERS:
R E LI GI O N AND NE CR OPOLITIC IN THE MA RVELOUS CITY
SANDRA APARECIDA GURGEL VERGNE *

Resumo: O presente artigo fala de mortes prematuras, de rostos sem nome, de mães que
tiveram seus filhos mortos associado ao crime ou por bala perdidas, que se juntam às yalorixás que tiveram suas casas brutalmente invadidas e impedidas de fazer o culto aos orixás. A
necropolítica na cidade maravilhosa estabelece a práticas segregativas que produz o cenário
contraditório público-religioso, de violência permitida nos territórios de favelas e regiões de
periferia demarcada pela cor da pele. Este texto pretende pensar no Estado do Rio de Janeiro
como um lugar conceitual da geografia corpórea do Atlântico contemporâneo que perpetua a
desumanização do corpo negro abatido na guerra subterrânea contra nosso povo, o que incluiu
práticas de consentimento da morte e a eliminação por agentes do estado ou grupos paramilitares. Marielle Franco foi assassinada, trazendo em sua história, elementos políticos, religiosos,
econômicos e de gênero. As vozes de mulheres negras em defesa da vida ganham as ruas, mais
uma vez. Este corpo vivo foi buscar constante estratégias para produzir fissuras no plano de negação do ser negro como alvo de morte física ou simbólica. E para compreensão deste processo
de resistência e combate a opressão, faço um percurso através de BENJAMIN, MBEMBE e
FANON dentre outras (os) autoras (es) pós-coloniais, que se juntam aos referenciais teóricos
da Ciência da Religião, para fazer a tessitura que leve a compreensão do campo que enreda a
religião, política e morte de corpos negros no Estado do Rio de Janeiro.
Palavras-chave: Religião, Necropolítica, Morte, Racismo.
*

Mestra e doutoranda em Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E-mail:
sandragurgelvergne@gmail.com.
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Abstract: This article discusses the premature deaths, unnamed faces, mothers who had
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their children associated to crime and killed or hit by lost bullets, who join the yalorixás (preastess of candomble) who had their temples brutally invaded and were forbidden to worship the
orixás. Necropolitics in the “wonder city” establishes segregative practices that produce a contradictory public-religious scenario of violence allowed in the territories favelas and peripheral
regions demarcated by the color of the skin. This text intends to think of the State of Rio de Janeiro as a conceptual place of the contemporary physical geography of the Atlantic that perpetuates the dehumanization of the black body, slaughtered in the underground war against our
people, which included practices of consent of the death and the elimination by agents of the
state or paramilitary groups. Marielle Franco was assassinated, bringing in her history, political,
religious, economic and gender elements. The voices of black women in defense of life take the
streets once more. This living body was to seek constant strategies to produce fissures in the
negation plan of the black being as the target of physical or symbolic death. And to understand
this process of resistance and fight against oppression, I make a journey through BENJAMIN,
MBEMBE and FANON, among other postcolonial authors, who join the theoretical references of the Science of Religion, to make the tessitura that leads to the understanding of the field
that entangles religion, politics and death of black bodies in the State of Rio de Janeiro.
Keywords: Religion, Necropolitics, Death, Racism.

Introdução
“São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas
Memória de um tempo onde lutar
por seu direito, é um defeito que mata.”
(Pequena memória para um tempo
sem memória, de Luiz Junior Gonzaga
do Nascimento, Gonzaguinha)

Nas margens da hegemonia de discursos de demonização da religião afro-brasileiras, deixa-se de lado a imagem, hoje perigosa e transgressora, da possibilidade de pensar em um Cristo
Negro, como na pedagogia libertária, no sentido Freireano. A busca de estratégias para produzir
fissuras no plano de negação do ser negro é constante.
Para compreensão deste processo de resistência e combate a opressão, faço um percurso
através de BENJAMIN, MBEMBE e FANON, dentre outras (os) autoras (es) pós-coloniais,
mas também se faz necessário trazer os referenciais teóricos da Ciência da Religião, para a uma
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mais ampla compreensão da tessitura que leve a compreensão do campo que enreda a religião
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e a política.

As tramas das narrativas de eliminação do que é considerado demoníaco atravessam áreas
do poder, da política e da economia, no estabelecimento de práticas segregativas, de violência
permitida nos territórios de favelas e regiões de periferia demarcada pela cor da pele, no cenário
contraditório do Estado do Rio de Janeiro. Podemos observar o reemergir hoje de uma ideologia colonial, provocado pelo deslocamento para a superfície o que estava submerso, mas nunca
ausente, no pensamento social. Nosso passado escravista e punitivo através do chicote e do abuso, se necessário até a morte, ainda não foi superado. O lugar conceitual da geografia corpórea
desenhada no trânsito Atlântico entre África e Brasil, se perpetua na desumanização do corpo
negro como carne barata a ser descartada.
Neste contexto a educação tem se mostrado como uma ferramenta de silenciamento, mas,
também, território de possibilidades constantes de construção de uma episteme que projete a
libertação social.
Ainda presente em alguns grupos, mas ainda invisibilizada, insiste a imagem provável de
um Cristo Negro, presente nos grafites das favelas, mas ausente dos templos. Houve porém
a possibilidade de um cristianismo Africano que trazia a memória perigosa e transgressora do
Cristo negro, na pedagogia combativa da paz e da vida, seu corpo vendido e dado a morte, não
apenas no calvário, mas diante a um território marcado pelo flagelo que se estende no rosto do
homem e da mulher na contemporaneidade, marcado pelos múltiplos projetos de poder através da religião que desapropriou o cristo do território africano, transformando-o na imagem e
semelhança do cristianismo europeu.
Mas o historiador Josephus, contemporâneo de Cristo, o descreveu de “tez escura”;
moedas da época o mostram como mestiço de traços africanos. Pertencia ele a uma
população de fala aramaica, mestiça africano-árabe. Enfim, a idéia de um Cristo
louro e de olhos azuis, imagem que prevalece no imaginário ocidental, parece ser um
equívoco do ponto de vista histórico. (LARKIN, 2007, p. 30)

A imagem Otávio Araújo1, pintor negro que concebeu a obra do “Cristo na favela” fala de
outra possibilidade de identificação, um Cristo Negro, enfrentando uma sociedade opressiva e
1

“Pintor, gravador, desenhista, ilustrador, artistas gráfico. Filho de uma família de migrantes que vieram da Bahia para o
interior de São Paulo, Otávio Araújo mostrou desde muito cedo a propensão para a arte. Quando jovem, foi residir na
capital paulista, onde estudou pintura no Instituto Profissional Masculino (ou Escola Profissional Masculina) do Brás.
A escola formou ainda outros expoentes no mundo das artes tais como Flávio-Shiró Tanaka (1928) e M. Grassmann
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injusta, como a nossa. Trago a este texto, pensar no genocídio cultural promovido pelo processo
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de eurocentrismo religioso que alimentou o processo de escravidão e aplicação de estratégias
eugênicas pós-abolição, tiveram aqui teorizações e práticas que repercutem em seu cotidiano,
na guerra urbana contra nosso próprio povo, e em um apartheid2 subjetivo, silencioso e eficaz.

Figura 1 – Otávio Araújo, Cristo Favelado. Rio de Janeiro, 1955
Técnica: Óleo sobre tela Dimensões sem moldura: 53 x 64

A complexidade da imagem não é simples. Principalmente quando pensamos nos momentos
históricos atuais, que assolam o Brasil. As sucessivas negações de práticas racistas, são incorporados ao discurso hegemônico de cordialidade como marca emblemática do carioca3, hoje
(1925-2013), entre outros artistas que deixariam sua marca na história das artes plásticas brasileiras. Otávio Araújo
frequentou cursos tanto de Edmundo Francisco Nicodemo Migliaccio (1903-1983), quanto do italiano José Barchitta,
entre os anos de 1939 e 1943.” http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/hist% C3%B3ria-e-mem%C3%B3ria/
historia-e-memoria/2014/12/30/ot%C3%A1vio-ara%C3%Bajo.
2

Política de segregação racial instituída na África do Sul, que permaneceu em vigor de 1948 a 1994. Desde então tem
sido utilizada por aproximação para designar politicas segregacionistas declaradas ou veladas em diferentes sociedades.

3

Designação dada aos nascidos na Cidade do Rio de Janeiro, porém muitas vezes adotadas por moradores de outras
cidades. Esta separação se deve à história da Cidade, antes capital Brasileira, e os moradores das cidades em seu entorno,
Estado do Rio de Janeiro, cujos nascidos em seu território são denominados “fluminenses”.
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reforçados pela banalização da “autenticidade” de “se dizer o que pensa” nas redes sociais do
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espaço virtual. Algo que não facilita a compreensão da segregação violenta de favelados e da
distribuição espacial demarcada pela cor da pele, que à distância toma aspecto de virtualidade
para muitos.
A morte é vivida e sentida de forma diferente nas ruas dos bairros pobres da grande metrópole do Rio de Janeiro. Se nos bairros da Zona Sul da cidade fica a permanente ameaça de assaltos, na outra extremidade, e fora de seus muros, “maus
comportamentos” podem ser facilmente punidos com a morte. A facilidade de produção
da morte de negros aparece na banalidade das notícias de jornal e dos noticiários locais
de televisão. Dez, vinte, trinta mortos, são apenas números nas telas de cristal. Uma
única morte na Zona Sul pode levar a meses de noticiários televisivos e inúmeras
páginas de jornal.
Através do Atlântico se entrelaçaram vidas no encontro com base na violência: escravização de negros em diáspora forçada. Os movimentos internacionais que queriam o termino do
tráfico, enquanto no Brasil o que prevalecia era a tolerância ao regime. Este é o fio condutor
entre o presente e o passado para compreender as condições dos negros nos espetos da exclusão,
pobreza, desamparo, violência física, morte e injustiças que ainda somos submetidos na contemporaneidade e que faz dos negros o alvo.
O documento de Bonifácio de Andrade contém, embora ainda tímida, uma manifestação pelo fim da escravatura, carrega a dimensão da imoralidade da escravidão e
apela para uma mudança na mentalidade nacional que há 300 anos tolerava o escravismo como fato natural. Mesmo assim, apesar de se pronunciar pela emancipação,
“por ser cristão”, propõe uma estratégia de fim do tráfico e melhor tratamento aos
escravos até que fosse promovida uma progressiva emancipação. (BUARQUE, 2016.
p. 24)

A história da libertação dos corpos negros ao longo da história foi forjada, pelas violências
físicas e pela morte como prevista na Lei dos Sexagenários – nº 3.270, de 28 de setembro de
1885 – que reafirma um projeto nacional, nascida em torno ao do pelourinho. O projeto previu também a remissão da “maldição”, que os marcam como filhos de Cam4, oferecendo a
possibilidade de que seus descendentes se tornassem brancos caso aceitassem negar seu perten-

4

A maldição de Cam desempenhou seu mais importante papel tardio ao consolidar o argumento pró-escravista no sul
dos Estados Unidos do século XIX. Para saber mais ver (BOSI, 1992)
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cimento. Tal projeto, ainda na contemporaneidade, ainda atribui aspectos sociais, biológicos
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psicológicos e religiosos, que veem o negros como os malditos, ex-escravos, prioritariamente
suspeitos, ou ainda como “a carne mais barata do mercado”,5 Elza Soares, descartável força
de trabalho.
Diante do exposto, como um ser desumanizado por sua cor da pele pode afirmar seu pertencimento, seus valores ancestrais e religiosos, se está continuamente combatido, como quando
nos referimos à população negra? Esse aspecto é ainda mais crítico quando falamos de religiões
de matriz africana e de religiões dos povos tradicionais, que vem enfrentando violências aos
membros e invasão dos terreiros tradicionais que mantinham a história e a identidade perdidas
naquelas comunidades da Baixada Fluminense e de regiões de periferia do Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos tem se intensificado práticas de expulsão de seus terreiros e seus ícones
religiosos quebrados por traficantes e/ou milicianos evangélicos convertidos a “Jesus”.
(...) as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão
em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno,
até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada “crise de identidade” é
vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as
estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. (HALL,
2005, p. 7)

Há algo que pode ser chamado de racismo religioso em nossos dias. A rejeição ás religiões
afro-brasileiras aparece muitas vezes intimamente ligada a rejeição do que é pertencente à cultura negra africana. Não se trata apenas de rejeição à religião do outro. Há hoje uma tentativa política-ideológica-religiosa de fortalecimento das ideias Gilberto Freyre (destacando a obra Casa
Grande e Senzala, publicada originalmente em 1931), quanto ao mito da democracia racial. Em
especial a partir da polarização política das eleições presidenciais de 2018, com o discurso ligado
a extrema-direita, de legitimação da crença de uma brandura do racismo no Brasil. Segundo
este discurso retoma-se um ideal de brancura como estratégia de “limpando o país do mal”
fomentado por aqueles que apontam para as nossas diferenças raciais. Apesar da negação deste
discurso, ainda são os corpos negros que permanecem nas estatísticas de homicídios e autos de
resistência da polícia, em especial no Estado do Rio de Janeiro.
5

Trecho da música “A Carne” de autoria de Seu Jorge, Marcelo Yuca e Wilson Capellette, originalmente gravada pela
primeira vez pelo grupo Farofa Carioca, no disco Moro no Brasil de 1998. A música, no entanto, foi eternizada na voz
da cantora Elza Soares.
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A insistência do discurso da meritocracia, é mais um elemento invisibilizante da condição
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histórica imposta as populações negras brasileiras, submetidas a um projeto de eliminação, negação e apagamento. Este discurso favorece a coisificação do corpo negro, seja como máquina
de produção de trabalho desumano e da expropriação das identidades, seja na demonização da
cultura religiosa, e, por conseguinte prepara o território para ações de destruição dos símbolos
sagrados e políticas de extermínio.
Na perspectiva de um estado laico, as pessoas que vivem neste estado podem possuir as mais
diversas religiões, que devem ser respeitadas, sendo garantido o direito à diversidade de percursos religiosos de seus membros.
Este estado laico, hoje ainda garantido constitucionalmente, aparece em xeque quando falamos de determinadas ações do estado, como as ocupações do BOPE (Batalhão de Operações
Especiais), que em 2013, realizaram várias operações de combate ao tráfico nas favelas que
estavam para receber as UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora). Além das denúncias de ações
abusivas nas residências de moradores de localidades pobres, e negras, houve um outro lado da
moeda, de ações que incluíram atividades desportivas, culturais, e religiosas, promovidas pelo
próprio BOPE. A Tropa do Louvor, grupo de louvor gospel, formado por soldados do BOPE,
fez diversas apresentações e pregações nestas comunidades.
Na “Tropa de Louvor”, os membros trajam uniformes parecidos com o do trabalho
e, atrás das camisetas, lê-se “Se queres a paz, prepara-te para guerra”. A banda também é conhecida como “Caveiras de Cristo”. Em entrevista, os membros dizem que
não há contradição em serem evangélicos. Para eles é música, paz e faca na caveira.
(http://passapalavra.info/2010/12/33307/).

Se por um lado a “pacificação” da violência urbana, aparece como política de estado, realizada pela conversão evangélica”,6 por outro, a consequência desta prática, é que grupos
religiosos acabam por buscam assumir lugares dentro da estrutura de estado. Acaba-se por dar
lugar às ferramentas de recristianizarão e do crescimento de grupos neopentecostais as regiões
periféricas e que vem ocupando os espaços da política no Brasil.
Não por acaso foram determinantes nas eleições presidenciais de 2018.

6

Machado, 2013, p 15.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

93

CIBER

TEOLOGIA

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Figura 2 – Culto na igreja do BOPE (Foto Yago Gonçalves /VICE https://www.vice.com/pt_br/article/9k557e/por-dentro-da-inauguracao-da-igreja-evangelica-do-bope)

Além desta ação, os cultos no BOPE acabaram por levar à fundação de uma Igreja dentro
da sede do BOPE. Em maio de 2017, a congregação inaugurou um templo a obra, que teve
um custo por volta de R$ 50 mil, conseguidos através de doações, entre elas de magistrados,
como o juiz federal Wilson Douglas, e pela própria corporação. Eles têm membros de várias
denominações cristãs.
A “normalidade” das políticas de eliminação e extermínio de pessoas negras e pobres nos
leva a conclusões inevitáveis. Na contemporaneidade carioca a política da necropolítica nos
desafia a pensar na escrita de Achille Mbembe. O contexto atual de quem está no poder e tem
autoridade para determinar quem vai viver ou morrer, sob justificativa da “correção exemplar”,
visa silenciar aqueles que por ventura tente desobedecer ao sistema. Este sistema determina lugares fixos e rígidos de suspeição e subalternidade.
Diante deste painel a cidade do Rio de Janeiro, quase maravilhosa, como um lugar privilegiado de cárceres corpóreos ou geografias de segregação. Tal banalidade de políticas de morte
aparece de forma dura no “incidente” de fuzilamento por militares, no bairro de Guadalupe, no
Rio de Janeiro, em 8 de abril de 2019. Foram descarregados sobre um carro “suspeito”, mais de
80 tiros, que vitimou músico Evaldo Rosa dos Santos7, que estava indo com sua família a um

7

Ver em https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,porta-voz-classifica-fuzilam.acessado. Acesso em 01 de maio de
2019.
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chá de bebe. Segundo as autoridades, militares e políticas, incluindo o Presidente da República,
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foi apenas “um incidente”.8

A morte é sentida de forma diferente nas ruas dos bairros pobres da grande metrópole do Rio de Janeiro. Se nos bairros da Zona Sul da cidade fica a permanente ameaça
de assaltos, na outra extremidade, e fora de seus muros, “maus comportamentos”
podem ser facilmente punidos com a morte. A facilidade de produção da morte de
negros aparece na banalidade das notícias de jornal e dos noticiários locais de televisão. Dez, vinte, trinta mortos, são apenas números nas telas de cristal. Uma única
morte na Zona Sul pode levar a meses de noticiários televisivos e inúmeras páginas
de jornal. (VERGNE, C. 2018, p.19)

Ao trazer a sintonia conceitual para uma geografia corpórea do Atlântico contemporâneo
que é subjetivo, quero pensar como incluir os corpos que se apresentam no cotidiano da escola,
nas praças, nos transportes públicos que circulam pela metrópole do Rio de janeiro. O corpo-currículo, que é também lugar, cultura, fé, politica e religião, são impregnados pelos conceitos
eurocêntricos no bojo dos espaços educativos: a escola, as praças, ruas, esquinas, igrejas, shoppings, possuem também o objetivo de provocar aprendizado e imposição do silêncio de corpos
negros, em uma sociedade atravessada por um racismo prático e não confesso. O que se espera é
que as vítimas emudecidas não estranhem o processo de desumanização da imagética, que leva
a uma violência esperada, onde serão sempre culpados.
No atual cenário, enquanto está em curso a mais profunda transição demográfica
de nossa história, rumo ao envelhecimento da população, a alta letalidade de jovens
gera fortes implicações, inclusive sobre o desenvolvimento econômico e social. De
fato, a falta de oportunidades, que levava 23% dos jovens no país a não estarem estudando nem trabalhando em 2017, aliada à mortalidade precoce da juventude em
consequência da violência, impõem severas consequências sobre o futuro da nação.
(Atlas da Violência, 2019, p. 06)

Não deveria ser comum lágrimas nos olhos de criança que não fossem de alegria por um
presente recebido por felicidade e emoção. Não deveria se comum existirem as lágrimas de dor
de mães que perdem seus filhos pela violência, dores diferentes da dor do ato de permitir a vida
nascer de suas entranhas. O Mapa da Violência 2019, traz os seguintes dados: 59,1% do total
8

Ver em https://oglobo.globo.com/rio/o-exercito-nao-matou-ninguem-houve-um-incidente-diz-bolsonaro-sobre-mortede-musico-que-teve-carro-fuzilado-no-rio-23594646. Acesso 16 de junho de 2019.
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de óbitos de homens entre 15 a 19 anos de idade são ocasionados por homicidio. Vidas ceifadas de
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corpos negros potentes, onde não se percebe que os cadáveres abatidos pelo incentivo de uma
política necrófila.

A criminalidade violenta vem sendo fortemente relacionada ao sexo masculino e ao
grupo etário dos jovens de 15 a 29 anos. Observando especificamente o grupo dos
homens jovens, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes chega a 130,4 em 2017.
Dos 35.783 jovens assassinados em 2017, 94,4% (33.772) eram do sexo masculino.
(...) A presente edição do Atlas da Violência indica que houve um crescimento dos homicídios femininos no Brasil em 2017, com cerca de 13 assassinatos por dia. Ao todo,
4.936 mulheres foram mortas, o maior número registrado desde. No período de uma
década (2007 a 2017), a taxa de negros cresceu 33,1%, já a de não negros apresentou
um pequeno crescimento de 3,3%. Analisando apenas a variação no último ano, enquanto a taxa de mortes de não negros apresentou relativa estabilidade, com redução
de 0,3%, a de negros cresceu 7,2%. (Atlas da Violência, 2019. P. 27,49).

Nas regiões de periferia e favelas, as famílias não sabem a cada dia qual de seus membros irá
voltar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, alguns sempre acham justificativas para mortes
de pobres e negros, e hoje o desejo de morte e eliminação é abertamente falado por muitos através das redes sociais. Desejo hoje até manifesto pelo Govenador do Estado do Rio de Janeiro,
Wilson Witzel: “O correto é matar o bandido que está de fuzil. A polícia vai fazer o correto: vai
mirar na cabecinha e… fogo! Para não ter erro”, disse.

Perigo! Protejam seu Ori9
Já que o racismo nos impõe a bala como mediador de conflito, com o consentimento e
incentivo de ações armadas dentro das favelas, a religião seria um passaporte para que negros
pobres, possam circular em território de intervenção militar nas favelas e periferia do Rio de
Janeiro. A cidade precisa ser limpa, no sentido do pensamento Eugênico que é detentor da vida
e da morte do outro. Mbembe (2015) nos ajuda a compreender quando fala:
Lidar com a morte é, portanto, reduzir o outro e a si mesmo ao status de pedaços
de carne inertes, dispersos e reunidos com dificuldade antes do enterro. Nesse caso,
trata-se de uma guerra corpo a corpo. Matar requer a aproximação extrema com o

9

Cabeça – YEMONJÁ, Mãe Beata, 2002, 2. Ed.
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corpo do inimigo. Para detonar a bomba, é preciso resolver a questão da distância,
do trabalho de proximidade e ocultação. (MBEMBE, 2016, p. 143)
CIBERpor meioTEOLOGIA

Os traços do urbanista, ou a letra fria da história, não dão conta da vida das pessoas, seus
sonhos, desejos. Porém os desenhos da cidade planejados pelos mentores de uma nova civilização geraram uma cidade complexa, contraditória, dividida, entre a pobres, ricos, entre a garota
de Copacabana, as belezas naturais, os bairros esquecidos, a cidade assustadora e genocida, de
corpos desumanizados pela imagem que me vem daqueles que ocupam a Avenida Brasil, gente
do não lugar dos sem voz violados pelo descaso das forças antagônicas que se colocam o poder
que pretende matar aqueles que estão a margem.
Em Vigiar e Punir, Foucault (1999) nos fala dos recursos para um bom adestramento da
vigilância dos passos, e da prescrição de comportamentos, conforme o regulamento da Casa
dos Jovens Detentos de Paris.10 Este adestramento que pode ser aplicado na prescrição de
comportamentos em territórios de exceção da cidade, que acabam por se tornar territórios de
confinamento. A privação de liberdade se traduz em outras privações, que podem configurar
também a privação de conhecimento sobre seu pertencimento e compreensão de sua história.
No entanto, seu nascedouro de privações, vem do genocídio cultural promovido pelo processo de escravidão. Posteriormente também, a aplicação de estratégias eugênicas pós-abolição,
tiveram aqui teorizações e práticas que repercutem em seu cotidiano, na guerra urbana contra
nosso próprio povo, e em um apartheid11 subjetivo, silencioso que deseja o silêncio epistêmico e eficaz. Esta complexidade não é simples mesmo para nosso país. As sucessivas negações
de nossas práticas genocidas e racistas, criou um discurso hegemônico de cordialidade como
marca emblemática do carioca12. Algo que não facilita a compreensão da segregação violenta
de favelados e da distribuição espacial demarcada pela cor da pele, que permite a morte 13 jovens que no morro Fallet-Fogueteiro foram mortos por uma operação da Polícia Militar.13
Nestes territórios a morte é consentida.

10 Pretendo neste texto trazer a descrição de um regulamento prisional do século XVIII se assemelha incomodamente com
nossas escolas do século XXI. Mas pensar que o professor pode ser capaz de ir além e ver a sua prática.
11 Política de segregação racial instituída na África do Sul, que permaneceu em vigor de 1948 a 1994. Desde então tem
sido utilizada por aproximação para designar politicas segregacionistas declaradas ou veladas em diferentes sociedades.
12 Designação dada aos nascidos na Cidade do Rio de Janeiro, porem muitas vezes adotadas por moradores de outras
cidades. Esta separação se deve à história da Cidade, antes capital Brasileira, e os moradores das cidades em seu entorno,
Estado do Rio de Janeiro, cujos nascidos em seu território são denominados “fluminenses”.
13 Para saber a respeito das mortes no rio de janeiro ver em https://www.bbc.com/portuguese/geral-47311996 acessado 18
de maio de 2019.
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Há duas ações predominantes no Estado, frente aos territórios populares: tornar-se
ou não se faz absolutamente presente. Significa que o Estado sintetiza outra
CIBERausente,
TEOLOGIA
face. As duas opções demonstram a escolha feita pelo Estado, quando sob a prerrogativa da garantia de direitos, opta por baixos investimentos e poucos equipamentos.
E/ou marca a presença com o uso da força e da repressão, principalmente por meio
da ação policial. Reforça-se, assim, a visão predominante de que favelas e periferias
são locais de ausência, carência, onde predomina a “vagabundagem”, ou a narrativa do assistencialismo, em um espaço considerado território de “pobres coitados”.
(FRANCO, 2014, p. 15)

Os comentários dos “fies adoradores” das pessoas de bem aplaudiam tais ações, pediram
condecoração aos policiais e que Deus abençoe operações que limpem a cidade dos marginais,
solicitaram atenção a outros bairros para o “cancelamento de CPFs”,14 cobraram os mais drones para aumentar o abate de corpos invisibilizados.
Foucault afirma claramente que o direito soberano de matar (droit de glaive) e os mecanismos de biopoder estão inscritos na forma em que funcionam todos os Estados
modernos; 21 de fato, eles podem ser vistos como elementos constitutivos do poder
do Estado na modernidade. Segundo Foucault, o Estado nazista era o mais completo
exemplo de um Estado exercendo o direito de matar. Esse Estado, ele afirma, tornou
a gestão, proteção e cultivo de vida coo extensivos ao direito soberano de matar.

As marcas desta realidade do estabelecimento do direito de matar, foram sendo reproduzidas, seja nos traços estéticos, corporais, culturais e intelectuais, ao mesmo tempo em que
é incentivando o sentimento contrário dos não negros em relação a seu lugar na sociedade,
[...] negro, é escravo de sua inferioridade, o branco, escravo de sua superioridade, ambos têm um
comportamento neurótico. (FANON, 1979, p. 65). O domínio de um da vida e da morte, traz
consequenciais irreversíveis nas relações sociais que eleva a ideia um em submissão ao outro que
necessita lutar pela vida.
A leitura do cenário simbólico da região metropolitana do Rio de Janeiro permite
refletir e atuar em um território de impasses, conflitos e sincretismo. Estado e igreja, esperança e morte, ruptura e homogeneização, tensionam-se em seu cotidiano.

14 Cancelamento do CPF (situação: “titular falecido”) no ato do registro de óbito .https://twitter.com/wilsonwitzel/
status/1095804260992905216?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1095804260992
905216&ref_url=https%3A%2F%2Fodia.ig.com.br%2Frio-de-janeiro%2F2019%2F02%2F5619815--acao-legitima--afirma-witzel-sobre-mortes-em-operacao-da-pm-no-fallet.html.
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As proposições teóricas das Ciências da Religião nos possibilitam entender o atrada religião, religiosidade, violência, política e laicidade, nos permitindo
CIBERvessamento
TEOLOGIA
enxergar as construções e resistências do que fica silenciado na guerra entre Deus e
o diabo no calor do Rio 40 graus, no suposto paraíso tropical da cidade maravilha.
Pensar o que está se construindo no agora pode nos ajudar e buscar alternativas menos opressoras para os que vivem a violência de uma guerra invisível. A proliferação
do sincrético, no entanto, é uma busca de reestruturação, de salvar a cidade de uma
chamada “degeneração”. (GURGEL, 2015, p. 04)

E para não dizer que não falei de flores
Trago as vozes da resistência feminina flores negras negra – Dandara ,Antonieta de Barros, Aqualtune, Theodosina Rosário Ribeiro, Benedita da Silva, Jurema Batista, Leci Brandão,
Chiquinha Gonzaga, Ruth de Souza, Conceição Evaristo, Maria Filipa, Mãe Menininha de
Gantois, Luiza Mahin, Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, Mãe Stella de Oxóssi, Claudia
Ferreira e, por fim, Marielle Franco, que sofreu uma emboscada e veio a obito junto com o motorista Anderson Gomes, em março de 2018, ano de campanhas para presidente governadores
e deputados estaduais e federais, de os candidatos vinculados a instiuições religiosas cristãs , já
defendiam a utilização de armas de fogo e a necropolitica para redimir o Brasil da Violência.
A percepção da existência do outro como um atentado contra minha vida, como
uma ameaça mortal ou perigo absoluto, cuja eliminação biofísica reforçaria o potencial para minhas vida e segurança, eu sugiro, é um dos muitos imaginários de soberania, característico tanto da primeira quanto da última modernidade. (Mbembe,
2016. p. 128).

Mas o silêncio desejado atraves do recado para mulheres negras e perífericas para sairem do
jogo e voltarem para o que eles acham que seria o lugar natural para mulheres, tendo em vista
que Marielle Franco, negra, simpatizante do candomblé, lesbica assumida, no momento de
facismo religioso e político ela se tronou um alvo natural. E nascem mais flores no jardim da
ressitência Renata Souza, Dani Monteiro e Mônica Francisco são eleitas e como diz a música de
Bia Ferreira, Cota não é esmola: “Não deixe calar a nossa voz não! Revolução. Nascem milhares dos
nossos cada vez que um nosso cai”.15

15 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QcQIaoHajoM. Acesso em: 19/06/2019.
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Enquanto o atual Presidente Jair Bolsonaro em, entrevista no Dia Internacional da Mulher,
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8 de março, quando questionado a respeito da participação de mulheres em seu governo diz:
“Se botar as mulheres vou ter que indicar quantos afrodescendentes?”, completou. A pequena
plateia que acompanhava a entrevista reagiu: “Mito! Mito!”. O imaginário, fomentado durante
a campanha, foi a ideia divinizada de que o candidato enviado por Deus, irá redimir o Brasil de
todos os males, pela moral e pelos bons costumes, mesmo em face de declarações de permissão
da morte de alguns.
No entanto, a defesa da vida e a resistência contra as políticas de eliminação permanecem.
São as mulheres, mães de filhos mortos/desaparecidos hoje nas periferias e favelas, ou mesmo
ainda na Ditadura Militar, estão nas ruas. Há em especial diversos coletivos de mães de adolescentes e jovens vítimas de violência do estado, que tem buscado permanecer na luta por
direitos, através de ajuda mútua, para continuarem elas mesmas, a ter força para sobreviver.
Mães de Maio, Mãe de Acari, Mães pela Diversidades, são só alguns destes grupos. Elas fazem
um trabalho árduo de limpeza moral para provar que seus filhos não eram criminosos, e mesmo
que fossem, não deveriam “desaparecer” ou serem executados, mas sim, terem um julgamento
perante à lei. Parece óbvio, mas hoje, é preciso insistir no obvio, do direito de existir.

Figura 3 – Manifestação de movimentos sociais aos 120 dias do assassinato de Marielle Franco, no Centro do Rio de
Janeiro em 12/07/2018 (https://rioonwatch.org.br/?p=34777#prettyPhoto)

Talvez hoje possamos mostrar com mais tranquilidade, ou cinismo, o país que somos. Negros continuam a ser o alvo preferencial da violência, embora a “nova política” tenha intensificado suas estratégias de eliminação e morte. O cenário é bastante nebuloso. Por outro lado, parece
que saímos da região de sombra da ocultação desta política de estado. É necessário também que
a defesa da vida saia do lugar segregado socialmente. Não se trata de uma questão de favelados
e negros, se trata de vida, de fé, de direito de ser diferente, que pode ser determinante para o
mundo que desejamos, onde a morte do outro, seja ele quem for, não seja o sabor das notícias
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de uma geração pautada pela morte, como nos campos de concentração nazistas. A história é
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construção, e assim sendo, pode ser construída de forma diferente.
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SO B R E F R AT ER N I D A D E HUM A N A
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À P ER SPECT I VA I S LÂ M I CA

D O CUME NT ON HUMA N FRATERNITY
O N T HE ISLA MIC PERSPECTIVE
ATILLA KUS *

Resumo: O presente artigo pretende estudar o Documento Sobre a Fraternidade Humana,
assinada em 4 de fevereiro de 2019, à perspectiva da religião islâmica. Para cumprir este intuito selecionaram-se três tópicos destacados no respectivo documento e estes foram analisados
conforme a conotação islâmica. Através de referências bibliográficas, procurou-se desvelar a
realidade por detrás do assunto. Por meio destas referências, chega-se a conclusão de que há
uma convergência entre os princípios da religião islâmica e do documento quanto aos tópicos
selecionados. Uma outra conclusão a que chegamos é a realidade de mal compreensão sobre
alguns termos islâmicos.
Palavras-chave: Islam. Diálogo Inter-religioso. Liberdade Religiosa. Papa Francisco. Sheikh
Ahmad Al-Tayeb.
Abstract: The present article intends to study the Document on Human Fraternity, signed
on February 4, 2019, from the perspective of the Islamic religion. In order to fulfill this intention, three topics highlighted in the respective document were selected and these were analyzed
according to the Islamic connotation. Through bibliographic references, it was sought to reveal
the reality behind the subject. Through these references, we concluded that there is a convergence between the principles of Islamic religion and the document regarding the selected topics. Another conclusion we reach is the reality of misunderstanding about some Islamic terms.
Keywords: Islam. Interreligious Dialogue. Religious Freedom. Pope Francis. Sheikh Ahmad
Al-Tayeb.
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Introdução
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O diálogo inter-religioso
e os conceitos como liberdade religiosa, como um dos direitos

humanos, são fenômenos contemporâneos da sociedade mundial. Os primeiros movimentos
em torno do fenômeno de diálogo inter-religioso ocorreram no final do século XIX, certamente
no ano 1893. Obviamente o objetivo disto era provocar um conhecimento mútuo entre os seguidores de diferentes religiões, pois, não se pode negar o passado sangrento causado em nome
das religiões. Um dos motivos deste evento foi levar os religiosos a terem reflexões sobre este
passado e, em nome das tradições confessadas, desta vez, levar o conhecimento e o respeito para
evitar as mesmas cenas históricas.
No dia 4 de fevereiro de 2019, Papa Francisco e Prof. Dr. Sheikh Ahmad Al-Tayeb, Grão-imam da Universidade de Al-Azhar, assinaram um documento. O chamado Documento Sobre a Fraternidade Humana em prol da Paz Mundial e da Convivência Comum é um documento inter-religioso. Este não foi o único, mas sim, um dos atos dos dois líderes religiosos
em prol de um mundo pacífico.
Neste estudo, analisa-se brevemente alguns dos tópicos, destacados no documento à perspectiva do islam. Estes tópicos são: Igualdade Humana, Liberdade e Respeito Mútuos, e Direito
à Vida. Sabe-se que o documento não se delimita apenas aos tópicos selecionados. Porém, achamos estes os mais cruciais tratando-se dos problemas de nossa atualidade.
No que diz respeito à igualdade e a liberdade, consideramos os direitos concedidos pelo islam no âmbito de um estado islâmico, no qual, tais direitos seriam uma obrigatoriedade. Como
na nossa era dificilmente pode-se falar de um estado islâmico, pois é aquele em que regem as
leis da jurisprudência islâmica, baseia-se no histórico dos impérios ou reinos que adotaram a religião islâmica como oficial. Principal base para tal foi a cidade-estado de Medina propriamente
regida por próprio profeta do islam, Muhammad, entre os anos 622-632 da nossa era.
A respeito da questão de direito à vida, abordamos os temas relacionados como: extremismo, violência e o conceito de jihad, que constatamos ser compreendido de forma equivocada
até pelos próprios seguidores do islam.

O Diálogo Inter-religioso e o Islam1
O compromisso do islam com o diálogo inter-religioso se baseia ao seu processo inicial
no século VII. No período de seu surgimento a crença dominante da Arábia fora politeísmo

1

Islã, islão ou islamismo: a religião adotada pelos muçulmanos será referenciada como islam devido às raízes linguísticas
e menção mundial desta maneira.
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e por segundo o cristianismo e o judaísmo eram as religiões mais praticadas neste território.
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Embora não haja relatos de que houvesse judeus em Meca, berço do islam, consta a história de
alguns estudiosos do cristianismo (JOMIER, 1993, p. 15). Um destes estudiosos fora Waraqa
ben Nawfal, primo de Khadija, esposa do profeta Muhammad. Na menção das primeiras revelações, quando o profeta Muhammad se encontra assustado com os fenômenos “estranhos”
para ele, Waraqa o orientou sobre aquilo que aconteceu e lhe deu as boas novas de ser o último
profeta esperado na tradição judaica (AYDUZ, 2005 p. 115). Embora muitos estudiosos do
islam deixem este detalhe escapar, é o primeiro contato desta nova religião com uma tradição
diferente, ainda em sua gênese. Porém, o primeiro contato mais explícito entre os muçulmanos
e os não-muçulmanos é a Trégua de Medina assinado entre os muçulmanos, em nome deles
por profeta Muhammad, e os judeus da cidade de Medina. Segundo Haylamaz (2014, p. 599),
por volta do ano 622 d.C., haveria uma presença de 4 mil e quinhentos judeus na cidade de
Medina, divididos em 11 tribos, compondo 40% da população medinense. Então, para uma
convivência melhor, seria necessário um acordo. Portanto, foi assinado um documento entre os
muçulmanos e judeus para designar uma convivência pacífica na cidade-estado de Medina. Por
certo, este documento contém elementos que, em termos modernos, seriam designados como
leis de liberdade religiosa.
O fato de os judeus terem tido liberdade de viver a sua religião e aplicar as leis do Antigo
Testamento dentro da comunidade judaica dispõe os mesmos direitos que hoje são considerados essenciais para que cada indivíduo possa adotar, seguir e praticar os deveres de qualquer
religião ou tradição.
Outro fato relevante como uma demonstração do diálogo inter-religioso no islam, ou de
liberdade religiosa, é a acolhida de monges cristãos que naquela época habitavam em tribos ao
redor de Medina. Estes certa vez, visitaram a Mesquita de Medina, onde o profeta Muhammad
recebia os embaixadores de outras tribos, e ali lhes foi cedido um espaço para a realização do
ritual religioso deles (HAYLAMAZ, 2014b, p. 613).
Em sua realidade, estes fatos foram mais em termos de liberdade religiosa do que um diálogo
inter-religioso, pois, “o diálogo é sempre emitir algo de si para fora e receber algo do exterior
para dentro de si” (WOLFF, 2016, p. 19). Portanto, fatos acima mencionados remetem mais
à liberdade religiosa do que propriamente ao diálogo inter-religioso, uma vez que o diálogo é
busca pelo conhecimento do outro e transmissão de si mesmo ao mundo afora. No contexto
de Medina do século VII, as realizações visualizadas são pouco relevantes ao diálogo, mas sim,
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relevantes a aceitar e dar espaço ao outro para livremente viver sua vida e praticar sua fé, isto é,
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O Documento da Fraternidade Humana em prol da Paz Mundial e da
Convivência Comum
O documento assinado por Papa Francisco e Prof. Dr. Sheikh Ahmad al-Tayyeb, Grão-imã
da Universidade de Al-Azhar, remonta ao documento assinado entre os muçulmanos e judeus
no século VII. Noutras palavras, pode-se dizer que é uma revalidação do compromisso dos
religiosos com o diálogo inter-religioso, liberdade religiosa, direitos humanos e sobretudo direitos daqueles que são oprimidos com pesar das guerras, violências e intolerâncias (SCHERER,
2019).
Embora o respectivo documento contenha assinatura de dois religiosos, chama atenção a
todos aqueles que têm preocupações a respeito do futuro do mundo, no que diz respeito principalmente aos intelectuais, governantes e ativistas de direitos humanos. O papel deste documento não se limita apenas aos adeptos do catolicismo e do islam, mas sim a toda humanidade, uma
vez que este faz mais referências ao ser humano do que propriamente aos muçulmanos e cristãos
católicos. Tal fato se encontra em demasiados trechos do documento, mas especificamente no
que diz respeito à fraternidade humana logo no sexto parágrafo do documento quando cita a
igualdade dos homens sem mencionar a sua raça, religião, etnia ou nacionalidade. Isto, por
certo, equivale ao trecho do Alcorão ao mencionar a necessidade do diálogo entre os homens e
declarar a sua igualdade diante de Deus (Alcorão 49:13).
Analisar-se-á o documento nas categorias a seguir:
– Igualdade humana;
– Liberdade e respeito mútuo;
– Direito à vida.
É evidente que o Documento sobre a Fraternidade Humana é um documento rico de conteúdo a ser abordado. Porém, para isto, é necessário um trabalho mais aprofundado e minucioso.

Igualdade humana
Para o islam, os seres humanos são criados todos iguais uns aos outros (GULEN, 2019).
Aliás, o ser humano possui a melhor forma de criação e por isso ele é o Califa de Deus na face
da terra, a quem Deus concede o poder de administrar todas as outras criaturas (Alcorão 2:30).
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Portanto, nesta terra, os homens não possuem superioridade uns sobre os outros enquanto
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apenas seres humanos. Outro versículo do Alcorão (49:11) menciona também à questão de
não ridicularizar/demonizar uns aos outros. Pois, este fato também pode estragar a essência do
humano como o ser perfeito da criação. Portanto, há uma forte pregação de respeito entre os
seres humanos visando que todos são criados iguais uns aos outros.
Um outro trecho corânico que visa a igualdade dos “homens”2 é o seguinte verso do Alcorão:
E entre os Seus sinais está a criação dos céus e da terra, e a diversidade de vossas
línguas e cores. Certamente, nisto há sinais de fato para as pessoas que têm conhecimento (dos fatos da criação e livres de preconceitos). (Alcorão 30:22).

Os seres humanos são sinais da criação de Deus um para outro. Ou seja, aqui o versículo
deixa claro que não se pode acusar da superioridade de um sobre o outro já que um é recordação
do milagre da criação para outro. A afirmação de que estes são sinais àqueles que têm conhecimento, que têm discernimento – al-álimîn – aponta a necessidade de conhecimento para que o
ser humano possa enxergar ao sinal da criação.
Enquanto há esta pregação de igualdade entre os seres humanos, islam categoriza estes como
os crentes e não-crentes. Ou melhor, os muçulmanos e não-muçulmanos. Os direitos de muçulmanos entre si já são definidos baseados no Alcorão e na sunna.3 A definição dos direitos dos
não muçulmanos também é feita parcialmente nas duas fontes acima mencionados.
O termo islâmico para a definição de não-muçulmanos é Ghayr al-Muslim. Em muitos aspectos da história islâmica este termo concebia mais aos judeus e cristãos do que aos seguidores
de outras religiões. Porém, em verdade, este termo é direcionado àqueles que não conhecem e
não acreditam em Deus, e não vivem conforme a determinação d’Ele (Alcorão 2:21). Já quanto
ao fato de ser ou não crente, Nursî (1990, p. 33) define o descrente em duas categorias: crentes em Deus, mas descrentes na missão profética de Muhammad; e descrentes tanto de Deus
quanto da profecia de Muhammad. Partindo desta definição, Nursî salienta que os judeus e
os cristãos são crentes em Deus, mas não aceitam a profecia de Muhammad. Portanto, não se
trataria de uma descrença exata. Porém, mesmo que sejam descrentes, o profeta Muhammad
proíbe a opressão contra eles (AL-MUNAWI, 2003, p. 19).
2

Entenda-se o ser humano em geral.

3

Tradição do profeta Muhammad que é considerada segunda fonte do islam na legislação e na vida religiosa (KURUCAN,
2011, p. 12).
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Segundo Ozel (1996), além desta, não há distinção entre os seres humanos. Isto é, Islam,
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como a religião, não distingue os seres humanos com base na raça, cor, língua e cultura. Portanto, todos são iguais. Já para Gunes (2006, p. 73), esta distinção é feita apenas nas dimensões
de não respeitar um a fé do outro. Fora disso, o islam ordena obediência aos pais idolatras –
al-Mushrikûn – desde que estes respeitem a fé do filho4 e não o obriguem a parar de professar
a sua religião. Neste ponto, o Alcorão deixa claro, sem distinção alguma, que o ser humano
deve tratar bem os pais (Alcorão 31/14). A não-distinção a este respeito, remonta à questão de
igualdade que, certamente, é abordada no documento que estudamos no nosso texto, inclusive
no parágrafo em que se trata da preservação da família.
É constatado, na história, que os não-muçulmanos tiveram total liberdade para viver dentro dos critérios de suas religiões, praticá-la e fazer legislações e segui-las. Esta “concessão” de
liberdade não era nada além de uma obrigação da religião islâmica sobre os governantes de
países muçulmanos (ÇAGRICI, 2006), pois, o versículo do Alcorão deixa claro o fato da reciprocidade em questões da liberdade e do respeito mútuos (6:108). Além do mais, isto é um ato
de humanidade e o islam é uma religião que põe o ser humano em primeiro lugar, visto que
a maior parte dos chamamentos de atenção no Alcorão é direcionada aos “seres humanos” ou
“filhos de Adão”.
Embora o islam considere que ele é a única religião verdadeira (Alcorão 3:19), não deixa de
abrir espaço para a prática e vivência de outras crenças. Neste ponto, a chamada “tolerância religiosa” entra em “cena” quando se trata da relação do islam com as demais crenças. Isto é, a liberdade de adotar ou não uma crença ou outra vista na Declaração Universal de Direitos Humanos
– artigo 18 – é adotada por islam desde o seu início5. Porém, para o islam, não se trata de
uma tolerância religiosa, pois, o termo tolerância trata de uma questão de superioridade entre os
seres humanos ou classes sociais. Islam não assume um papel de superioridade quanto às outras
crenças (ÇAGRICI, 2006). Por outro lado, quando se trata da tolerância, existe um aspecto de,
popularmente digamos, “ter que aguentar” (GURKAN, 2006). Ao invés de usar o verbo tolerar,
ou o substantivo tolerância, o termo usado por estudiosos muçulmanos para abordar a questão
de convivência inter-religiosa é at-Tassámuh, ou al-Mussámaha. Ambos os termos podem ser
traduzidos para português como “tolerância” de modo equivocado (ÇAGRICI, 2006). A tradução mais correta, ou mais próxima do correto, seria a “indulgência” que possui um sentido mais

4

Ou da filha.

5

Vide o exemplo da missa celebrada na Mesquita de Medina anteriormente citada.
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amplo de conviver respeitosamente com o diferente. Este respeito inclui também a não-ofensa
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e não-insulto a religião e crença do outro, tampouco se pode ridicularizar ou demonizá-lo.
Neste ponto, além de termos abordado a liberdade religiosa à perspectiva do islam, tentamos
falar sobre a questão de igualdade nessa religião, que é o principal ponto de partida no Documento Sobre a Fraternidade Humana. Não foge à percepção que islam propõe uma igualdade a
todos os seres humanos sem distinção alguma, até no ponto de vista religioso. A distinção feita
entre o crente e descrente é considerada apenas em questões teológicas, porém, quanto aos fatos
sociais, não se trata de diferença entre os muçulmanos e não-muçulmanos, ou melhor, entre o
crente e o descrente.
Apesar desta distinção entre o crente e o descrente, a consideração de haqq al-nás, isto é,
pecados cometidos contra os seres humanos e perdoados apenas por estes, mas não por Deus,
leva os muçulmanos a manterem a cautela sobre tal no que diz respeito a qualquer classe social,
religiosa ou étnica. Tal fato, conservou, na história, a ideia de igualdade dentro da jurisprudência islâmica e no meio popular. No que diz respeito à jurisprudência islâmica, segundo Gunes
(2006, p. 80), os tribunais islâmicos não levaram em consideração a diferença de crença ou religião quando se fazia algum julgamento. Ou seja, todos os cidadãos eram iguais diante das leis
mesmo que se tratasse de um problema entre um muçulmano e um não-muçulmano.
No que diz respeito ao meio popular, ainda segundo a teoria de Gunes (2006, p. 80), o
chamado temor a Deus era popularmente mais repercutido do que na religiosidade institucional. Portanto, as relações populares entre os leigos muçulmanos se baseava no fato de seguir as
ordens devotamente, isto é, sem ultrapassar os limites postos por Deus.

Liberdade e respeito mútuos
Outro assunto crucial abordado no documento, e muito necessário, é a liberdade da prática
de crença e respeito entre os seguidores de diferentes religiões. As questões relevantes à liberdade
religiosa vieram à tona apenas nos últimos séculos da nossa era. Tal caso ganhou mais importância com a Declaração Universal de Direitos Humanos. O 18 da declaração visa veementemente
a importância da liberdade de pensamento, religião e consciência. O mesmo artigo inclui a liberdade de mudar de religião, adotar ou não uma crença e expressar a sua ideia em torno destes
assuntos. Historicamente é muito claro que a religião do regente de uma região era a religião
do povo desta região – cuius regio, eius religio. A história é testemunha da adoção da religião dos
reis pelos respectivos povos. Isto, porém, não era uma opção, mas sim, uma obrigação do povo.
Levando este aspecto em consideração, observamos que não se pode falar da liberdade de fé ou
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religiosa, ao menos, na era medieval. É notável que o cristianismo foi uma religião oprimida
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pelo Império Romano até ser adotado como religião pelo imperador Constantino, que historicamente o transformou em Bizantino, ou Romano Oriental. Após a adoção do cristianismo
como a religião do império por Constantino, observa-se a expansão veloz dele, apesar deste já
ter sido adotado por uma parcela do povo bizantino (VASILIEV, 1943, p. 53).
Da mesma forma aconteceu com os reinos, as tribos ou os impérios que adotaram o islam no
decorrer da história. Isto não possuiu a aplicabilidade no período de profeta Muhammad. Isto
é, enquanto observamos o chefe de uma tribo adotar o islam como a religião, alguns membros
desta mesma não o faziam, pois, desde o seu início tratou-se de livre-escolha por crer ou não na
mensagem desta nova religião. O maior reforço neste sentido veio dos versículos do Alcorão que
afirmam a missão do profeta apenas como a transmissão da mensagem, mas não a conversão das
pessoas (Alcorão 28:56).
Mencionada anteriormente, A Trégua de Medina propriamente pode ser considerada um
documento de liberdade para os não-muçulmanos uma vez que o “Estado Islâmico6“ tenha
sido estabelecido (DEMIRCI, 2012). Um dos mais importantes itens desta trégua é a liberdade
que concede a cada par a liberdade da prática religiosa. Embora na cidade de Medina, antes da
chegada dos muçulmanos, não houvesse uma divisão baseada nas religiões, levando em consideração que havia uma religião politeísta como a maioria da cidade, a trégua assinada entre
os já habitantes e os recém-chegados marca um aspecto diferente que as antigas alianças entre
os judeus e os árabes; religião, pois, as antigas alianças se baseavam na relação tribal, enquanto
haviam conflitos intra-árabes (ATÇEKEN, 1992, p. 81). Por certo, esta trégua foi uma das
“chaves” para a aproximação do islam com as demais religiões, isto é, ao diálogo inter-religioso.
Além de ser uma referência para o diálogo e aproximação entre os seguidores de outras religiões,
esta trégua usa-se de base para a liberdade que o islam concede aos não-muçulmanos, caso estejam num “estado islâmico”.
Como mencionado acima, a relação dos não-muçulmanos com o governo do estado, dentro
da jurisprudência islâmica, não se baseia em questões étnicos e raciais. Isto reflete muito a não-significância da nação ou raça a qual o indivíduo pertença. Portanto, a relação de um cidadão
não muçulmano com um estado regido pelas leis islâmicas se baseia nas questões religiosas.
Durante a história islâmica, observamos a denominação de dhimmî para os não-muçulmanos. Este termo é, pois, usado não apenas para a sinalização à não-islamicidade deles. O signi6

Importante notar que não trata-se do grupo extremista emergente nos últimos anos.
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ficado é para além. A palavra dhimmî se deriva do termo árabe dhimmah que significa “dívida,
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proteção e compromisso”. A própria palavra significa “aquele a quem é prometida a proteção”.
Os impérios/reinos/sultanatos islâmicos que tinham os não-muçulmanos sob seu domínio,
se comprometiam com a proteção, total liberdade e não-segregação contra estes. Na maioria
destes impérios observava-se a obrigação da prestação do serviço militar, porém, os dhimmî
eram isentos deste serviço em troca de jizya que era um imposto de proteção aplicado a eles
(KENANOGLU, 2014). Neste aspecto, deve-se notar que isso não era uma “tolerância negociada”, assim um imposto para a isenção de um dever de cidadania daqueles estados. Ao longo
da história, observa-se que o Império Otomano fundiu todos os impostos aplicados a não-muçulmanos sob este nome. Isto é, o governo não especificou o imposto de jizya apenas à isenção
do serviço militar, porém, ampliou a um aspecto geral tratando somente de cidadania de um
estado islâmico (INALCIK, 1993). É notável, no que diz respeito ao relato de Inalcik (1993),
os monges e sacerdotes cristãos que viviam sob o domínio do Império Otomano, devido a seu
papel religioso, eram isentos de imposto qualquer até o século XVII. Portanto, havia uma especificidade de exercer o cargo religioso e o respeito por este.
Independentemente do status social ou religioso, os cidadãos não-muçulmanos possuíam
direitos iguais aos muçulmanos. Portanto, isto oferecia-los a mesma liberdade que os muçulmanos. A respeito da liberdade, pode-se mencionar principalmente a liberdade de culto e de
prática dos preceitos religiosos (GUNES, 2006, p. 89). Além da liberdade de culto, ainda na
época do profeta Muhammad, em uma trégua assinalada pelos muçulmanos e cristãos de Medina, ficou avençado que os cristãos poderiam eleger/nomear os seus clérigos e educar os seus
filhos conforme a tradição religiosa respectiva. Da mesma forma, na trégua com os judeus da
mesma cidade garantiu-se a liberdade de culto e educação aos filhos. Principalmente, o artigo
25 desta trégua aborda que
Os judeus de Banu Awf, junto aos crentes – muçulmanos – são uma nação. A religião dos judeus é para eles mesmos e a dos crentes para os crentes. Nisto inclua-se
também os seus escravos.

Segundo Kurucan (2006, p. 65), este artigo é uma demonstração total da aceitação da liberdade e pluralidade religiosas no contexto popular da cidade de Medina do século VII. Segundo
Haylamaz (2014, p. 599), no período a que referimo-nos, havia uma comunidade de cerca
de 4.500 judeus, sendo que havia uma população de 10.000 pessoas, na cidade de Medina. A
maioria deste povo, além dos judeus, porém, era composta de árabes politeístas e havia uma
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minoria cristã. Desta fomra, apesar de serem uma minoria, não se deixou notar a importância
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deles para se fazer um pacto com os cristãos, talvez para que futuramente soubesse-se como
fazer diante disto (GUNES, 2006, p. 90). A trégua assinada com os judeus, além de tudo, tratava de uma colaboração entre judeus e muçulmanos em caso de um ataque à cidade-estado de
Medina, então por esta trégua criada (SARIÇAM, 2007, p. 145). Tratar de uma colaboração,
por um lado, significa “intimidade” nas estratégias militares caso seja necessária a defesa da
cidade, porém, o Alcorão ordena a “não tomar judeus e cristãos por amigos e aliados” (Alcorão
5:51). Nursî (1990, p. 32) interpreta este versículo, assim o traduz Unal (2015, p. 262), da
seguinte maneira: não tomá-los por amigos ou aliados enquanto tiverem o sentimento de inimizade contra os muçulmanos. Portanto, não se trata exatamente de qualquer judeu ou cristão.
Há condição de que haja o sentimento de inimizade. Hoje em dia alguns grupos islâmicos se
baseiam neste versículo como um motivo de não dialogar com os seguidores de outras religiões.
Em contrapartida, Kurucan (2006, p. 34) põe em questão de verificar “qual?”. Já Eren (2016,
p. 72) aponta a necessidade da análise do contexto em que se abordam estes temas. Da mesma
forma, quando se trata do item da trégua acima mencionado, constata-se claramente que há
condições para a “não adoção de judeus e cristãos por amigos”. Isto é, pode-se colaborar com
eles até em assuntos cruciais como o caso de uma guerra ao estado islâmico.
Segundo Mawdudi (1977, p. 21), com base no versículo do Alcorão (5:2), quando um
homem realiza um trabalho nobre, em prol da humanidade, é um direito deste esperar o apoio
dos muçulmanos mesmo que este esteja vivendo no Polo Norte ou no Polo Sul. Portanto, não
se procura identidade religiosa para a cooperação pelo bem da humanidade. Logo, há a liberdade de um não-muçulmano esperar apoio e a cooperação de muçulmanos em questões da
humanidade.

Direito à vida
O último ponto que tomamos por refêrencia para a análise do Documento sobre a Fraternidade Humana é o direito à vida. Muito notório é que a inclusão destes itens neste documento
implica com a importância que as religiões atribuem a estes. Portanto, o que se trata neste
estudo é apenas um embasamento para deixar claro a abordagem tipo ideal7 das religiões, especificamente neste estudo, da religião islâmica sobre tais tópicos.

7

Para entender melhor sobre este conceito WEBER, 2006, p. 14.
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É notável que há um conhecimento equivocado sobre o islam quando se trata da violência
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na nossa era. Muitos, porém, conseguem atribuir a violência ao islam rapidamente logo depois
de qualquer tipo de ataque terrorista. Por isso, a inclusão deste tema no documento é muito
crucial e, na minha própria concepção, muito genial. Enquanto no ocidente se faz estas acusações contra o islam no que diz respeito à violência, os líderes muçulmanos ao redor do mundo
sempre fazem a afirmação de que “o islam é a religião da paz”. Entre eles Fethullah Gulen,
após ataques de 11 de setembro, declarou que “um muçulmano verdadeiro não poderia ser
terrorista”. Assim a Organização para a Cooperação Islâmica (OIC) fez declarações contrárias
ao terrorismo e à violência. Uma campanha iniciada por muçulmanos ao redor do mundo em
2016, ano em que dia após dia aconteciam ataques terroristas, declarava “não em meu nome”.8
Portanto, apesar de uma concepção equivocada e divulgada pela mídia, os muçulmanos se declaram contra a violência.
O terrorismo é definido como a aplicação da força brutal e da violência para impor os ideais
de um certo grupo. De modo geral, este uso da força brutal leva muitas vidas inocentes que
tampouco têm envolvimento com tais assunto. Neste aspecto, pois, vemos a genialidade e a
preocupação de dois líderes religiosos que assinaram este documento pela vida humana.
Quando se trata da questão de vida humana, a religião islâmica se posiciona nitidamente
a favor desta até quando se trata de arqui-inimigos que desempenharam esforço contra os próprios muçulmanos (YILDIZ, 2010, p. 104). Um verso do Alcorão deixa mais claro isso:
É por isso que prescrevemos para (toda a humanidade, mas de modo particular)
os filhos de israel: aquele que mata uma alma, a não ser pelo transtorno social que
causam e pela corrupção sobre a terra, será punido (no dia do julgamento) como se
tivesse matado toda a humanidade, e quem salva uma alma será recompensado como
se tivesse salvo toda a humanidade. (Alcorão 5:32)

Segundo Yildirim (2004, p. 112), este versículo aponta a sacralidade da vida humana. Portanto, para qualquer muçulmano, a preservação da vida de qualquer uma pessoa, desde que esta
não esteja conspirando contra os muçulmanos e contra a paz social, é uma prática do sagrado.
Para Mawdudi (1977, p. 24), a vida humana é sagrada e sua preservação é um ato de obediência. Não se trata apenas, neste contexto, da vida de muçulmanos entre si, mas também da vida
de qualquer indivíduo que esteja convivendo com os muçulmanos. Cabe ressaltar que a abordagem de Mawdudi se baseia nos termos de um estado islâmico, portanto, os assuntos apontados
8

A declaração feita em inglês “#notinmyname”.
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por ele trazem à tona os direitos de cada cidadão de um possível estado islâmico. Porém, não se
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considera uma distinção entre os cidadãos muçulmanos e os não-muçulmanos (GUNES, 2006,
p. 80). Independentemente de qual seja a fé, ou mesmo sem adoção de uma fé, um cidadão de
um país regido pelas leis da jurisprudência islâmica é considerado igual diante das autoridades
do estado e, no caso de ausência da justiça neste sentido, até o chefe de estado pode ser julgado
e condenado.
Algumas problemáticas emergem, ao falarmos deste aspecto, quase desconhecido do islam:
já que há esta pregação pela vida humana, por que há extremismos em nome desta religião? Por
que pessoas que adotam o terrorismo se referem ao Alcorão? O que é Jihad, já que não se fala
de matar os “infiéis” deliberadamente?
É inegável que haja versículos do Alcorão que convoquem à guerra. Porém, tais versículos
devem ser analisados em seu contexto. Principalmente, devemos notar que os extremistas que
praticam terrorismo pouco conhecem, ou nada conhecem, sobre a religião islâmica, ou lhes falta experiência da religião (CRUZ, 2013). Pois, experiências individuais também demonstram
que o conhecimento básico da religião não se encontra em tais pessoas que se veem “entusiastas” para combater pela causa da religião. Em muitos casos, observamos o recorte de trechos
corânicos. Isto é, os agentes que querem recrutar seguidores para um grupo extremista, ou até
próprios líderes destes grupos, citam apenas o trecho que pode chamar a atenção dos indivíduos. Portanto, remontando ao que mencionamos no início deste parágrafo, a falta de estudo
e conhecimento profundos, e da experiência religiosa leva os indivíduos a acreditar que aquilo
que é propagado por agentes manipuladores dos textos sagrados seja verdadeiro. Aliás, em muitos
casos, esta crença os leva a condenar aqueles que interpretam os mesmos textos de maneira
correta. Isto, segundo Eren (2016, p. 14), geralmente se baseia na situação psicológica de quem
interpreta os textos. Ou seja, a leitura feita por este tipo de indivíduos é inclinado para buscar
justificativa à sua vida atual. Portanto, aqueles que mostram a leitura mais próxima do correto
dos textos sagrados são demonizados à visão destas pessoas. Em alguns casos, isso segue para
além da demonização e transcende em forma de extremismo intra-islâmico. Isto é, os próprios
muçulmanos que seguem, ou tentam seguir, os textos sagrados de maneira mais correta possível
são o principal alvo dos extremismos daqueles que os seguem de modo equivocado.9
Como mencionado acima, para o islam, matar um inocente, seja qual for profissão de fé
deste, é igual a matar toda a humanidade, em termos de julgamento no dia do juízo final. O
9

Disponível
em:
https://super.abril.com.br/blog/superlistas/7-coisas-que-voce-precisa-entender-sobre-o-estadoislamico/. Acesso em: 02/06/2019
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profeta Muhammad propagou isso durante a sua vida e ensinou a seus seguidores o respeito
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pela vida de outros. Em alguns casos, observa-se que ele pagou indenização aos familiares daqueles que foram mortos equivocadamente durante uma guerra, em nome do estado que estava
dirigindo (GUNES, 2006, p. 134). Além do mais, o Alcorão ordena que aqueles que pedirem
asilo aos muçulmanos, mesmo que fossem politeístas de Meca antes da retomada da cidade
pelos muçulmanos, devem ser emancipados e lhes se oferecer segurança (9:6). Desta maneira,
acreditamos que tenhamos proposto hipóteses válidas para as duas primeiras problemáticas.
No(s) parágrafo(s) a seguir, iremos tentar propor hipótese, ou hipóteses, para a última problemática, e desta maneira, estaremos finalizando o nosso estudo em torno do Documento Sobre
a Fraternidade Humana.
Para melhor entender o que é jihad, iremos analisar a origem etimológica deste termo. A
palavra jihad se deriva do verbo jahada em árabe que significa esforço e desempenho. Literalmente traduzindo, jihad pode ser entendido como esforço. Neste esforço, podemos incluir o
desempenho empregatício que cada um de nós tem para ganhar “o pão de cada dia”. Terminologicamente, Eren (2016, p. 215-216) define o jihad em três aspectos:
• Primeiro aspecto do jihad é o esforço pelo conhecimento. Neste sentido, tendo o conhecimento, levar as pessoas à verdade, a justiça e a bondade que islam prega é uma forma de jihad
e um esforço pela causa de Deus. Portanto, isso é jahd – esforço.
• Segundo aspecto do jihad é mujahada que é a luta interna, aquilo que o profeta ensina
como o jihad maior, isto é, lutar contra os próprios desejos carnais, remorsos, egoísmos e ambições humanas, e tentar purificar a mente e a alma destes maus desejos.
• O terceiro aspecto de jihad é qital que é guerra pela causa de Deus.
Porém, este último aspecto se põe em cena apenas como a última opção. Portanto, para
praticar o jihad, os primeiros passos a serem dados são esforço pelo bem da humanidade e luta
interna para a purificação da mente e da alma dos males carnais. Já para Yilmaz (2013) jihad
é esforço desempenhado para se alcançar a um objetivo e/ou sucesso numa causa almejada,
principalmente espiritual. Da mesma origem, os juristas islâmicos derivam a palavra ijtihad
que significa legislação das leis. Portanto, interpretar o jihad como uma guerra é um equívoco
cometido através dos fatores histórico-políticos acontecidos.
Kurucan (2006, p. 52) alega que o termo jihad é conhecido de maneira incorreta tanto
pelos muçulmanos quanto pelos não-muçulmanos, pois, dentro das análises jurisprudenciais,
observamos a fusão jihad com qital quando se trata de guerra. Isto, historicamente, não fazia di-
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ferença, pois, é inegável que o mundo tem um passado sangrento causado pela religião, ou pelos
políticos que se usaram da religião para alcançar a certos objetivos. Neste sentido, não podemos
negar o uso do jihad como “uma guerra” tenha sido acontecido, pois, além dos obstáculos metafísicos – na concepção islâmica, o próprio homem e o satanás – haviam obstáculos físicos que
eram mais nítidos de se enxergar e em primeiro lugar veio a remoção desses. Numa certa época,
os motivos políticos foram considerados como obstáculo entre o homem e Deus. Portanto, até
os confrontos intra-islâmicos por motivos políticos ou doutrinários foram considerados jihad
(KURUCAN, 2006, p. 52). Entretanto, Yilmaz (2013) analisa os primeiros 13 anos do islam
em Meca como uma forma de jihad – o maior – sem ter sido derramado sangue. A época referida, inclusive, foi a época em que os muçulmanos sofreram mais repressões por parte da elite
de Meca. Por isso, a definição difusiva, do jihad e qital levou a um entendimento de que jihad
seja apenas uma guerra, o que do ponto de vista islâmico é um equívoco.
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Considerações finais
Neste estudo que tentamos analisar o Documento Sobre Fraternidade Humana à perspectiva do islam, constatamos, principalmente, que o documento convém basicamente com os
princípios da religião respectiva de modo geral, especialmente no que diz respeito a direitos humanos frequentemente destacados no documento. Embora a nossa apreciação em torno destes
assuntos se tenha limitado aos pontos examinados, de modo geral observa-se que a prioridade
do documento é o ser humano em si, assim como o faz a religião islâmica.
Embora o tema abordado nesta pesquisa seja igualdade humana, liberdade e respeito mútuos e direito à vida, a examinação sobre os termos mal-entendidos nos âmbitos popular e acadêmico – como jihad, por exemplo – que são relacionados ao tema foram tratados para melhor
compreensão sobre tal. Neste ponto, observa-se que principalmente o termo jihad é mal compreendido tanto por muçulmanos quanto por não-muçulmanos. Pode-se destacar que entre as
diversas dimensões do jihad, a guerra é a última, pois, o princípio da religião islâmica, no que
se refere ao ser humano, é a manutenção da vida humana.
Delimitada ao âmbito estatal, a liberdade para os não-muçulmanos é fundamental e deve-se
considerar a igualdade entre os cidadãos sem distinção entre as tradições de fé. A história islâmica é testemunha de casos em que os próprios muçulmanos são condenados às indenizações, ou
até penas mais graves, quando se trata da violação do direito de um dhimmî. Isto, porém, não
se limita apenas aos cidadãos muçulmanos de um possível estado islâmico, mas também a seus
governadores e administradores. Portanto, pode-se dizer que a chamada liberdade religiosa, que
é um conceito da contemporaneidade, é um ensinamento tipo ideal islâmico.
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A D E M A R I A N O S F O LHET O S
CIBERA FI G URTEOLOGIA
DE M I NELVI N O F R A N CI S CO S I LVA
E R O D O LFO CO ELHO CAVA LCA N T E
T HE F I GUR E O F MA RIA IN THE PA MPHLETS
O F MI NE LVIN O FRA NCISCO SILVA
AND R O D O LFO COELHO CAVA LCA N TE
NEFFERTITE MARQUES DA COSTA *

Resumo: Considerando a Literatura de cordel brasileira como uma importante fonte de
pesquisa para a Ciência da Religião, o trabalho utilizou os folhetos dos poetas populares Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante, disponíveis no acervo digital da Fundação
Casa de Rui Barbosa, para compreender a forma como a figura de Maria foi retratada na cultura
popular nordestina, ao confirmar a definição de Idelette Muzart-Fonseca dos Santos de que este
tipo de literatura seria um documentário de costumes e de mitos do mundo rural brasileiro. Ao
longo dos folhetos analisados, percebe-se os elementos da religiosidade popular apontados por
Riolando Azzi: o início dos santuários, a prática das romarias e das procissões e a realização das
festas religiosas populares.
Palavras-chave: Literatura de cordel; Minelvino Francisco Silva; Rodolfo Coelho Cavalcante; religiosidade popular; Maria.
Abstract: Considering the Brazilian Cordel Literature like a important research source for
the Science of Religion, the work used the pamphlets of popular poets like Minelvino Francisco
Silva and Rodolfo Coelho Cavalcante, available in the digital collection of the Fundação Casa
de Rui Barbosa, to understand how the figure of Maria was portrayed in Northeastern popular
culture, confirming the definition of Idelette Muzart-Fonseca dos Santos that this type of literature would be a documentary of customs and myths of the brazilian rural world. Throughout
the leaflets analyzed, one can see the elements of popular religiosity pointed out by Riolando
*
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Azzi: the beginning of shrines, the practice of pilgrimages and processions and the realization
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of popular religious festivals.

Keywords: Cordel literature; Minelvino Francisco Silva; Rodolfo Coelho Cavalcante; po-

pular catholicism; Maria.

Introdução
O trabalho partiu do princípio de que a Literatura de cordel brasileira, fruto de uma tradição oral, que passou a ser elaborada, reelaborada e transmitida no registro escrito, contem em
seus versos a expressão da religiosidade da cultura em que circulava, seja no contexto da produção ou do consumo, razão pela qual pode ser uma importante fonte de pesquisa para a Ciência
da Religião, apontando as formas assumidas pela religiosidade popular, em uma literatura de
origem nordestina, mais especificamente sertaneja.
Para selecionar os folhetos dos poetas Minelvino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante, que tivessem a figura de Maria como personagem central, foi utilizado o acervo digital
da Fundação Casa de Rui Barbosa, localizada no Estado do Rio de Janeiro, que dispõe da maior
coleção de Literatura de cordel brasileira existente no país. Alguns trechos dos poemas serão
transcritos, respeitando-se a grafia original a fim de que não prejudique a métrica e as rimas em
que foram criados.
O objetivo é compreender a forma como a figura de Maria foi retratada na Literatura de
cordel brasileira, tendo em vista os elementos constitutivos do catolicismo popular existente na
região. Considerando o local de produção dos dois poetas, o foco da análise é o Estado da Bahia, mas entende-se que, como um produto cultural que circulou em todo o Nordeste brasileiro,
reflete as formas religiosas encontradas na região como um todo.

1. A Literatura de cordel brasileira e a religiosidade popular
A Literatura de cordel brasileira é uma importante fonte de pesquisa para a Ciência da
Religião. Em primeiro lugar, os folhetos, expressão da cultura popular nordestina, apresentam
diversos temas baseados no universo religioso católico, como as figuras de Jesus, de Maria, do
diabo e dos santos; depois, os poetas populares, produtores dessa literatura, e o público, que
ouvia e/ou lia a poesia impressa nos folhetos, estavam inseridos em uma determinada visão de
mundo, oriunda da religiosidade popular, existente, sobretudo, no sertão nordestino.
Também chamada de Literatura popular em versos ou de Literatura de folhetos, dependendo da nomenclatura adotada, a Literatura de cordel brasileira tem estreita relação com a orali-
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dade, se ligando com os cantadores e violeiros nordestinos, seja nos temas (conteúdo), seja na
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versificação (forma), os quais, por sua vez, retomaram a tradição medieval dos trovadores e dos
jograis, assim como a solução gráfica adotada para a impressão dos poemas, razão pela qual o
que era identificado como folheto de feira passou a ser denominado de cordel, referência aos folhetos que eram vendidos pendurados em um cordão nas feiras medievais na Península Ibérica.
Documentário de costumes e de mitos do mundo rural brasileiro ou recriação escrita de uma tradição oral herdada da Europa, o folheto deixa entrever, sob uma
denominação múltipla, as ambiguidades de sua identidade. O termo folheto de feira
é empregado tradicionalmente para designar esse pequeno livro, cujo número de
páginas varia de 8 a 48 (podendo chegar, excepcionalmente, até 64 páginas), com
um formato médio de 11 x 64 cm., imposto pelo modo de distribuição. (SANTOS,
2006, p. 60, 61).

Entre os primeiros poetas da Literatura de cordel brasileira estão Leandro Gomes de Barros
(1865-1918), Francisco das Chagas Batista (1882-1930) e João Martins de Athayde (18801959). É possível dizer que esses primeiros poetas populares marcaram a passagem entre a
prática da cantoria, muitas vezes feita na improvisação – o repente –, e a produção de poemas
impressos, o que pode ser verificado pela mudança na versificação utilizada pelos cantadores e
pelos poetas da Literatura de cordel brasileira.
Tanto uma prática cultural quanto a outra tiveram origem no mesmo lugar: a Serra do Teixeira, no Estado da Paraíba. Os poetas Leandro Gomes de Barros, João Martins de Athayde e
Francisco das Chagas Batista são naturais do sertão da Paraíba, assim como os famosos cantadores Inácio da Catingueira e Romano do Teixeira, também chamado de Romano da Mãe d’Água.
Os nomes pelos quais estes ficaram conhecidos faziam menção aos seus locais de origem: Catingueira, Teixeira e Mãe d’Água eram vilas e hoje cidades.
Uma nova geração de poetas populares se concentrou em torno do alagoano Rodolfo Coelho Cavalcante (1917-1987), que, vindo de Teresina, no Estado do Piauí, onde havia começado
a publicar folhetos, se estabeleceu em Salvador, no Estado da Bahia, em 1945, onde havia um
grande mercado consumidor para este tipo de literatura, assim como outros poetas populares
que foram para a capital baiana, a exemplo de Manuel d’Almeida Filho (1914-1995), paraibano
radicado em Aracaju, no Estado de Sergipe.
Rodolfo Coelho Cavalcante assumiu a liderança entre os poetas populares, organizando
congressos de trovadores e violeiros, publicando jornais independentes e lutando pelos direitos
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dos poetas populares. Também ajudou alguns deles, como Minelvino Francisco Silva (1926-
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1998), que foi até Salvador aprender a métrica dos poemas com ele, se tornando, depois, o
Trovador Apóstolo, que publicava seus folhetos em gráfica própria na cidade de Itabuna, litoral
sul do Estado da Bahia, de onde contribuía com a luta pelos direitos dos poetas populares.

2. Os folhetos de Minelvino Francisco Silva
O Estado da Bahia possui alguns centros de peregrinação, o que foi matéria-prima para a
poesia do Trovador Apóstolo. Além do município de Bom Jesus da Lapa, localizado no Vale do
São Francisco, que abriga um dos santuários mais conhecidos do Nordeste, em Arraial d’Ajuda,
distrito de Porto Seguro, litoral sul do Estado, se encontra a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda,
o primeiro santuário do Brasil, construído pelos jesuítas após a chegada ao Brasil, em 1549, e
em Monte Santo, no sertão de Canudos, no norte do Estado, o Santuário da Santa Cruz, formando o segundo sacromonte reconhecido oficialmente no Brasil, com as capelas construídas
no final do século XVIII, a partir da missão dos capuchinhos italianos no Brasil.
Em 16 de agosto de 1967, no dia seguinte à realização da Festa de Nossa Senhora da Ajuda,
Minelvino Francisco Silva escreveu o folheto A despedida dos romeiros de Nossa Senhora d’Ajuda,
em sextilhas, com a rima ABCBDB, exceção feita à última estrofe, a qual terminou com o acróstico MFSILVA, escrito em septilhas, com a rima ABCBDDB, como uma assinatura do autor,
prática recorrente entre os poetas populares a fim de registrar a autoria no próprio corpo do
poema. Em contrapartida, o poema teve início com uma invocação à Nossa Senhora da Ajuda,
para a qual solicitava a inspiração para escrever os versos.
Sabe-se que a relação devoto-devoção se materializa no ex-voto, diminuição da frase ex-voto
suscepto, que significa pela graça recebida, como um artefato entregue pelo devoto com o objetivo de representar o milagre obtido por intercessão da figura de Maria ou de um determinado
santo, sendo depositado na sala de milagres do respectivo santuário. Como um santuário antigo, quando era comum entregar quadros com a narrativa do milagre alcançado, Minelvino
Francisco Silva registrou a presença deles nas paredes e as suas respectivas histórias.
Entre aqueles que chamaram a atenção do poeta, considerados como interessantes, estava
a cura de pessoas com problemas no pulmão, as quais vomitavam sangue, provavelmente em
função de uma tuberculose; o fato de uma canoa ter virado e o seu tripulante continuar em pé
sobre ela; e um homem, em alto-mar, na iminência de ter o braço atacado por um tubarão, nada
ter sofrido após o grito pelo socorro de Nossa Senhora da Ajuda.
O poeta também relatou o clima em que a Festa de Nossa Senhora da Ajuda ocorria, registrando a chegada de peregrinos de diferentes lugares até quatro dias antes, a oferta de vinte casas
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pertencentes à igreja local para a hospedagem dos mesmos, a necessidade de policiamento nas
ruas devido a imensa quantidade de pessoas, a presença de vendedores ao redor da igreja, a procissão com a imagem em torno da praça matriz ao som dos benditos (canções sacras populares)
e o encerramento da festa com a celebração de uma missa.
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Ao abordar o elemento religioso, o fenômeno da peregrinação e a figura de Maria se entrelaçam nos folhetos de Minelvino Francisco Silva. Mesmo quando se trata de uma peregrinação
cristocêntrica, ou seja, teologicamente voltada à figura de Jesus, popularmente prevalece a figura de Maria, o que é evidenciado no folheto Aparição de Nossa Senhora das Dores e a Santa
Cruz do Monte Santo, escrito em septilhas, com a rima ABCBDDB, sem o registro da data de
publicação.
(...)
A muitos anos passados
Dizem os velhos moradores
Que apareceu numa pedra
Nossa Senhora das Dores
Quem ali ficasse olhando
Parecia está chorando
Pelos filhos pecadores
No cume do alto monte
Apareceu uma cruz
Com uma toalha nos braços
Que se vê em plena luz
Toda alvinha sem ter malha
Só pode ser a toalha
Que embrulharam Jesus
Pegaram a imagem da santa
Colocaram no altar
De sua igreja matriz
Mas ela não quiz ficar
Porque dali exalou
Depois o povo a encontrou
Na pedra no seu lugar
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Outra vez pegaram a imagem
novamente
CIBEREElatrouxeram
TEOLOGIA
tornou a voltar
Pra seu lugar pretendente
Precisou edificar
Uma Igreja no lugar
Que apareceu certamente
E lá no pico do monte
Construiram outra capela
Onde tem a Santa Cruz
Com a toalha tão bela
Para todo penitente
Que tem fé no Onipotente
Ir fazer a visita a ela
São vinte e quatro capelas
Pra chegar na Santa Cruz
Pode ir mesmo de noite
Que em todo canto tem luz
Com bastante pasciência
Todos fazem penitência
Em louvor ao Bom Jesus
Cinco mil metros de altura
Pra na capela chegar
Onde está a Santa Cruz
É mesmo de amargar
Quem não tiver muita fé
Pra subir o monte a pé
Começa renunciar
(SILVA, s.d., p. 2, 3).

Esse mito de origem, baseado na narrativa de uma imagem que retorna a um determinado
lugar, onde termina por ser edificada uma igreja para a sua devoção, é bastante recorrente no
universo católico, sendo possível citar o Convento de Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha,
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no Estado do Espírito Santo, e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de França, localizada
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no município de São Paulo, no Estado de São Paulo, hoje Santuário Eucarístico. Contudo, não
é esta a versão oficial da construção do Santuário da Santa Cruz, em Monte Santo, no sertão
da Bahia.
Em 1775, o frei capuchinho Apolônio de Todi, vindo de uma missão junto aos nativos, em
Massacará, atual município de Euclides da Cunha, organizou, em 1º de novembro, uma procissão de penitência para erguer um cruzeiro no alto da Serra do Piquiriçá, a qual passou a se
chamar Serra do Monte Santo, levantando, ao longo do caminho, vinte e cinco cruzes de madeira, onde seriam construídas as capelas representando as dores de Maria e os passos da Paixão
de Cristo, obra completada em 1791.
Além de retratar as devoções, as peregrinações e os santuários baianos, Minelvino Francisco
Silva, a partir da função jornalística da Literatura de cordel brasileira, relatou no folheto Aparição e milagre de Nossa Senhora Aparecida, escrito em sextilhas, com a rima ABCBDB, publicado
em 1973, a peregrinação que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, saindo com os redentoristas do santuário localizado no Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, realizou pelo território
nacional naquele ano, passando pelo Estado da Bahia.
(...)
Agora Nossa Senhora
A nossa Mãe Concebida
Percorreu nosso Brasil
A sua terra querida
Visitou muitas cidades
A Senhora Aparecida
Já visitou Salvador
Com todo povo bahiano
Jequié, Lapa, Conquista
Depois o povo praiano
Itabuna com Ilhéus
Graças ao Pai Soberano
(SILVA, 1973, p. 8).

Antes disso, relatou o início da devoção, após o encontro da imagem, em 1717, por três pescadores no Rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá, durante a passagem do Conde de Assumar,
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título de D. Pedro de Almeida e Portugal, situando o evento em seu contexto histórico, o que
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considerou como uma aparição da figura de Maria, como aquela que veio, com a permissão de
Deus, libertar os negros escravizados, fato que seria, de acordo com os versos, a explicação para
a cor da imagem.
Também relatou o chamado milagre das velas, quando, durante uma oração comunitária
diante da imagem, no primeiro oratório que foi construído, na casa de um dos pescadores que a
encontrou, as velas apagaram e reacenderam misteriosamente, e o chamado milagre das correntes, em que o poeta narrou apenas que o senhor que açoitaria o seu escravo, diante da imagem
de Nossa Senhora Aparecida, teve o braço paralisado, sem se ater ao fato do rompimento, então
inexplicável, das correntes que o aprisionavam.

3. Os folhetos de Rodolfo Coelho Cavalcante
Diferente de Minelvino Francisco Silva, Rodolfo Coelho Cavalcante vivenciou diferentes
experiências religiosas, sendo católico, batista, presbiteriano, adventista, pentecostal, testemunha de Jeová e espírita, o que também influenciou na diversidade de temas religiosos por ele
tratados. Em relação à religiosidade popular, os seus folhetos abordaram eventos que ocorreram
em pontos distintos, indo além do Estado da Bahia, e trouxeram personagens que mostram a
forma como o povo “fazia” os seus próprios santos, com relatos de aparições marianas, profecias
apocalípticas e inúmeros milagres.
O poeta publicou um ciclo de folhetos sobre o Padre Antônio Ribeiro Pinto: A vida do Padre
Antônio (O milagroso de Urucânia), em 1947; Os milagres do Padre Antônio, em 1947; O sermão
do Padre Antônio, em 1948; e Nossa Senhora das Graças, sem data de publicação. O folheto O
sermão do Padre Antônio, indicado nos próprios folhetos de Rodolfo Coelho Cavalcante como
o terceiro da série e apontado por Wanke (1983), não estava disponível no acervo digital da
Fundação Casa de Rui Barbosa.
Embora a origem do município de Urucânia, localizado na Zona da Mata mineira, esteja
ligada à devoção a Nossa Senhora do Bom Sucesso, levada à região das minas por aqueles que
procuravam o ouro, invocada como Protetora dos bens terrenos, a localidade ficou conhecida
após a chegada do Padre Antônio Ribeiro Pinto (1879-1963), em 11 de fevereiro de 1947, que
atraiu multidões, sobretudo vindas do Nordeste brasileiro, em busca de curas milagrosas, as
quais eram atribuídas à benção do sacerdote.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

126

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Chamava a atenção de todo o Brasil, especialmente do Nordeste, onde se fretavam
e mais caminhões de romeiros em busca da cura para seus males. (...)
CIBERcaminhões
TEOLOGIA
“Os milagres do Padre Antonio” de Rodolfo [Coelho Cavalcante] teve sua primeira
edição de cinco mil exemplares esgotada em poucos dias. Em três meses, já havia
alcançado mais de sessenta mil unidades vendidas. (...) Saindo de Salvador com seus
folhetos, Rodolfo fez uma excursão pelo interior da Bahia, perambulando entre Jacobina, Senhor do Bonfim, e Juazeiro da Bahia, com sua coleção de folhetos sobre o
Padre Antônio. Até dois mil folhetos chegava a vender num dia, pois muitos compravam de cinco a dez exemplares de uma vez. (WANKE, 1983, p. 150).

O folheto Nossa Senhora das Graças, compondo o referido ciclo, provavelmente foi publicado no ano de 1947 ou de 1948, apresentando uma estrutura bastante incomum para os poemas
de Rodolfo Coelho Cavalcante: escrito parte em septilhas, com uma rima variável, inicialmente
no esquema ABCBDDB e depois no esquema ABABCCB; e parte escrito em décimas, versificação comum aos cantadores, mantendo irregularidade nas rimas, por vezes ABBAACCDDC
e em outras AAAABCCCCB.
Caracterizado como um poema de louvação, mostra, ao mesmo tempo, como a figura de
Maria era vista pela religiosidade popular, prevalecendo a imagem de mãe, ou seja, aquela que
acolhe e protege, e a visão propagada pela teologia oficial, ensinada e transmitida ao povo, o que
demonstram as denominações de Rainha, como aquela a que o fiel, o súdito deve submeter-se,
e de Estrela, que guia o fiel em sua vida cotidiana ou os responsáveis pela pastoral, pela evangelização do povo, razão pela qual foi proclamada Estrela da Evangelização, em 1975, e Estrela da
Nova Evangelização, em 2013, por diferentes exportações apostólicas.
(...)
Rainha consoladora
Rainha dos versos meus
Rainha auxiliadora
Rainha dos altos céus
Rainha da cristandade
Rainha da eternidade
Rainha dos filhos seus.
Rainha dos pecadores
Rainha de mil pureza
Rainha dos mil louvores
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Rainha da Natureza
do amor materno
CIBERRainha
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Rainha do filho Eterno
Rainha da singeleza.
Mãe bemdita do cristão
Mãe querida dos prudentes
Mãe ditosa do Varão
Mãe eterna dos viventes
Mãe sublime do Amor
Mãe do nosso Salvador
Mãe de todos penitentes.
Estrela do Oriente
Estrela do Infinito
Estrela nascente
Estrela granito
Estrela D’Alva
Estrela que salva
O pobre do aflito.
Estrela da Gloria
Estrela de luz
Estrela vitória
Que ao céu nos conduz
Estrela d’altura
Estrela segura
Que é mãe de Jesus
(CAVALCANTE, s.d., p. 4, 5).

A imagem mais incomum proposta pelo poeta é a de Estrela granito, que, no contexto,
considerando a resistência desse tipo de rocha, pode significar que Maria suportou firme o
sofrimento, já que as últimas estrofes, após louvar as qualidades de Maria, ressaltam como ela
chorou aos pés de Jesus crucificado, sendo que já havia sofrido por perder os pais cedo, ideia já
presente no folheto Lágrimas de Nossa Senhora, publicado em 1946, o que confere um sentido
de unidade aos dois folhetos, os primeiros de uma longa série sobre a figura de Maria.
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O folheto Lágrimas de Nossa Senhora, escrito em septilhas, com a rima ABCBDDB, narrou
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o que teria sido a vida de Maria, desde o seu nascimento, passando pelo casamento com José,
até o nascimento e morte de Jesus. As lágrimas de Nossa Senhora, título do folheto, seriam as
perdas pelas quais ela passou, segundo o autor: a morte da mãe, depois a morte do pai, ficar
grávida sem ter tido relações sexuais com o marido, o mundo não compreender a sua gravidez
ser uma revelação de Deus, um ataque quando fugia para o Egito com José e seu filho Jesus, a
perda de Jesus no templo e a Paixão de Cristo.
Ó Virgem Maria Santa
Concebida sem pecado!
Dá-me licença Senhora
Por teu Filho idolatrado
Escrever este livrinho
Pois é só Ele o caminho
Para o mundo transviado!
Virgem Maria Santissima
Rainha dos explendores!
Ó Virgem de Nazaré!
Mãe de todos pecadores!
Consoladora das almas!
Vou descrever tuas lagrimas
Aos meus queridos leitores!
Luzente Estrela do Céu!
Lirio puro da Inocencia!
Agraciada de Deus!
Ó Virgem Mãe de clemencia!
Inspira o historiador
Com teu puro e santo amor
Dando a tua inteligência!
(CAVALCANTE, 1946, p. 1).

O poema já apresentava o mesmo tom de louvação, assim como as imagens de virgem, de
mãe, de rainha e de estrela, que seriam empregadas e ampliadas no folheto Nossa Senhora das
Graças, publicado posteriormente, as quais vão ao encontro do discurso teológico sobre a figura
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de Maria: “Protetora dos humildes”, “Auxilio dos pecadores”, “Porto dos navegadores”, “Alivio dos

CIBER

TEOLOGIA

sofredores”, “Pétala mimosa das flores”, “Salvadora dos fieis”, “Arca da Santidade”, “Advogada do
céu”, “Consolo da cristandade”, “Espelho de todas mães”, “Esperança dos católicos”, “Símbolo da
castidade” e “Manto da Perfeição”.
O folheto O milagre da Conceição, escrito em septilhas, com a rima ABCBDDB, não tem
data de publicação, mas provavelmente ocorreu no mesmo período em que os folhetos do ciclo
do Padre Antônio, ou seja, entre os anos de 1947 e 1948. O poema relatou o caso que teria
ocorrido em uma missa, celebrada dois dias antes da Festa de Nossa Senhora da Conceição,
realizada em 8 de dezembro, em uma igreja dedicada ao orago, em que houve a cura de um
paralítico, após dezessete anos de uma enfermidade desconhecida, estando na localidade para
consulta médica, o qual, após a dita obtenção do milagre, contou toda a sua história para as
pessoas presentes e para os repórteres, que o entrevistaram do lado de fora da igreja.
Segundo ele, alguns meses antes, a partir do relato de curas milagrosas por parte dos peregrinos que retornavam da região de Urucânia, passou a ter esperança na solução do seu problema
físico. Apesar da devoção a Nossa Senhora das Graças, ele estava contando com a vinda anunciada do Padre Antônio Ribeiro Pinto, que faria uma benção durante a Festa de Nossa Senhora
da Conceição, o que acabou não acontecendo, mas o homem teria sido atendido da mesma
forma, já que, em suas palavras, “com ele me apeguei com a fé no coração”.
(...)
Feliz daquele que tem
Uma fé pura e sadia
No poder de Padre Antonio
Alegremente confia
Pode curar-se numa hora
Quem tem fé em Nossa Senhora
Há de se curar um dia
Não é bilhete leitores
Que se tira em loteria
Qualquer um pode curar
Depende se ele confia
Realmente em Padre Antonio
Pois nunca será um sonho
Crendo na Virgem Maria!
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(...)
precisa ir a Urucania
CIBERNão
TEOLOGIA
Ou a Rio Casca leitor
Vai querendo se puder
Não pode, tenha o fervor
De sua fé, que verás
As graças celestiais
Da Virgem mãe do Senhor!
Não é com ouro nem prata
Que se compra a Salvação
Ou a cura dos seus males
É somente com a Oração
Fervorosa do seu Eu
Não é lendo um livro meu
Que depressa fica são...
Não! Quem cura é Ela
A mãe do Crucificado
A Estrela Matutina
Mater do Verbo Encarnado
Que é a Estrela gloriosíssima
Virgem Maria Santissima
Que está sempre ao nosso lado!
(CAVALCANTE, s.d., p. 6, 7).

O folheto Os milagres de Nossa Senhora das Graças ou a santa de Itaberaba, escrito em sextilhas, com a rima ABCBDB, abordou o caso de Maria Milza dos Santos, do povoado de Alagoas,
no município de Itaberaba, na Chapada Diamantina, no Estado da Bahia, que ficou conhecida
como Mãezinha de Alagoas ou Mãezinha dos Pobres. Há duas versões disponíveis no acervo
digital da Fundação Casa de Rui Barbosa: um folheto, provavelmente a primeira edição, sem
data de publicação, e o outro, na segunda edição, publicado em dezembro de 1955.
No poema, Rodolfo Coelho Cavalcante narrou que Nossa Senhora das Graças ajudava a
jovem Maria Milza a realizar as curas milagrosas. Ela relatava ter visto, em 1950, uma aparição
de Maria embaixo de um pé de umbuzeiro, local onde foi erguido o Santuário de Nossa Senhora das Graças, que permanece recebendo peregrinos, principalmente no dia 27 de novembro.
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O poeta também fez menção ao Padre Antônio Ribeiro Pinto, assim como ao Padre Donizetti
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Tavares de Lima (1882-1961), em processo de beatificação, famoso, a partir de 1955, após a
divulgação de uma cura milagrosa, tendo atuado em Tambaú, no interior do Estado de São
Paulo, onde construiu o Santuário de Nossa Senhora Aparecida.
No arraial “Alagôas”
De Itaberaba, distrito,
Um povoado baiano
Por ordem do infinito
Uma “Santa” aparece
Para torna-lo bemdito
Maria Milza se chama
Essa jovem milagrosa
Que cura todo cristão
Com uma força puderosa
Igualmente o Padre Antonio
Por ser ela virtuosa
(...)
Nossa Senhora das Graças
É a santa milagrosa
Que ajuda Maria Milza
Nesta missão gloriosa
Devido ser a donzela
Uma jovem virtuosa
Muita gente ainda duvida
Da virtude de Maria
A jovem de “Alagôas”
Do Estado da Bahia
Porque pensa que na terra
Não há alma de valia
Também hoje em Timbaúba
Um sacerdote romano
Por nome de Donizéte
Por ordem do Soberano
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Tem operado milagres
Para todo genero humano
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Em Urucânia também
Um padre mui caridoso
Por nome de Padre Antonio
Por ser ele virtuoso
Curou muitsa criaturas
Por ordem do Poderoso
(CAVALCANTE, 1955, p. 1-4).

Na continuação doo poema, há o relato da cura de um cego de nascença, vindo de Petrolina, no Estado de Pernambuco; da cura de um homem com tuberculose, que teria vindo do
município baiano de Irará; da cura de uma jovem surda, proveniente de Encarnação, um bairro
de Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano; e da cura de um homem, do município baiano
de Nazaré, o qual não andava.
Os folhetos apontados, assim como os folhetos anteriores de Minelvino Francisco Silva,
relatam uma série de milagres que levaram o povo a peregrinar pelo Nordeste e até para outras
regiões do país em busca de um milagre pessoal, de curas para os seus males, instaurando novas
rotas de peregrinação e novos santuários reconhecidos pelas igrejas locais. Outra dimensão religiosa que aparece nos folhetos de Rodolfo Coelho Cavalcante é a dinâmica da procissão.
No folheto História de Nossa Senhora de Nazaré que chorou no Estado do Pará, escrito em septilhas, com a rima ABCBDDB, Rodolfo Coelho Cavalcante relatou o ocorrido, em dezessete de
maio de 1947, no município de Marapanim, localizado no Estado do Pará, quando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, devoção característica da região, teria chorado por dezenove
horas. Não há a data da publicação, mas provavelmente ocorreu no mesmo ano.
Em dezessete de maio
Deste ano apareceu
A Virgem de Nazaré
Segundo “A Tarde” nos deu
Quasi toda informação
O resto da descrição
O trovador compreendeu
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Isto foi em Marapanim
cidade garbosa
CIBERUm
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Nossa Senhora chorou
Muitas lagrimas copiosas
A Virgem Nossa Senhora
Chorou desenove horas
Realmente angustiosa
O manto da Virgem pura
Ficara toda molhado
O povo desta cidade
Concretamente alarmado
Contrito de coração
Conduziram em procissão
O seu retrato sagrado
A imagem meus leitores
Se achava no salão
Na casa de um seu devoto
Pobre honrado cidadão
Levaram então para a Igreja
Por isto leitores veja(m)
Se não é fim do mundo ou não!
Um inspetor dos Correios
Estando ali hospedado
Afirmou que o manto dEla
Estava todo molhado
Até o filó leitores
Da santa Virgem das Dores
Estava todo ensopado
Houve uma grande romaria
Em toda população
Levaram Nossa Senhora
Para a Igreja, uma multidão
De fieis, hinos cantavam
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E para os ceus exclamavam:
dá-nos perdão
CIBERSenhor,
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(CAVALCANTE, s.d., p. 1, 2).

O prodígio ou milagre, como um ato inexplicável pelas leis naturais, pelo uso da razão
científica – uma imagem religiosa verter lágrimas por diversas horas seguidas –, não gerou uma
devoção específica em razão do culto a Nossa Senhora de Nazaré já estar fortemente implantado
na cultura local, com o Círio de Nazaré tendo sido instituído em 1793, ocorrendo desde então
procissões em uma festa dedicada ao orago com a peregrinação de fiéis provenientes de todo o
Estado do Pará, que se dirigem até o município de Belém.
No folheto de Rodolfo Coelho Cavalcante, há o relato de uma procissão penitencial em
arrependimento dos pecados, já que a figura de Maria teria aparecido a uma jovem chamada
Luiza Gomes do Nascimento, a quem também confiou uma oração, publicada na penúltima
página do folheto, após explicar o motivo pelo qual chorava: o crescente ateísmo e a existência
do protestantismo, fazendo com que as pessoas ficassem fora do catolicismo. Além disso, como
é característico nas aparições marianas, há uma mensagem com perspectiva escatológica.
(...)
Estou chorando minha filha
Por não poder desviar
O povo deste perigo
Que por certo vae passar
Tremor de terra no norte
No Nordeste muita morte
De peste vae assolar
O Estado do Amazonas
Sofre grande epidemia
Pará tremores de terra
Maranhão muita agonia
Piauí e Maranhão,
Tempestade, furacão
Assolam até a Bahia
Quarenta e oito e cincoenta
Um outro eclipse vae ter
Apesar de ser Lunar
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Faz muita gente correr
outro Solar
CIBERHaverá
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Por certo vae se tornar
Um mau tempo aparecer
Uma grande Revolução
Vae arrebentar no mundo
A. R. I. e B. I. R. A.
É um colapso profundo
Será um tempo infeliz
Levantar-se-á um “paiz”
Demonioso iracundo
Eu aviso os sertanejos
Devem se acautelarem
Quarenta e oito em diante
Nunca devem abandonarem
Os seus lares com certeza
Vivirão na incerteza
Se atoa viajarem
Quarenta e oito o inverno
Não promete ser bastante
Porem é suficiente
Quarenta e nove: inconstante
Cincoenta não chove nada
A natureza é mudada
Deste ano por diante
(CAVALCANTE, s.d., p. 4, 5).

Essa perspectiva se repete no folheto O menino que falou com Nossa Senhora, publicado em
março de 1972, em septilhas, com a rima ABCBDDB, em que Rodolfo Coelho Cavalcante
novamente registrou o que teria sido uma aparição mariana, desta vez a um menino chamado
José Geraldo Leite, em 10 de janeiro de 1972, na praça em frente à Igreja Matriz de São Sebastião, no município de Ponte Nova, no Estado de Minas Gerais, mesma região do município
de Urucânia, que, inicialmente, pertencia à Ponte Nova até o seu desmembramento, em 30 de
dezembro de 1962.
(...)
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Disse assim Nossa Senhora
da Consolação
CIBERVirgem
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Na cidade Ponte Nova
A uma grande multidão,
Suas palavras se encerra
Um hecatombe na terra
De terrível proporção.
“Peço meus filhos que orem
Pela Paz Universal
Para que não se repita
Um Conflito mundial,
Hoje vivem as Nações
Pelo Espirito do Mal.”
“Que os Governantes sejam
Melhores esclarecidos
E os povos se convertam
Dos seus modos corrompidos,
Esclareçam-se os ateus
Que os poderes de Deus
Sempre foram conhecidos.”
Os doentes tenham fé
Que por mim serão curados,
Os que profanam meu nome
Por mim estão perdoados,
Pois sou Mãe e não Madrasta,
Tôda Doutrina nefasta
Só trará maus resultados.
“O ateísmo na Terra
Tem que desaparecer
Porque a força divina
Esta tem de esclarecer,
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Quem vive sem Deus na Terra
desejou a guerra
CIBERSempre
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Sem dela querer saber.”
(...)
José Geraldo – a criança –
Iluminado na hora
Curava com suas mãos
Gente dali e de fora,
A sua luz era tanta
Que a sua face era santa
Como o alvor da aurora.
Conversou José Geraldo
Com a VIRGEM CONSOLAÇÃO
Mais de uma hora na Praça,
No meio da multidão,
Quem pensar que isto é alarde
Leia o Vespertino “A TARDE”
Que deu toda a descrição.
Do dia 10 de janeiro
Lê-se a grande reportagem
Da História do MENINO
VIDENTE com a Imagem,
Pois com ELA dialogou
E muita gente curou
Naquela Santa paragem.
(CAVALCANTE, 1972, p. 3-5).

Rodolfo Coelho Cavalcante muitas vezes recolheu material para a produção poética no jornal diário A Tarde, o mais importante em circulação no Estado da Bahia, como ocorreu com
os folhetos História de Nossa Senhora de Nazaré que chocou no Estado do Pará, com provável
publicação em 1947, e O menino que falou com Nossa Senhora, publicado em 1972, registrando
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isso nos versos, até como uma forma de caracterizar como verdadeiras as informações que trazia
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4. O catolicismo popular praticado no Brasil
Azzi (1978), ao tratar do catolicismo popular no Brasil, apontou as características dessa expressão religiosa: os diferentes significados da cruz e a construção dos cruzeiros, de oratórios, de
ermidas, de capelas e o início dos santuários; as associações religiosas formadas por leigos, tanto
as irmandades quanto as ordens terceiras; a prática das romarias e das procissões; e as festas
religiosas populares.
Desde o início da colonização até meados do século XVII o culto religioso no Brasil
foi celebrado principalmente em oratórios ou ermidas, com um cunho acentuadamente familiar. Era nesses pequenos templos, construídos pela devoção particular,
que o povo expressava a sua fé. (...) A ermida mais importante dessa época foi a de
Nossa Senhora da Penha no Espírito Santo, que, transformada posteriormente em
santuário, permanece até hoje como meta de romaria do povo. (...) Mas o período
áureo dos santuários, que se tornaram grandes centros de devoção e romaria, vai de
meados do século XVII a meados do século XVIII. Coincide esse período com a época das bandeiras e do ciclo do ouro. É um período de desenvolvimento econômico,
riqueza e bem-estar na colônia. (AZZI, 1978, p. 51, 52).

Desse período, o pesquisador destacou o início dos centros de peregrinação que se implantaram nos Estados de São Paulo, de Minas Gerais e da Bahia, assim como a origem leiga de todas
as devoções que originaram esses santuários. Também destacou, do século XVIII, o início dos
santuários de São Francisco das Chagas, em Canindé, no Estado do Ceará, e de Santo Cristo de
Ipojuca, no Estado de Pernambuco, além de centros de devoção surgidos em Goiás, no século
XIX, em torno do culto à Santíssima Trindade, que deu origem ao município de Trindade, e do
culto a Nossa Senhora da Abadia, em Muquém, hoje distrito de Niquelândia.
Ainda destacou a predominância dos santuários dedicados à figura de Maria, sobretudo no
Estado de Minas Gerais. Ao abordar os santuários baianos, mencionou apenas as devoções ao
Bom Jesus da Lapa e ao Senhor Jesus do Bonfim, não apontando nenhuma das outras peregrinações registradas pelos folhetos de Minelvino Francisco Silva e de Rodolfo Coelho Cavalcante,
o que as tornava necessárias aos estudos da Religião, sobretudo pelas discussões acerca da religiosidade popular.
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De fato, as procissões, as romarias e as devoções constituem uma característica meépoca em que a doutrina sacramental ainda não estava bem definida pela IgreCIBERdieval,
TEOLOGIA
ja Católica. A doutrina dos sete sacramentos foi definida no século XVI no Concílio
de Trento, com uma consequente valorização do papel do clero. Embora o Brasil
tenha sido descoberto no século XVI, na realidade esse espírito tridentino só será
implantado efetivamente no período imperial, durante o século XIX. Durante os três
primeiros séculos da história colonial a vida religiosa do Brasil está mais vinculada ao
mundo medieval. Daí uma certa concepção mítica da religião, com ênfase nos milagres e prodígios, nas promessas e ex-votos. Em última análise, a salvação é atribuída
especialmente à devoção aos santos e não tanto à prática sacramental, característica
da mentalidade tridentina. (AZZI, 1978, p. 156).

Além das peregrinações, Azzi (1978) destacou as procissões como uma das maiores expressões da devoção popular e uma das poucas manifestações sociais do período colonial, razão pela
qual receberam atenção das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1707, a fim de
discipliná-las. Dessa forma, indicou que as procissões poderiam ser oficiais, aquelas promovidas
pelas autoridades eclesiásticas e/ou civis e pelas ordens e/ou irmandades religiosas ou procissões
particulares, promovidas espontaneamente pelo povo, de acordo com as suas motivações.

Considerações finais
Assim como é possível apontar um ciclo de folhetos sobre o Padre Antônio Ribeiro Pinto,
existe um ciclo de folhetos sobre a figura de Maria e não só na obra de Rodolfo Coelho Cavalcante, mas também na obra de Minelvino Francisco Silva. Ao todo, o primeiro publicou seis
folhetos tendo a figura de Maria como a personagem central, enquanto o segundo publicou três
folhetos diretamente relacionados à figura de Maria.
Na análise desses folhetos, percebe-se as devoções pelas quais o culto mariano se realizou
naquele momento e naquela região: Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Conceição,
Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Ajuda e Nossa Senhora
de Nazaré. A figura de Maria estava presente como motivação nas procissões e nas peregrinações
aos santuários, os quais se originaram nos relatos de milagres e de novas aparições, que foram
aceitos independente do reconhecimento da Igreja Católica, dando o caráter popular às expressões do catolicismo praticado entre os sertanejos.
Diferentemente do que mostram as pesquisas sobre as práticas devocionais em torno da
figura de Jesus – Bom Jesus da Lapa e o Senhor Jesus do Bonfim –, o estudo da Literatura de
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cordel brasileira e mais especificamente a obra dos poetas Minelvino Francisco Silva e Rodolfo
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Coelho Cavalcante mostram a presença e a força das devoções marianas no Estado da Bahia, as
quais deram origem a um número maior de santuários, seja no início da colonização – Igreja
de Nossa Senhora da Ajuda –, seja na história mais recente – Santuário de Nossa Senhora das
Graças, iniciado a partir de uma manifestação da religiosidade popular.
Percebe-se essa leitura do mundo de cunho medieval, com ênfase em milagres e prodígios,
em uma relação direta com o sagrado, na qual a salvação é atribuída à devoção aos santos,
especialmente ao culto mariano, conforme apontado por Azzi (1978), quando mesmo uma
peregrinação constituída a fim de exaltar a Paixão de Cristo, como ocorreu em Monte Santo,
no sertão baiano, concorreu com a devoção popular à figura de Maria, que, de alguma forma, a
colocou em pé de igualdade com a figura de Jesus.
Dessa forma, como mostrou o poema de louvação, a religiosidade popular, ao retratar a
figura de Maria, em consonância com a visão transmitida pela teologia oficial, a denominando
como Mãe, Rainha e Estrela, demonstra a forma pela qual o povo nordestino, especialmente o
sertanejo – aquele que criou e se tornou o principal consumidor da Literatura de cordel brasileira –, que foi deixado à margem do projeto colonial, tanto político-econômico, quanto religioso,
escolheu a figura de uma mãe para o acolher e proteger diante das adversidades.
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Por INFOVATICANA 30 abril, 2019
Un grupo de profesores han escrito una dura carta dirigida a los obispos, que ha sido publicada em Life Site News, en la que llegan a acusar al Santo Padre de herejía. Publicamos la carta
íntegra por su relevancia informativa, sin que recogerla suponga un respaldo a la misma.
Semana Santa, 2019
Su Eminencia, Su Beatitud, Su Excelencia,
Nos dirigimos a usted por dos razones: primero, para acusar al Papa Francisco del delito canónico de herejía, y segundo, para pedirle que tome las medidas necesarias para tratar la grave
situación de un Papa hereje.
Tomamos esta medida como último recurso para responder al daño acumulativo causado por las palabras y acciones del Papa Francisco a lo largo de varios años,
que han dado lugar a una de las peores crisis en la historia de la Iglesia Católica.
Estamos acusando al Papa Francisco del delito canónico de herejía. Para que se cometa el delito
canónico de herejía, deben ocurrir dos cosas: la persona en cuestión debe dudar o negar, mediante palabras y/o acciones públicas, alguna verdad divinamente revelada de la fe católica que
debe ser creída con el consentimiento de fe divina y católica; y esta duda o negación debe ser
pertinaz, es decir, debe hacerse con el conocimiento de que la verdad que está siendo dudada o
negada ha sido enseñada por la Iglesia católica como una verdad divinamente revelada, la cual
debe ser creída con el consentimiento de la fe, y la duda o negación debe ser persistente.
Aunque acusar a un Papa de herejía es, por supuesto, un paso extraordinario, que debe
basarse en pruebas sólidas, ambas condiciones han sido demostrablemente cumplidas por el
Papa Francisco. No lo acusamos de haber cometido el delito de herejía en cada ocasión en que
ha parecido contradecir públicamente una verdad de la fe. Nos limitamos a acusarlo de herejía
en las ocasiones en que ha negado públicamente algunas verdades de la fe, y luego ha actuado
coherentemente, de una manera que demuestra que no cree estas verdades que ha negado públicamente. No afirmamos que haya negado verdades de la fe en pronunciamientos que satisfagan
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las condiciones para una enseñanza papal infalible. Afirmamos que esto sería imposible, ya que
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sería incompatible con la guía dada a la Iglesia por el Espíritu Santo. Negamos que esto pueda
parecer así a cualquier persona razonable, ya que el Papa Francisco nunca ha hecho un pronunciamiento que satisfaga las condiciones de la infalibilidad.
Acusamos al Papa Francisco de haber demostrado de manera pública y pertinaz, con sus
palabras y acciones, su creencia en las siguientes proposiciones que contradicen la verdad divinamente revelada (para cada proposición ofrecemos una selección de enseñanzas bíblicas y
magisteriales que las condenan como contrarias a la revelación divina; estas referencias son
concluyentes, pero no pretenden ser exhaustivas):
I. Una persona justificada no tiene la fuerza, con la gracia de Dios, para llevar a cabo las exigencias objetivas de la ley divina, como si alguno de los mandamientos de Dios fuera imposible
para los justificados; o como si significara que la gracia de Dios, cuando produce la justificación
en un individuo, no produce invariablemente y por su naturaleza la conversión de todo pecado
grave, o no es suficiente para la conversión de todo pecado grave.
[Concilio de Trento, sesión 6, canon 18: “Si alguno dice que los mandamientos de Dios
son imposibles…para observar incluso al hombre justificado y establecido en la gracia, que sea
anatema” (DH 1568). Ver también: Génesis 4:7; Deuteronomio 30:11-19; Eclesiástico 15:1122; Marcos 8:38; Lucas 9:26; Hebreos 10:26-29; 1 Jn. 5:17; Zosimus, 15º (o 16º) Sínodo de
Cartago, canon 3 sobre la gracia, DH 225; Félix III, 2º Sínodo de Orange, DH 397; Concilio
de Trento, Sesión 5, canon 5; Sesión 6, canon 18-20, 22, 27 y 29; Pío V, Bulla Ex omnibus
afflictionibus, Sobre los errores de Michael du Bay, 54, DH 1954; Inocencio X, Constitución
Cum occasione, Sobre los errores de Cornelius Jansen, 1, DH 2001; Clemente XI, Constitución
Unigenitus, Sobre los errores de Pasquier Quesnel, 71, DH 2471; Juan Pablo II, Exhortación
apostólica Reconciliatio et paenitentia 17: AAS 77 (1985): 222; Veritatis splendor65-70: AAS 85
(1993): 1185-89, DH 4964-67.]
II. Un creyente cristiano puede tener pleno conocimiento de una ley divina y elegir voluntariamente romperla en un asunto serio, pero no estar en un estado de pecado mortal como
resultado de esta acción.
[Concilio de Trento, sesión 6, canon 20: “Si alguno dice que un hombre justificado, por
muy perfecto que sea, no está obligado a observar los mandamientos de Dios y de la Iglesia, sino
que sólo está obligado a creer, como si el Evangelio no fuera más que una promesa absoluta de
vida eterna, sin la condición de que se observaran los mandamientos, que sea anatema” (DH
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1570). Ver también: Mc 8,38; Lc 9,26; Hb 10,26-29; 1 Jn 5,17; Concilio de Trento, sesión 6,
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cánones 19 y 27; Clemente XI, Constitución Unigenitus, Sobre los errores de Pasquier Quesnel,
71, DH 2471; Juan Pablo II, Exhortación apostólica Reconciliatio et paenitentia 17: AAS 77
(1985): 222; Veritatis splendor, 65-70: AAS 85 (1993): 1185-89, DH 4964-67.]
III. Una persona puede, mientras obedece una prohibición divina, pecar contra Dios por
ese mismo acto de obediencia.
[Ps. 18:8. Ver también: Eclesiástico 15:21; Concilio de Trento, sesión 6, canon 20; Clemente
XI, Constitución Unigenitus, Sobre los errores de Pasquier Quesnel, 71, DH 2471; León XIII,
Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-88): 598 (DH 3248); Juan Pablo II, Veritatis splendor,
40: AAS 85 (1993): 1165 (DH 4953)].
IV. La conciencia puede juzgar verdadera y correctamente que los actos sexuales entre personas que han contraído un matrimonio civil entre sí, aunque uno de ellos o ambos estén sacramentalmente casados con otra persona, a veces pueden ser moralmente correctos, o requeridos,
o incluso ordenados por Dios.
[Concilio de Trento, sesión 6, canon 21: “Si alguien dice que Jesucristo fue dado por Dios
a los hombres como un redentor en quien han de confiar, pero no también como legislador a
quien han de obedecer, sea anatema”, DH 1571. Concilio de Trento, sesión 24, canon 2: “Si
alguno dice que es lícito que los cristianos tengan varias mujeres al mismo tiempo, y que esto
no está prohibido por ninguna ley divina, que sea anatema”, DH 1802. Concilio de Trento,
sesión 24, canon 5: “Si alguien dice que el vínculo matrimonial puede ser disuelto por herejía
o dificultades en la convivencia o por la ausencia voluntaria de uno de los cónyuges, que sea
anatema”, DH 1805. Concilio de Trento, sesión 24, canon 7: “Si alguien dice que la Iglesia
está equivocada por haber enseñado y por seguir enseñando que, de acuerdo con la doctrina
evangélica y apostólica, el vínculo matrimonial no puede ser disuelto por adulterio de uno de
los cónyuges y que ninguno de los dos, ni siquiera el inocente que no ha dado motivo de infidelidad puede contraer otro matrimonio durante la vida del otro, y que el marido que despide
a una esposa adúltera y se casa de nuevo y la esposa que despide a un marido adúltero y se casa
de nuevo son ambos culpables de adulterio, que sea anatema.”, DH 1807. Ver también: Salmo
5:5; Salmo 18:8-9; Eclesiástico 15:21; Hebreos 10:26-29; Santiago. 1:13; 1 Jn 3:7; Inocencio XI,
Proposiciones condenadas de los laxistas, 62-63, DH 2162-63; Clemente XI, Constitución
Unigenitus, Sobre los errores de Pasquier Quesnel, 71, DH 2471; León XIII, encíclica Libertas
praestantissimum, ASS 20 (1887-88): 598, DH 3248; Pío XII, Decreto del Santo Oficio sobre
la ética de la situación, DH 3918; Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes,
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16; Juan Pablo II, Veritatis splendor, 54: AAS 85 (1993): 1177; Catecismo de la Iglesia católica,
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1786-87].

Publicidad
V. Es falso que los únicos actos sexuales que son buenos y moralmente lícitos sean los actos
entre marido y mujer.
I Corintios 6:9-10; “No os equivoquéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los codiciosos, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los extorsionadores, poseerán el reino de Dios”. Judas 1:7; “Como Sodoma y
Gomorra, y las ciudades vecinas, de la misma manera, habiéndose entregado a la fornicación, y
siguiendo otras carnes, fueron hechas ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno”. Ver también: Romanos 1:26-32; Efesios 5:3-5; Gálatas 5;19-21; Pío IX, Casti connubii, 10, 19-21, 73;
Pablo VI, Humanae vitae, 11-14; Juan Pablo II, Evangelium vitae, 13-14.]
VI. Los principios morales y las verdades morales contenidas en la revelación divina y en
la ley natural no incluyen prohibiciones negativas que prohíben absolutamente determinados
tipos de acciones, dado que éstas son siempre gravemente ilícitas a causa de su objeto.
Juan Pablo II, Veritatis splendor 115: “Cada uno de nosotros sabe lo importante que es la
enseñanza que representa el tema central de esta encíclica y que hoy se reafirma con la autoridad
del Sucesor de Pedro. Cada uno de nosotros puede ver la seriedad de lo que está en juego, no
sólo para los individuos sino también para toda la sociedad, con la reafirmación de la universalidad e inmutabilidad de los mandamientos morales, en particular los que prohíben siempre
y sin excepción los actos intrínsecamente malos”, DH 4971. Ver también: Romanos 3:8; 1 Corintios 6:9-10; Gálatas 5:19-21; Apoc. 22:15; 4to Concilio Lateranense, capítulo 22, DH 815;
Concilio de Constanza, Bula Inter cunctas, 14, DH 1254; Pablo VI, Humanae vitae, 14: AAS
60 (1968) 490-91; Juan Pablo II, Veritatis splendor, 83: AAS 85 (1993): 1199, DH 4970.]
VII. Dios no sólo permite, sino que quiere positivamente, el pluralismo y la diversidad de
las religiones, tanto cristianas como no cristianas.
[Juan 14:6; “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí”. Hechos 4:11-12; “Esta es la piedra que vosotros, los constructores, desechasteis, y que ha llegado a
ser cabeza del ángulo. Tampoco hay salvación en ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. Ver también Éxodo 22:20; Éxodo 23:24; 2
Crónicas 34:25; Salmo 95:5; Jeremías 10:11; 1 Corintios 8:5-6; Gregorio XVI, Mirari vos, 13-14;
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Pío XI, Qui pluribus, 15; Singulari quidem, 3-5; Primer Concilio Vaticano, Profesión de Fe: León
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XIII, Immortale dei, 31; Satis cognitum, 3-9; Pío XI, Mortalium Animos, 1-2, 6].
Estas herejías están interconectadas. La base de la moral sexual católica consiste en la afirmación de que la actividad sexual existe en aras de la procreación dentro del matrimonio y es
moralmente ilícita si se ejercce concientemente fuera de esta esfera. La afirmación que forma
parte del apartado IV, de que las personas que están civilmente divorciadas de su cónyuge pueden tener relaciones sexuales lícitas con otra persona que no es su cónyuge repudia esta base.
Por consiguiente, afirmar la proposición IV es permitir la legitimación de muchos tipos de actividad sexual fuera del matrimonio, no sólo las relaciones sexuales entre los casados civilmente.
El Papa Francisco ha protegido y promovido a los clérigos homosexuales activos y a los clérigos
apologistas de la actividad homosexual. Esto indica que él cree que la actividad homosexual no
es gravemente pecaminosa. Estas creencias caen dentro de la afirmación más amplia hecha en
la proposición V, en el sentido de que no todos los actos sexuales entre personas que no están
casadas son moralmente incorrectos. La afirmación de que un creyente cristiano puede tener
pleno conocimiento de una ley divina y elegir voluntariamente quebrantarla en un asunto
serio, y no estar en un estado de pecado mortal como resultado de esta acción, implica que el
Papa Francisco respalda la afirmación de Lutero de que la justificación no exige la observancia
de la ley divina. Tomadas en conjunto, todas estas posiciones equivalen a un rechazo total de
la enseñanza católica sobre el matrimonio y la actividad sexual, la enseñanza católica sobre la
naturaleza de la ley moral y la enseñanza católica sobre la gracia y la justificación.

Pruebas de que el Papa Francisco es culpable del delito de herejía
Estas pruebas son de dos clases: las declaraciones públicas del Papa Francisco, y sus acciones
públicas. (Nota: las declaraciones citadas a continuación de Amoris laetitia no deben ser leídas
como declaraciones aisladas, sino en su verdadero significado en el contexto de todo el capítulo
VIII de ese documento). Estas dos formas de evidencia están relacionadas. Sus acciones públicas
sirven para establecer que las declaraciones públicas que se enumeran a continuación fueron
concebidas por él para ser entendidas en un sentido herético [1].
(A) Las declaraciones públicas del Papa Francisco que contradicen las verdades de la fe:
1. Amoris laetitia 295: “San Juan Pablo II propuso la llamada “ley de la gradualidad”, sabiendo que el ser humano “conoce, ama y realiza el bien moral en sus diferentes etapas de crecimiento”. No se trata de una “gradualidad de la ley”, sino de una gradualidad en el ejercicio
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prudencial de los actos libres por parte de sujetos que no están en condiciones de comprender,
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apreciar o cumplir plenamente las exigencias objetivas de la ley”. (I, II, IV)
2. Amoris laetitia 298: “Los divorciados que han entrado en una nueva unión, por ejemplo,
pueden encontrarse en una variedad de situaciones, que no deben ser encasilladas o encajadas
en clasificaciones demasiado rígidas sin dejar espacio para un adecuado discernimiento personal
y pastoral. Una cosa es una segunda unión consolidada en el tiempo, con nuevos hijos, fidelidad
probada, entrega generosa, compromiso cristiano, conciencia de su irregularidad y de la gran
dificultad de volver sin sentir en conciencia que se va a caer en nuevos pecados. La Iglesia reconoce situaciones “en las que, por razones graves, como la educación de los hijos, un hombre
y una mujer no pueden satisfacer la obligación de separarse” [nota 329: En tales situaciones,
muchas personas, conociendo y aceptando la posibilidad de vivir “como hermanos y hermanas”
que la Iglesia les ofrece, señalan que si faltan ciertas expresiones de intimidad, “a menudo ocurre
que la fidelidad se ve amenazada y que el bien de los hijos se resiente”.] También están los casos
de aquellos que hicieron todo lo posible para salvar su primer matrimonio y fueron injustamente abandonados, o de “aquellos que han entrado en una segunda unión por la educación de
los hijos, y son a veces subjetivamente seguros en conciencia de que su anterior e irreparablemente roto matrimonio nunca había sido válido”. Otra cosa es una nueva unión que surge de
un divorcio reciente, con todo el sufrimiento y la confusión que esto conlleva para los niños y
las familias enteras, o el caso de alguien que ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones
para con la familia. Debe quedar claro que éste no es el ideal que el Evangelio propone para el
matrimonio y la familia. Los Padres sinodales afirmaron que el discernimiento de los pastores
debe realizarse siempre “distinguiendo adecuadamente”, con un enfoque que “discierne cuidadosamente las situaciones”. Sabemos que no existen “recetas fáciles”. (III, IV)
3. Amoris laetitia 299: “Estoy de acuerdo con los numerosos Padres sinodales que han observado que “los bautizados divorciados y los que se han vuelto a casar civilmente necesitan integrarse más plenamente en las comunidades cristianas de todas las maneras posibles, evitando
cualquier ocasión de escándalo. La lógica de la integración es la clave de su cuidado pastoral,
un cuidado que les permita no sólo darse cuenta de que pertenecen a la Iglesia como cuerpo de
Cristo, sino también saber que pueden tener una experiencia gozosa y fecunda en ella. Son bautizados; son hermanos y hermanas; el Espíritu Santo derrama en sus corazones dones y talentos
para el bien de todos. … Tales personas necesitan sentirse no como miembros excomulgados
de la Iglesia, sino como miembros vivos, capaces de vivir y crecer en la Iglesia y experimentarla

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

148

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

como una madre que los acoge siempre, que los cuida con afecto y los anima en el camino de
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la vida y del Evangelio”. (II, IV)

4. Amoris laetitia 301: “Ya no se puede decir simplemente que todos los que se encuentran
en una situación “irregular” viven en pecado mortal y están privados de la gracia santificante. Se trata de algo más que de mera ignorancia de la regla. Un sujeto puede conocer bien la
regla, pero tener grandes dificultades para comprender “sus valores inherentes, o estar en una
situación concreta que no le permita actuar de manera diferente y decidir lo contrario sin más
pecado”. (II, III, IV)
5. Amoris laetitia 303: “La conciencia puede hacer más que reconocer que una situación
dada no corresponde objetivamente a las exigencias generales del Evangelio. También puede
reconocer con sinceridad y honestidad cuál es por ahora la respuesta más generosa que se puede
dar a Dios, y llegar a ver con cierta seguridad moral que eso es lo que Dios mismo está pidiendo
en medio de la complejidad concreta de los propios límites, aunque todavía no sea plenamente
el ideal objetivo”. (II, IV, V)
6. Amoris laetitia 304: “Pido encarecidamente que recordemos siempre una enseñanza de
Santo Tomás de Aquino y aprendamos a incorporarla a nuestro discernimiento pastoral: “En
materia de acción, la verdad o la rectitud práctica no es la misma para todos, en cuanto a los detalles, sino sólo en cuanto a los principios generales; y cuando hay la misma rectitud en cuanto
a los detalles, no todos la conocen por igual…. El principio fracasará a medida que nos adentramos en los detalles”. Es cierto que las reglas generales establecen un bien que nunca puede
ser ignorado o descuidado, pero que en su formulación no pueden contemplar absolutamente
todas las situaciones particulares”. (VI)
7. El 5 de septiembre de 2016 los obispos de la región de Buenos Aires emitieron una declaración sobre la aplicación de Amoris laetitia, en la que declararon:
8. En otras circunstancias más complejas, y cuando no se pudo obtener una declaración
de nulidad, la opción mencionada puede no ser de hecho factible. No obstante, igualmente
es posible un camino de discernimiento. Si se llega a reconocer que, en un caso concreto, hay
limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad (cf. 301-302), particularmente
cuando una persona considere que caería en una ulterior falta dañando a los hijos de la nueva
unión, Amoris laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la Reconciliación y
la Eucaristía (cf. notas 336 y 351). Estos a su vez disponen a la persona a seguir madurando y
creciendo con la fuerza de la gracia. […]
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9) Puede ser conveniente que un eventual acceso a los sacramentos se realice de manera
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reservada, sobre todo cuando se prevean situaciones conflictivas. Pero al mismo tiempo no
hay que dejar de acompañar a la comunidad para que crezca en un espíritu de comprensión
y de acogida, sin que ello implique crear confusiones en la enseñanza de la Iglesia acerca del
matrimonio indisoluble. La comunidad es instrumento de la misericordia que es “inmerecida,
incondicional y gratuita” (297).
10) El discernimiento no se cierra, porque “es dinámico y debe permanecer siempre abierto
a nuevas etapas de crecimiento y a nuevas decisiones que permitan realizar el ideal de manera
más plena” (303), según la “ley de gradualidad” (295) y confiando en la ayuda de la gracia. […]
Este texto afirma que según Amoris laetitia, aunque no se niegue la indisolubilidad del
matrimonio, los divorciados y los que se vuelven a casar pueden recibir los sacramentos, y que
persistir en este estado es compatible con recibir la ayuda de la gracia. El Papa Francisco escribió
una carta oficial fechada el mismo día al Obispo Sergio Alfredo Fenoy de San Miguel, delegado
de la Región de Buenos Aires de los obispos argentinos, afirmando que los obispos de la región
de Buenos Aires habían dado la única interpretación posible de Amoris laetitia:
“Querido

hermano:

Recibí el escrito de la Región Pastoral Buenos Aires “Criterios básicos para la aplicación del capítulo VIII de Amoris laetitia”. Muchas gracias por habérmelo enviado; y los felicito por el trabajo que se han tomado: un verdadero ejemplo de acompañamiento a los sacerdotes… y todos
sabemos cuánto es necesaria esta cercanía del obíspo con su clero y del clero con el obispo. El
prójimo “más prójimo” del obispo es el sacerdote, y el mandamiento de amar al prójimo como
a sí mismo comienza para nosotros obispos precisamente con nuestras curas.
El escrito es muy bueno y explicita cabalmente el sentido del capitulo VIII de Amoris Laetitia. No hay otras interpretaciones.”
Esta carta a los obispos de Buenos Aires fue publicada en las Acta Apostolicae Sedisde octubre
de 2016, con una nota que decía que el Papa Francisco había ordenado su publicación como
acta del magisterio auténtico. Esta nota no afirma que las declaraciones de Amoris laetitia o de
los propios obispos de Buenos Aires formen parte del magisterio auténtico; afirma con autoridad magisterial que la interpretación de los obispos de Buenos Aires de lo que el Papa Francisco
quiso decir em Amoris laetitia es correcta.
Hay que señalar que la negación de la Comunión a las parejas divorciadas y a las que se han
vuelto inválidamente a casar o cohabitar es, en sí misma, una doctrina basada en la Sagrada
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Escritura y fundada en la ley divina.[2] Afirmar la posibilidad de dar la Sagrada Comunión a
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las parejas divorciadas y a las que se han vuelto inválidamente a casar implica, por inferencia
necesaria, la creencia en las herejías II, IV y V, o bien una negación del dogma de la indisolubilidad del matrimonio.[3]
8. El 16 de junio de 2016, en un Congreso Pastoral para la diócesis de Roma, el Papa Francisco declaró que muchas parejas “cohabitantes” tienen la gracia del matrimonio. (II, IV, V)
9. En una conferencia de prensa el 26 de junio de 2016, el Papa Francisco declaró: “Creo que
las intenciones de Martín Lutero no eran erróneas. Era un reformador. Quizás algunos métodos
no eran correctos. […] Y hoy, luteranos y católicos, protestantes, todos estamos de acuerdo en
la doctrina de la justificación. Sobre este punto, que es muy importante, no se equivocó. (I)
10. En una homilía en la Catedral Luterana de Lund, Suecia, el 31 de octubre de 2016, el
Papa Francisco declaró: “La experiencia espiritual de Martín Lutero nos desafía a recordar que
aparte de Dios no podemos hacer nada. “¿Cómo puedo conseguir un Dios propicio?” Esta es
la pregunta que perseguía a Lutero. En efecto, la cuestión de una relación justa con Dios es la
cuestión decisiva para nuestras vidas. Como sabemos, Lutero encontró a ese Dios propicio en
la Buena Nueva de Jesús, encarnado, muerto y resucitado. Con el concepto “sólo por la gracia”,
nos recuerda que Dios siempre toma la iniciativa, antes de cualquier respuesta humana, incluso
cuando busca despertar esa respuesta. La doctrina de la justificación expresa así la esencia de la
existencia humana ante Dios. (I)
11. El 31 de octubre de 2016, el Papa Francisco firmó la Declaración Conjunta con ocasión
de la Conmemoración Conjunta Católico-Luterana de la Reforma, que incluía la afirmación:
“Estamos profundamente agradecidos por los dones espirituales y teológicos recibidos a través
de la Reforma.” (I)
12. El 4 de febrero de 2019, el Papa Francis y Ahmad Al-Tayyeb, el Gran Imán de la Mezquita de Al-Azhar, firmaron públicamente y emitieron una declaración titulada “Documento
sobre la Fraternidad Humana”. En él, hicieron las siguientes afirmaciones: “La libertad es un
derecho de cada persona: cada individuo disfruta de la libertad de creencia, pensamiento, expresión y acción. El pluralismo y la diversidad de religiones, colores, sexos, razas y lenguas son
queridos por Dios en su sabiduría, a través de la cual creó a los seres humanos. Esta sabiduría
divina es la fuente de la que derivan el derecho a la libertad de creencia y la libertad de ser diferente.[4] (VII)
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(B) Las acciones públicas del Papa Francisco que indican un rechazo de las verdades de la fe.
Entendidas en suTEOLOGIA
sentido más obvio, las afirmaciones enumeradas anteriormente son herétiCIBER
cas. Esto fue señalado, respecto a muchos de ellas, en la Corrección Filial enviada al Papa Francisco y en las censuras teológicas de Amoris laetitia que fueron enviadas al colegio cardenalicio
por 45 eruditos católicos. Han sido entendidas en un sentido herético por una gran parte de la
Iglesia, que las ha llevado a legitimar las creencias y las acciones que se ajustan a ellas. El Papa
Francisco no ha corregido a nadie que haya interpretado públicamente estas declaraciones en
un sentido herético, incluso cuando las personas que defienden estos entendimientos heréticos
han sido obispos o cardenales.
Sin embargo, estas declaraciones no son la única evidencia de la adhesión pública del Papa
Francisco a la herejía. Es posible demostrar la creencia en una proposición tanto con acciones
como con palabras. El derecho canónico siempre ha admitido las acciones no verbales como
prueba de herejía; por ejemplo, se ha considerado que negarse a arrodillarse ante el Santísimo
Sacramento es una prueba de incredulidad en la doctrina de la Presencia Real. Las acciones no
verbales por sí solas pueden indicar la creencia en una herejía, o pueden hacerlo en conjunto
con declaraciones verbales y escritas. En este último caso, proporcionan un contexto que hace
que las declaraciones verbales y escritas en cuestión deben ser entendidas en un sentido herético.
Un gran número de acciones públicas del Papa Francisco han manifestado su creencia en las
herejías enumeradas anteriormente, de una u otra de estas dos maneras. A continuación, presentamos una lista resumida de dichas acciones. Esta lista no pretende ser exhaustiva. Tampoco
es necesario que sea exhaustiva; cuando se toma en conjunto con las declaraciones del Papa
Francisco dadas anteriormente, el número y la gravedad de las acciones enumeradas a continuación son suficientes para establecer más allá de toda duda razonable que el Papa Francisco ha
manifestado públicamente su creencia en las herejías que le acusamos de creer.
Las acciones del Papa Francisco manifiestan su creencia en las herejías enumeradas anteriormente de varias maneras. Tales acciones incluyen la protección, promoción y alabanza de
clérigos y laicos que han manifestado sus creencias en estas herejías, o que han actuado consistentemente de maneras que desafían las verdades que estas herejías contradicen. El derecho
canónico ha considerado tradicionalmente que proteger, promover y ayudar a los herejes puede
ser en sí mismo una prueba de herejía. Al elegir a clérigos y laicos que promueven estas herejías,
o nombrándolos para puestos influyentes, o protegiendo del castigo o de la degradación a los
clérigos de este tipo, cuando han cometido actos gravemente inmorales y criminales, les ayuda
a difundir sus creencias heréticas. Al elegir prelados herejes para los cargos más importantes de
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la Curia romana, manifiesta la intención de imponer estas herejías a toda la Iglesia. Al proteger
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a los clérigos que son culpables de actos sexuales inmorales y criminales, incluso cuando esta
protección causa un grave escándalo a la Iglesia y amenaza con conducir a acciones calamitosas
por parte de las autoridades civiles, manifiesta incredulidad en la enseñanza católica sobre la
moral sexual, y muestra que el apoyo a los clérigos heréticos y criminales es más importante
para él que el bienestar de la Iglesia. Al elogiar públicamente a las personas que han dedicado su
carrera a oponerse a la enseñanza de la Iglesia y a la fe católica, y a promover y cometer crímenes
condenados por la revelación divina y la ley natural, él comunica el mensaje de que las creencias
y acciones de estas personas son legítimas y dignas de alabanza.
Cabe destacar que su aprobación y aprobación pública no son indiscriminadas; no alaba a
menudo a los católicos que son conocidos por ser totalmente fieles a la enseñanza de la fe, o que
sostienen el comportamiento de los católicos de este tipo como ejemplos a seguir. Y también
hay que observar cómo ha degradado o marginado a los de sello fiel y ortodoxo.
La siguiente es una lista de acciones que indican la creencia en las herejías anteriores.

Cardenal Domenico Calcagno
El Cardenal Calcagno era conocido por haber protegido al sacerdote Nello Giraudo, condenado por abuso sexual de menores, antes de la elección del Papa Francisco. El Papa Francisco
lo mantuvo en el cargo como presidente de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede
hasta que alcanzó la edad de jubilación en 2017. (II, V)

Cardenal Francesco Coccopalmerio
El Cardenal Coccopalmerio declaró públicamente en 2014 que los líderes católicos deben
enfatizar los elementos positivos en las relaciones homosexuales, y que en ciertas circunstancias
sería un error negar la comunión a las personas que viven en relaciones adúlteras o exigirles que
disuelvan su relación. Ha mostrado otros indicios de aprobación de la actividad homosexual. El
Papa Francisco lo ha nombrado para una serie de puestos importantes, incluyendo un grupo de
trabajo encargado de acelerar el proceso de evaluación de la nulidad del matrimonio, y para la
junta de revisión dentro de la Congregación de la Doctrina de la Fe que revisa las apelaciones
de los clérigos declarados culpables de abuso sexual de menores. (II, IV, V)
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Cardenal Blase Cupich

CIBER
En el Sínodo deTEOLOGIA
2015 sobre la Familia, el Cardenal Cupich apoyó las propuestas de que

las personas que viven en relaciones adúlteras y los homosexuales sexualmente activos puedan
recibir la Eucaristía en buenas conciencia, bajo ciertas circunstancias. El Papa Francisco lo nombró Arzobispo de Chicago en 2014, lo nombró Cardenal en 2016 y lo nombró miembro de la
Congregación para los Obispos y de la Congregación para la Educación Católica. (II, IV, V)

Cardenal Godfried Danneels
El cardenal Danneels recibió una solicitud en 1997 y 1998 para tomar medidas sobre el
libro de texto de catecismo Roeach, que era utilizado en las escuelas católicas de Bélgica bajo
su autoridad. Este libro de texto corrompía a los menores con una educación sexual contraria
a los principios católicos, enseñándoles a buscar cualquier deseo sexual que les guste: solitario,
heterosexual u homosexual. Incluía temas de propaganda estándar utilizados para legitimar el
abuso sexual de niños pre-púberes. Danneels defendió el libro de texto y se negó a modificarlo
o eliminarlo, incluso cuando los padres belgas argumentaron que favorecía la pedofilia. Actuó
para proteger al obispo pedófilo Roger Vangheluwe, después de que se supo que éste abusó
sexualmente de su propio sobrino, comenzando cuando el sobrino tenía 5 años. Cuando el sobrino, ya adulto, le pidió a Danneels que tomara alguna acción contra Vangheluwe, Danneels
se negó, le dijo al sobrino que guardara silencio sobre el abuso y le dijo además que debía reconocer su propia culpa. Todas estas acciones eran de conocimiento público en 2010. El cardenal
Danneels estuvo al lado del Papa Francisco en el balcón de San Pedro cuando el Papa hizo su
primera aparición pública después de su elección. El Papa Francisco lo nombró delegado especial al Sínodo de 2015 sobre la Familia. A su muerte, en 2019, el Papa Francisco lo elogió como
un ‘pastor celoso’ que ‘sirvió a la Iglesia con dedicación’. (II, IV, V)

Cardenal John Dew
El Cardenal Dew abogó por la admisión de parejas adúlteras a la Eucaristía en el Sínodo sobre la Eucaristía en 2005. El Papa Francisco lo nombró cardenal en 2015 y lo nombró delegado
especial para el Sínodo sobre la Familia de 2015. (II, IV, V)

Cardenal Kevin Farrell
El Cardenal Farrell ha expresado su apoyo a la propuesta de que los divorciados y los que se
han vuelto a casar reciban la Comunión. El Papa Francisco lo ha nombrado prefecto del recién
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establecido Dicasterio para el Laicado, la Familia y la Vida, lo ha ascendido al rango de carde-
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nal, y lo ha hecho cardenal camerlengo. (II, IV, V)

Cardenal Oswald Gracias
El Cardenal Gracias ha expresado públicamente la opinión de que la homosexualidad puede
ser una orientación dada a la gente por Dios. El Papa Francisco lo nombró como uno de los
organizadores de la cumbre del Vaticano sobre abuso sexual en febrero de 2019. (II, IV, V)

Cardenal Jozef de Kesel
En 2014 el Cardenal de Kesel, entonces obispo de Brujas, nombró al Padre Tom Flamez
como pastor, después de haber sido condenado por abuso sexual. No retiró al P. Antoon Stragier del ministerio hasta 2015, aunque los crímenes de Stragier eran conocidos por la diócesis
en 2004. El Papa Francisco eligió a Mons. de Kesel como Arzobispo de Mechelen-Bruselas en
noviembre de 2015 y lo nombró Cardenal en noviembre de 2016. (II, IV, V)

Cardenal Rodríguez Maradiaga
En un discurso a la Universidad de Dallas en 2013, el Cardenal Maradiaga declaró que el
Concilio Vaticano II “significaba el fin de las hostilidades entre la Iglesia y la modernidad, que
fue condenada en el Concilio Vaticano I”, y afirmó que “la modernidad era, la mayoría de las
veces, una reacción contra las injusticias y los abusos que menospreciaban la dignidad y los
derechos de la persona”. Declaró que “dentro de la gente, no hay una doble clasificación de
cristianos -laicos y clérigos, esencialmente diferentes”, y que “para hablar correctamente, no
debemos hablar de clero y laicos, sino de comunidad y ministerio”. Afirmó: Cristo mismo no
se proclamó ni se predicó a sí mismo, sino el Reino. La Iglesia, como su discípula y su sierva,
debe hacer lo mismo”.
El Cardenal Maradiaga no actuó ante las acusaciones de mala conducta sexual con los seminaristas, y peculado, por José Juan Pineda Fasquelle, obispo auxiliar de Tegucigalpa. Estas
acusaciones fueron objeto de una visita apostólica realizada por Mons. Alcides Jorge Pedro
Casaretto, quien presentó un informe al Papa Francisco en mayo de 2017. Mons. Fasquelle
renunció a su cargo en julio de 2018 a la edad de 57 años. Maradiaga se negó a investigar las
quejas presentadas por 48 de los 180 seminaristas sobre la mala conducta homosexual en el seminario de Honduras, y atacó a los demandantes. El Papa Francisco nombró a Maradiaga como
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miembro y coordinador del consejo de nueve cardenales que estableció en 2013 para asesorarlo
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en el gobierno de la iglesia universal. (II, IV, V)

El ex Cardenal Theodore McCarrick
Según numerosos acusadores creíbles, el ex cardenal McCarrick presionó a los seminaristas
para que mantuvieran relaciones homosexuales con él. La Santa Sede ya tenía conocimiento de
esas acusaciones en 2002. Entre 2005 y 2007, la Diócesis de Metuchen y la Arquidiócesis de
Newark pagaron compensaciones financieras a dos sacerdotes que habían acusado a McCarrick
de abuso. El Papa Francisco fue informado personalmente de este comportamiento en 2013,
y se le informó que el Papa Benedicto XVI le había impuesto restricciones. El Papa Francisco
liberó a McCarrick de su retiro y lo utilizó para muchas tareas importantes, incluyendo viajes
como representante de la Santa Sede a Israel, Armenia, China, Irán y Cuba. Acompañó al Papa
Francisco en sus viajes a Israel y Cuba. Cuando el Arzobispo Carlos María Viganò afirmó en
agosto de 2018 que el Papa Francisco había sabido desde 2013 que McCarrick era un depredador sexual en serie, el Papa se negó a responder a esta afirmación. En febrero de 2019, el ex
cardenal fue devuelto al estado laico. A pesar del ejemplo del comportamiento del ex cardenal,
el tema del abuso homosexual de los adultos, y en particular de los seminaristas, fue excluido de
la discusión en la cumbre sobre abuso sexual que tuvo lugar en Roma ese mismo mes. (II, IV, V)

Cardenal Donald Wuerl
El Cardenal Wuerl permitió que el Padre George Zirwas continuara en el ministerio después
de enterarse de que había cometido numerosos crímenes de abuso sexual. Wuerl renunció como
Arzobispo de Washington después de que sus acciones en éste y otros casos de abuso sexual fueran criticados por un informe del Gran Jurado de Pennsylvania. Cuando Wuerl renunció, como
resultado de estos fracasos, el Papa Francisco lo elogió por su nobleza, lo mantuvo a cargo de la
Arquidiócesis de Washington como administrador apostólico y lo mantuvo como miembro de
la Congregación para los Obispos. (II, IV, V)

Arzobispo Mario Enrico Delpini
Como vicario general de la archidiócesis de Milán, Delpini trasladó al P. Mauro Galli a una
nueva parroquia después de haber sido informado de que Galli había abusado sexualmente de
un joven. Delpini admitió esto en una declaración judicial en 2014. La Santa Sede fue informada de ello. El Papa Francisco lo nombró Arzobispo de Milán en 2017. (II, IV, V)
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Mons. Juan Barros Madrid

CIBER
Barros encubrió TEOLOGIA
los graves crímenes sexuales del P. Fernando Karadima, que fue condenado

por abuso sexual por un tribunal de la Iglesia en 2011. El Papa Francisco nombró a Barros
obispo de Osorno en 2015 a pesar de las fuertes protestas de los fieles y calificó a sus críticos de
calumniadores. Mons. Barros aceptó la responsabilidad y renunció en 2018 después de que el
Papa Francisco admitiera que había cometido “errores graves” al tratar su caso. (II, IV, V)

O bispo Juan Carlos Maccarone
Mons. Maccarone fue obispo de Santiago del Estero en Argentina y decano de la Facultad
de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires. En 2005, se hizo público un
video de Maccarone siendo sodomizado por un taxista. Posteriormente se retiró como obispo.
Después de este incidente, el Arzobispo Bergoglio firmó una declaración de solidaridad con
Maccarone emitida por la Conferencia Episcopal Argentina, de la cual él era entonces el jefe.
(II, IV, V)

Mons. José Tolentino Mendonça
En 2013 Mendonça elogió la teología de la Hna. Teresa Forcades, que defiende la moralidad
de los actos homosexuales y afirma que el aborto es un derecho, y que afirmó que “Jesús de
Nazaret no codificó, ni estableció reglas”. El Papa Francisco lo nombró arzobispo y jefe del Archivo Secreto Vaticano en 2018. También lo eligió para predicar el retiro de Cuaresma al Papa
y a altos funcionarios curiales en 2018. (II, IV, V, VI)

Obispo Gustavo Óscar Zanchetta
Zanchetta había sido nombrado por el Papa Francisco como obispo de Orán en Argentina
en 2013. Zanchetta se involucró en conducta homosexual inapropiada, incluyendo el acoso
sexual de los seminaristas. La prueba fotográfica de ello se presentó a la Santa Sede en 2015.
En diciembre de 2017, el Papa Francisco nombró a Zanchetta asesor de la Administración del
Patrimonio de la Sede Apostólica. (II, IV, V)

Mons. Battista Mario Salvatore Ricca
Battista Ricca estuvo involucrado en graves conductas homosexuales mientras trabajaba en
la nunciatura papal en Uruguay. Esto incluyó quedar atrapado en un ascensor con un hombre
prostituto y tener que ser rescatado por el departamento de bomberos. Después de que estos
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escándalos se hicieron públicos, el Papa Francisco lo puso a cargo de su residencia, la Casa Santa
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Marta, y lo nombró prelado del Istituto delle Opere di Religione. (II, IV, V)
Julio

Grassi

Grassi fue condenado en 2009 por abusar sexualmente de un adolescente. La Conferencia
Episcopal Argentina, presidida por el Cardenal Bergoglio, hizo grandes esfuerzos para evitar la
condena de Grassi. La Conferencia Episcopal encargó un trabajo en cuatro volúmenes para este
fin, que difamó a las víctimas de Grassi. Grassi declaró que a lo largo de todo su proceso legal,
el Arzobispo Bergoglio lo había “tenido de la mano”. (II, IV, V)
Mauro

Inzoli

Inzoli fue condenado por abuso sexual de menores a la reducción al estado laico por la CDF
en 2012 en primera instancia, pero la ejecución de esta sentencia se suspendió después de que
apeló, y en 2014 Papa Francisco la convirtió en una mucho más suave prescripción a una vida
retirada. En 2016 fue arrestado y condenado por un tribunal italiano. Solo después de que cayó
bajo el juicio civil, Francisco finalmente lo redujo al estado laico (2017). (II, IV, V)

James Martin S.J.
Martin es un conocido defensor de la legitimación de las relaciones homosexuales y de la
actividad homosexual. En 2017, el Papa Francisco lo nombró consultor del Secretariado de
Comunicaciones de la Santa Sede. (II, IV, V)

Padre Timothy Radcliffe O.P.
En 2013 Radcliffe declaró que la actividad homosexual puede ser expresiva del don de sí
mismo de Cristo. El Papa Francisco lo nombró consultor del Pontificio Consejo para la Justicia
y la Paz en mayo de 2015. (II, IV, V)
Emma

Bonino

Emma Bonino es la principal activista política a favor del aborto y la eutanasia en Italia, y ha
presumido de realizar personalmente muchos abortos. En 2015 el Papa Francisco la recibió en
el Vaticano, y en 2016 la alabó como una de las “grandes olvidadas” de Italia. (II, IV, V, VI)

Academia Pontificia para la Vida
En 2016 el Papa Francisco despidió a los 132 miembros de la Academia Pontificia para la
Vida. Eliminó el requisito de que los miembros de la Academia juraran defender las enseñanzas católicas sobre la vida humana y no realizar investigaciones destructivas sobre el embrión
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o el feto, el aborto electivo o la eutanasia. Entre los 45 nuevos miembros de la Academia que
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nombró se encuentran varias personas que rechazan la enseñanza moral católica. El P. Maurizio
Chiodi ha defendido la eutanasia mediante la negación de alimentos y agua, y ha rechazado la
enseñanza católica sobre la moralidad de la anticoncepción. El P. Alain Thomasset ha rechazado
la idea de acciones intrínsecamente malas y ha afirmado que algunas relaciones homosexuales
pueden ser caminos de santidad. El P. Humberto Miguel Yáñez sostiene que la anticoncepción
artificial puede ser lícita en algunas circunstancias. La profesora Marie-Jo Thiel rechaza la enseñanza de la Iglesia de que los actos homosexuales son intrínsecamente malos y su enseñanza
de que la anticoncepción es moralmente errónea. El Prof. Nigel Biggar sostiene que el aborto
hasta las 18 semanas de embarazo puede ser lícito, y acepta que la eutanasia puede estar justificada en algunos casos. (II, IV, V, VI)
Promover la recepción de la Eucaristía por parte de los divorciados y de los que se han vuelto
a casar.
El Papa Francisco ha promovido persistentemente la recepción de la Eucaristía bajo ciertas
circunstancias por personas que se han divorciado civilmente de su cónyuge y viven en una
relación sexual con otra persona. Su carta a los obispos de Buenos Aires, citada anteriormente,
apoya explícitamente esta práctica. Intervino en la composición de la Relatio post disceptationem
para el Sínodo sobre la Familia de 2014. Su adición a la Relatio proponía permitir la Comunión para los católicos divorciados y casados sobre una base de “caso por caso”, y dijo que los
pastores deberían enfatizar los “aspectos positivos” de los estilos de vida que la Iglesia considera
gravemente pecaminosos, incluyendo el nuevo matrimonio civil después del divorcio y la cohabitación premarital. Estas propuestas fueron incluidas en la Relatio por su insistencia personal,
a pesar de que no recibieran la mayoría de dos tercios requerida por el reglamento sinodal para
que se incluyera una propuesta en la Relatio. Emitió directrices para la diócesis de Roma que
permiten la recepción de la Eucaristía bajo ciertas circunstancias por parte de los católicos civilmente divorciados y vueltos a casar que viven more uxório con su pareja civil. Estas enseñanzas
y acciones son en sí mismas una ofensa a la fe, ya que la enseñanza de que los católicos con
cónyuge vivo que cohabitan abiertamente con otra persona no pueden recibir la Eucaristía es
al menos una verdad que pertenece al objeto secundario del magisterio infalible de la Iglesia.
Es, al menos, una verdad cuya aceptación es necesaria para que el depósito de la fe pueda ser
efectivamente defendido o propuesto con suficiente autoridad. No negamos que es parte de la
Sagrada Tradición revelada divinamente. Su negación no ha sido catalogada como una herejía
propugnada por el Papa Francisco porque algunos teólogos católicos dignos de respeto han sos-

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

159

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

tenido que no forma parte del depósito de fe divinamente revelado. La negación de esta verdad
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da apoyo a las herejías (IV) y (V) mencionadas anteriormente.

Otras indicaciones
El 9 de junio de 2014, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a los líderes de la organización militantemente pro-homosexual Tupac Amaru de Argentina, y bendijo sus hojas de coca
para su uso en sus rituales religiosos paganos, que implican el reconocimiento de la planta de
coca como sagrada. (II, IV, V, V, VII)
El Papa Francisco no ha pronunciado una sola palabra en apoyo de las campañas populares
para proteger a los países católicos del aborto y la homosexualidad, por ejemplo, antes del referéndum para introducir el aborto en Irlanda en mayo de 2018. (II, IV, V, VI)
En la misa de apertura del Sínodo sobre la Juventud en 2018, el Papa Francisco llevó un
bastón en forma de “stang”, un objeto utilizado en rituales satánicos. (VI, VII)
Durante el Sínodo sobre la Juventud en 2018, el Papa Francisco usó una cruz distorsionada de color arco iris, siendo el arco iris un símbolo popularmente promovido del movimiento
homosexual. (II, IV, V)
El Papa Francisco ha concluido un acuerdo con China que permite al gobierno chino elegir
obispos católicos en ese país, y ha ordenado a varios obispos católicos fieles que cedan sus diócesis a obispos designados por el estado. China es un estado ateo que persigue a los cristianos
y aplica una política demográfica inmoral que incluye la promoción de la anticoncepción y el
aborto forzado a gran escala. Esta política demográfica es una alta prioridad para el gobierno
chino y ha causado un daño incalculable. El control de la Iglesia por parte del gobierno chino
asegurará que la Iglesia en China no pueda ofrecer resistencia a esta política. (II, VI)
El Papa Francisco ha rehusado negar que Amoris laetitia enseña las herejías IV, V y VI, enumeradas anteriormente, cuando se le pidió que lo hiciera en las preguntas (dubia) que le presentaron los Cardenales Brandmüller, Burke, Caffarra y Meisner en septiembre de 2016. Estas
preguntas mencionan específicamente la grave desorientación y la gran confusión de muchos
fieles con respecto a los asuntos de fe y moral que resultan de Amoris laetitia. La sumisión de
dúbia por parte de los obispos y la provisión de una respuesta a ellos es un procedimiento totalmente tradicional y normal, por lo que la negativa a responder a estas preguntas es una elección
deliberada por parte del Papa Francisco.
(C) La pertinacia del Papa Francisco al adherirse a proposiciones heréticas

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

160

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

El Papa Francisco completó los estudios teológicos necesarios para la ordenación, obtuvo
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una licenciatura en filosofía y una licenciatura en teología, y se convirtió en profesor universitario de teología en las Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel, una universidad
y seminario jesuita en Argentina. Posteriormente se convirtió en Rector de estas facultades.
La exhortación apostólica Familiaris consortio y la encíclica Veritatis splendor, que condenan
muchas de las herejías mencionadas anteriormente, fueron emitidas mientras era sacerdote y
obispo respectivamente. Ha citado a Familiaris consortio en sus escritos, y participó en una conferencia teológica sobre Veritatis splendor en 2004, en la que contribuyó afirmando la doctrina
negada en la herejía VI anteriormente mencionada. Los dúbia arriba mencionados, enviados al
Papa Francisco en privado en septiembre de 2016 y publicados en noviembre del mismo año,
recuerdan los pasajes em Veritatis splendor y Familiaris consortio. Por lo tanto, se puede presumir
que está lo suficientemente bien informado sobre la doctrina católica como para saber que las
herejías que profesa son contrarias a la doctrina católica. Su naturaleza herética también fue documentada y señalada en una Corrección filial dirigida a él por 250 eruditos católicos en agosto
de 2017, y hecha pública en septiembre del mismo año.[5]

La petición que os hacemos como obispos
Por lo tanto, solicitamos a vuestras Excelencias que os ocupéis urgentemente de la situación
de la adhesión pública del Papa Francisco a la herejía. Reconocemos con gratitud que algunos
de vosotros habéis reafirmado las verdades contrarias a las herejías que hemos enumerado, o
bien habéis advertido de graves peligros que amenazan a la Iglesia en este pontificado. Recordamos, por ejemplo, que Su Eminencia el Cardenal Burke ya declaró en octubre de 2014 que
la Iglesia aparece como un barco sin timón, y junto con Su Eminencia el Cardenal Pujats, el
difunto Cardenal Caffarra, y varios otros obispos, firmaron una Declaración de Fidelidad a la
inmutable enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio en septiembre de 2016. Recordamos
también la declaración de Su Eminencia el Cardenal Eijk en mayo del año pasado de que la
actual incapacidad de transmitir fielmente la doctrina, por parte de los obispos en unión con el
sucesor de San Pedro, evoca el gran engaño predicho para los últimos días; y algunas observaciones similares hechas más recientemente por Su Eminencia el Cardenal Gerhard Müller en su
Manifiesto de Fe. Por estas y otras intervenciones de cardenales y obispos, que han contribuido
a tranquilizar a los fieles, damos gracias a Dios.
Sin embargo, en una emergencia tan grave y sin precedentes, creemos que ya no será suficiente enseñar la verdad de manera abstracta, o incluso lamentar la “confusion” en la Iglesia en
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términos más bien generales. Porque los católicos difícilmente creerán que el Papa está atacando
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la fe, a menos que esto se diga expresamente; y por lo tanto, las denuncias meramente abstractas
corren el riesgo de proporcionar una cobertura para que el Papa Francisco avance y logre su
objetivo.
A pesar de las pruebas que hemos presentado en esta carta, reconocemos que no nos corresponde declarar al Papa culpable del delito de herejía de una manera que tendría consecuencias canónicas para los católicos. Por lo tanto, os pedimos, como nuestros padres espirituales,
vicarios de Cristo dentro de vuestras propias jurisdicciones y no vicarios del Pontífice romano,
que amonestéis públicamente al Papa Francisco para que abjure de las herejías que ha profesado. Incluso prescindiendo de la cuestión de su adhesión personal a estas creencias heréticas,
el comportamiento del Papa con respecto a las siete proposiciones que contradicen la verdad
divinamente revelada, mencionadas al principio de esta carta, justifica la acusación del delito de
herejía. Es indudable que él mismo promueve y difunde enseñanzas heréticas sobre estos puntos. La promoción y difusión de la herejía proporciona en sí misma suficientes motivos para la
acusación de herejía. Hay, por lo tanto, razón sobreabundante para que los obispos tomen en
serio la acusación de herejía y traten de remediar la situación.
Puesto que el Papa Francisco ha manifestado la herejía tanto por sus acciones como por sus
palabras, cualquier abjuración debe implicar repudiar y revertir estas acciones, incluyendo sus
nombramientos de obispos y cardenales que han apoyado estas herejías con sus palabras o acciones. Esta amonestación es un deber de caridad fraterna hacia el Papa, así como un deber hacia
la Iglesia. Si – Dios no lo quiera! – El Papa Francisco no mostrara verdadero arrepentimiento
en respuesta a estas amonestaciones, os pedimos que cumpláis con vuestro deber de oficio de
declarar que ha cometido el delito canónico de herejía y que debe sufrir las consecuencias canónicas de este crimen.
Estas acciones no necesitan ser tomadas por todos los obispos de la Iglesia Católica, ni siquiera por la mayoría de ellos. Una parte sustancial y representativa de los obispos fieles de la
Iglesia tendría el poder de emprender estas acciones. Dada la naturaleza abierta, comprensiva
y devastadora de la herejía del Papa Francisco, la voluntad de amonestar públicamente al Papa
Francisco por herejía parece ser ahora una condición necesaria para ser un obispo fiel de la
Iglesia Católica.
Este curso de acción es apoyado y requerido por la ley canónica y la tradición de la Iglesia.
A continuación presentamos un breve recuento de las bases canónicas y teológicas de la misma.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

162

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Pedimos a la Santísima Trinidad que ilumine al Papa Francisco para que rechace toda he-
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rejía contraria a la sana doctrina, y roguemos para que la Santísima Virgen María, madre de la
Iglesia, obtenga para sus Excelencias la luz y la fuerza para defender la fe de Cristo. Permitidnos
decir con toda audacia que al actuar así, no tendréis que enfrentaros al oprobio del Señor: “No
has subido a enfrentarte al enemigo, ni has levantado un muro para la casa de Israel, para estar
en batalla en el día del Señor” (Ezequiel 13:5).
Os pedimos humildemente vuestra bendición y os aseguramos nuestras oraciones por su
ministerio y por la Iglesia.
Atentamente en Cristo,
Matteo d’Amico, Profesor de Historia
y Filosofía, Instituto de Ancona
Georges Buscemi, Presidente de Campagne Québec-Vie,
miembro de la Academia Juan Pablo II
para la Vida Humana y la Familia
Robert Cassidy STL
Thomas Crean OP
Diácono Nick Donnelly MA
Richard P. Fitzgibbons, MD, Director del Instituto de Curación Matrimonial;
ex consultor de la Congregación para el Clero;
miembro de la Academia Juan Pablo II para la Vida Humana y la Familia;
ex profesor del Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio
y la Familia de la Universidad Católica de América.
Maria Guarini STB, Pontificia Università Seraphicum,
Roma; editora de la página web Chiesa e postconcilio
Prof. Robert Hickson PhD, Profesor jubilado de Literatura
y de Estudios Estratégicos-Culturales
John Hunwicke, ex investigador principal, Pusey House, Oxford
Peter Kwasniewski Doctorado
John Lamont DPhil (Oxon.)
Brian M. McCall, Profesor de Derecho de Orpha
y Maurice Merrill; Editor Jefe de Catholic Family News
Cor Mennen JCL, diócesis de ‘s-Hertogenbosch (Países Bajos),
canónigo del Capítulo catedralicio.
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Profesor en el Seminario diocesano de ‘s-Hertogenbosch
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Stéphane Mercier, STB, PhD,

Ex profesor de la Universidad Católica
de Lovaina
Aidan Nichols OP
Paolo Pasqualucci, Profesor de Filosofía (jubilado),
Universidad de Perugia
Dr. Claudio Pierantoni, Profesor de Filosofía Medieval,
Universidad de Chile; ex Profesor de Historia de la Iglesia
y Patrología en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Profesor John Rist
Dra. Anna Silvas, Investigadora Principal Adjunta,
Facultad de Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Educación,
Universidad de Nueva Inglaterra
Prof. Dr. W.J. Witteman, físico, profesor emérito,
Universidad de Twente

Derecho canónico y teología católica sobre la situación de un papa
hereje
La situación de un papa que cae en la herejía ha sido durante mucho tiempo objeto de
discusión por parte de los teólogos católicos. Esta situación se puso de relieve después de que
el Tercer Concilio ecuménico de Constantinopla anatematizara la herejía monotelita en 681,
y anatematizó póstumamente al Papa Honorio por su apoyo a esta herejía; esta condena de
Honorio como hereje fue repetida por el Papa San León II cuando ratificó los actos de ese
Concilio. Desde entonces, los teólogos y canonistas católicos han llegado a un consenso sobre
varios puntos esenciales relativos a las implicaciones de la caída de un Papa en la herejía pública.
Presentaremos brevemente estos puntos aquí.
Hay consenso de que ningún papa puede caer en la herejía cuando enseña de una manera que satisfaga las condiciones para una declaración magisterial infalible. Esta restricción no
significa que un papa no pueda ser culpable de herejía, ya que los papas pueden hacer y hacen
muchas declaraciones públicas que no son infalibles; de hecho, muchos papas nunca han dado
una definición infalible.
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Hay consenso de que la Iglesia no tiene jurisdicción sobre el papa, y por lo tanto que la Igle-
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sia no puede remover a un papa de su cargo por el ejercicio de una autoridad superior, incluso
por el crimen de herejía.

Hay consenso en que el mal que significa un papa hereje es tan grande, que no debe ser
tolerado por el bien de un bien supuestamente mayor.
Suárez expresa este consenso de la siguiente manera: “Sería muy perjudicial para la Iglesia
tener un pastor así y no poder defenderse de un peligro tan grave; además, sería contrario a la
dignidad de la Iglesia obligarla a permanecer sujeta a un Pontífice herético sin poder expulsarlo
de sí misma; pues como están acostumbrados el príncipe y el sacerdote, así está acostumbrado
el pueblo”.
San Roberto Bellarmino afirma: “Desdichada sería la condición de la Iglesia si se viera
obligada a tomar como su pastor a alguien que manifiestamente se comporta como un lobo”
(Controversias, 3ª controversia, L. 2, cap. 30).
Hay consenso en que las autoridades eclesiásticas tienen la responsabilidad de actuar para
remediar el mal de un papa hereje. La mayoría de los teólogos sostienen que los obispos de la
Iglesia son las autoridades que tienen el deber absoluto de actuar en concierto para remediar
este mal.
Hay consenso en que un papa que es culpable de herejía y permanece obstinado en sus opiniones heréticas no puede continuar como papa.[6]
Los teólogos y canonistas discuten esta cuestión como parte del tema de la pérdida del cargo
papal. Las causas de la pérdida del cargo papal que se enumeran siempre incluyen: la muerte, la
renuncia y la herejía. Este consenso corresponde a la posición del sentido común, que dice que
para ser papa hay que ser católico. Esta posición se basa en la tradición patrística y en principios
teológicos fundamentales sobre el oficio eclesiástico, la herejía y la pertenencia a la Iglesia.[7]
Los Padres de la Iglesia negaron que un hereje pudiera poseer jurisdicción eclesiástica de
cualquier tipo. Más tarde, los doctores de la Iglesia entendieron que esta enseñanza se refería a
la herejía pública que está sujeta a sanciones eclesiásticas, y sostuvieron que se basaba en la ley
divina y no en la ley eclesiástica positiva. Afirmaron que un hereje de este tipo no podía ejercer
su jurisdicción porque su herejía lo separaba de la Iglesia, y nadie expulsado de la Iglesia podía
ejercer autoridad en ella.[8]
El derecho canónico de la Iglesia apoya este consenso teológico. El primer canon en dar
consideración explícita a la posibilidad de herejía papal se encuentra en el Decreto de Graciano.
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La Distinción XL, canon 6 del Decretum establece que el Papa no puede ser juzgado por nadie,
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a menos que se descubra que se ha desviado de la fe:
– “Cunctos ipse iudicaturus a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a fide devius.”
– “El que ha de juzgar a todos, no será juzgado por ninguno, a menos que se le encuentre
descarriado de la fe”.
– La redacción de esta declaración parece haber sido influenciada por la De sancta Romana
ecclesia (1053) del Cardenal Humberto, que afirmaba que el Papa es inmune al juicio de cualquiera excepto en cuestiones de fe: “a nemine est iudicandus nisi forte deprehendatur a fide
devius”.
La afirmación hecha en el canon es un desarrollo de la declaración del Papa Gregorio Magno
de que los prelados malvados deben ser tolerados por sus súbditos “si esto puede hacerse mientras queda a salvo la fe” (Moralia XXV c. 16: “Subditi praelatos etiam malos tolerant, si salva
fide possint…”).
La afirmación canónica de que el papa puede ser juzgado por herejía surgió como una explicación del principio canónico de que el papa no es juzgado por nadie. La declaración en este
canon es la enunciación de un privilegio; su objetivo es afirmar que el papa tiene la más amplia
exención posible del juicio de otros.
Este canon fue incluido, junto con el resto del Decreto de Graciano, en el Corpus iuris canonici, que constituyó la base del derecho canónico en la Iglesia latina hasta 1917. Su autoridad
es apoyada por la autoridad papal misma, ya que la ley canónica de la Iglesia es sostenida por
la autoridad papal. Fue enseñado por el Papa Inocencio III, quien en su sermón sobre la consagración del Sumo Pontífice afirmó que “Dios era su único juez para otros pecados, y que podía
ser juzgado por la Iglesia sólo por los pecados cometidos contra la fe” [“In tantum enim fides
mihi necessaria est, ut cum de caeteris peccatis solum Deum iudicem habeam, propter solum
peccatum quod in fide committitur possem ab Ecclesia judicari”]. El rechazo del canon en el
Decretum socavaría el fundamento canónico del propio primado papal, ya que este canon forma parte de la base legal del principio de que el Papa no es juzgado por nadie.
El canon fue aceptado universalmente por la Iglesia después de la compilación y publicación
del Decretum. La herejía a la que se refiere este canon es entendida por virtualmente todos los
autores como una herejía manifestada externamente (la tesis de que un papa pierde su cargo por
herejía puramente interna fue presentada por Juan de Torquemada O.P., pero ha sido refutada
de manera concluyente y ha sido rechazada por todos los canonistas y teólogos desde entonces).
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Ni el Código de Derecho Canónico de 1917 ni el Código de Derecho Canónico de 1983
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derogan el principio de que un Papa hereje pierde el cargo papal. Todos los comentaristas de
estos códigos están de acuerdo con esto, y afirman que este principio es correcto.[9]
La tradición canónica temprana generalmente requiere que en el caso específico de herejía
papal, el papa debe ser amonestado varias veces antes de ser tratado como hereje. La Suma de
Rufino, la Summa antiquitate et tempore (después de 1170) y la Summa de Johannes Faventius
(después de 1171) afirman que el Papa debe ser advertido una segunda y tercera vez de desistir
de la herejía antes de que pueda ser juzgado como un hereje. La Summa de Huguccio afirma
que antes de que el Papa pueda ser juzgado como hereje, debe ser amonestado para que abandone la herejía y debe defender con contumacia su error en respuesta a tal amonestación.
Los autores sedevacantistas han argumentado que un papa pierde automáticamente el cargo
papal como resultado de una herejía pública, sin que se requiera ni se permita la intervención
de la Iglesia. Esta opinión no es compatible con la tradición y la teología católica y debe ser
rechazada. Su aceptación arrojaría a la Iglesia al caos en caso de que un papa abrazara la herejía,
como muchos teólogos han observado. Dejaría a cada católico decidir si y cuándo se puede decir que el Papa es un hereje y que ha perdido su cargo. En cambio, debe aceptarse que el papa
no puede abandonar su cargo sin la acción de los obispos de la Iglesia.[10] Dicha acción debe
incluir el hecho de que el papa más de una vez rechace cualquier herejía que haya abrazado,
y la declaración a los fieles que se ha vuelto culpable de herejía si se niega a renunciar a estas
herejías. La incompatibilidad entre herejía y pertenencia a la Iglesia es lo que lleva a la pérdida
del cargo papal por un papa hereje. La determinación de la Iglesia de que un papa es un hereje,
y el anuncio de su herejía por los obispos de la Iglesia, es lo que hace que la herejía del papa sea
un hecho jurídico, un hecho del que se deriva la pérdida de su cargo.
Existen algunas diferencias menores de opinión entre los teólogos católicos en cuanto a las
medidas que la Iglesia debe tomar al tratar con un papa hereje. La escuela de Cayetano y Juan
de Santo Tomás afirma que para que el oficio papal se pierda, la Iglesia, después de comprobar
y pronunciar que el Papa es un hereje, también debe ordenar a los fieles que lo eviten por su herejía. La escuela de San Roberto Belarmino no rechaza el paso de ordenar a los fieles que eviten
al Papa como hereje, pero no lo considera una precondición necesaria para que el Papa pierda
su cargo por herejía. Ambas escuelas tienen adherentes, hasta el día de hoy inclusive. No nos
pronunciamos sobre estas cuestiones controvertidas, cuya resolución corresponde a los obispos
de la Iglesia.
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[1] Indicamos la herejía o las herejías apoyadas por cada declaración o acto, proporcionando
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entre paréntesis el número romano de la herejía en la lista anterior.
[2] Cf. Familiaris consortio 84. Ver también: Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i
Testi Legislativi: Circa l’ammissibilità alla Santa Comunione dei divorziati risposati (L’Osservatore
Romano, 7th July, 2000, p. 1; Communicationes, 32 [2000]).
[3] Cf. Card. G. Müller, en: Riccardo Cascioli, “Vogliono far tacere Benedetto perché dice
la verità”, La Nuova Bussola quotidiana: http://www.lanuovabq.it/it/vogliono-far-tacere-benedetto-xvi-perche-dice-la-verita: “Un obispo emérito, cuando celebra la misa, ¿no debería decir
la verdad en la homilía? ¿No debería hablar de la indisolubilidad del matrimonio solo porque
otros obispos activos han introducido nuevas reglas que no están en armonía con la ley divina?
Más bien, son los obispos activos quienes no tienen el poder de cambiar la ley divina en la Iglesia. No tienen derecho a decirle a un sacerdote que debe dar la comunión a una persona que no
está en plena comunión con la Iglesia Católica. Nadie puede cambiar esta ley divina; Si alguien
lo hace, es un hereje, un cismático.”
Véase:

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/04/17/

entre-los-dos-papas-hay-”fractura”-el-silencio-de-francisco-contra-benedicto/
[4] El Papa Francisco ha ofrecido algunas explicaciones informales de esta declaración, pero
ninguna de estas explicaciones ofrece una interpretación inequívoca que sea compatible con la
fe católica. Cualquier interpretación de este tipo tendría que especificar que Dios desea positivamente la existencia solo de la religión cristiana. Dado que la declaración es una declaración
conjunta con el Gran Imán, no puede interpretarse en un sentido de que el Gran Imán rechazaría. Dado que el Gran Imán rechaza la posición de que Dios desea positivamente solo la existencia de la religión cristiana, no es posible dar una interpretación ortodoxa a la declaración. Por
lo tanto, entendemos esta afirmación en su sentido natural como una negación de una verdad
de la fe católica.
[5] Véase: http://www.correctiofilialis.org.
[6] Cf. p. ej.: Thomas de Vio Cajetan, De Comparatione auctoritatis papae et concilii cum
Apologia eiusdem tractatus (Rome: Angelicum, 1936); Melchior Cano, De Locis theologicis, book
6, chapter 8; Bañez, In IIaIIae q. 1 a. 10; Juan de S. Tomás, Cursus theologici II-II, De auctoritate Summi Pontificis, d. 8, ad. 3, De depositione papae; Suárez, De fide, disp. 10; S. Roberto
Bellarmino, De Romano Pontifice, Libro 2; Billuart, Cursus theologiae, Pars II-II ; S. Alfonso de’
Liguori, Vindiciae pro suprema Pontificis potestate adversus Iustinum Febronium; Cardinal Char-
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les Journet, L’Église du Verbe Incarné, vol. 1: l’hiérarchie apostolique (Éditions Saint-Augustin,
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1998), pp. 980-83.
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[7] Véase p. ej. S. Agustín, Serm. 181; Pío IX, Bula Ineffabilis que define la doctrina de la
Inmaculada Concepción.
[8] Este principio se aplica a la pérdida del oficio papal por herejía por San Roberto Bellarmino, De Romano Pontifice, Libro 2, Capítulo 30. Otros autores han matizado esta afirmación,
al aceptar que los clérigos heréticos pueden ejercer su jurisdicción en ciertas circunstancias
extraordinarias, porque la Iglesia “compensa” por ellos (“Ecclesia supplet”). Ninguno de estos
autores, sin embargo, ha aceptado que un Papa cuya herejía es manifiesta y establecida puede
poseer o ejercer jurisdicción papal. La Iglesia no puede otorgar jurisdicción papal, y un Papa
herético no puede otorgarse esta jurisdicción a sí mismo.
[9] Véase p. ej.: Jus Canonicum ad Codicis Normam Exactum, Franciscus Wernz and Petrus
Vidal (Gregorianum, 1924-1949), II (1928), n. 453; Introductio in Codicem, 3rd ed., Udalricus
Beste, (Collegeville: St John’s Abbey Press, 1946), Canon 221; New Commentary on the Code
of Canon Law, John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green eds. (New York: Paulist,
2000), p. 1618.
[10] No rechazamos la posibilidad de que un papa que rechazara públicamente la fe católica
y se convirtiera públicamente a una religión no católica pudiera perder el oficio papal; pero este
caso hipotético no se parece a la situación actual.
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Caros alunos e professores

Caros Irmãos Bispos e Sacerdotes, Senhores Cardeais!

Tenho a satisfação de encontrá-los hoje e participar desta conferência. Eu calorosamente retribuo a saudação do caro irmão Patriarca Bartolomeu, um grande precursor da Laudato si’ – há
anos precursor –, que queria contribuir para a reflexão com uma mensagem pessoal. Obrigado
a Bartolomeu, amado irmão.
O Mediterrâneo desde sempre foi um lugar de trânsitos, de trocas e, às vezes, até mesmo
de conflitos. Conhecemos muitos. Este lugar hoje nos apresenta várias questões, muitas vezes
dramáticas. Elas podem ser traduzidas em algumas perguntas que formulamos no encontro
inter-religioso de Abu Dhabi:
– como cuidar uns dos outros na mesma família humana?
– Como alimentar uma convivência tolerante e pacífica que se traduza em autêntica
fraternidade?
– Como fazer prevalecer em nossas comunidades o acolhimento do outro e daquele que é
diferente de nós porque pertence a uma tradição religiosa e cultural diferente da nossa?
– Como as religiões podem ser formas de fraternidade em vez de muros de separação?
Essas e outras questões pedem para serem interpretadas em vários níveis, e pedem um generoso empenho de escuta, de estudo e de troca ideias para promover processos de libertação, de
paz, de irmandade e de justiça. Temos que nos convencer: trata-se de iniciar processos, não fazer
definições de espaços, ocupar espaços ... Iniciar processos.

Uma teologia do acolhimento e do diálogo
Durante esta Conferência, vocês primeiro analisaram contradições e dificuldades na área
do Mediterrâneo, e depois se perguntaram sobre as melhores soluções. Nesse sentido, vocês se
perguntam qual teologia seja adequada ao contexto em que vocês vivem e trabalham. Eu diria
que a teologia, particularmente neste contexto, é chamada a ser uma teologia do acolhimento
e a desenvolver um diálogo sincero com instituições sociais e civis, com centros universitários e
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de pesquisa, com os líderes religiosos e com todas as mulheres e homens de boa vontade, para
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a construção na paz de uma sociedade inclusiva e fraterna e também para a custódia da criação.
Quando no Proêmio da Veritatis Gaudium se menciona o aprofundamento do kerygmae do
diálogo como critérios de renovação dos estudos, entende-se dizer que eles estão a serviço do caminho de uma Igreja que coloca cada vez mais a evangelização no centro. Não apologética, não
os manuais - como ouvimos: evangelizar. No centro está a evangelização, o que não significa
proselitismo. Em diálogo com as culturas e as religiões, a Igreja anuncia a Boa Nova de Jesus e
a prática do amor evangélico que Ele pregava como síntese de todo o ensino da Lei, das visões
dos Profetas e da vontade do Pai.
O diálogo é, antes de tudo, um método de discernimento e proclamação da Palavra de
amor, dirigida a cada pessoa e que, no coração de cada um, quer fixar morada. Somente ouvindo essa Palavra e na experiência do amor que ela comunica, pode-se discernir a atualidade do
kerygma. Esse diálogo, assim entendido, é uma forma de acolhimento.
Gostaria de reiterar que “o discernimento espiritual não exclui as contribuições da sabedoria
humana, existencial, psicológica, sociológica e moral. Mas as transcende. Não bastam sequer as
sábias normas da Igreja. Lembremo-nos sempre de que o discernimento é uma graça – um presente. Em suma, o discernimento leva à própria fonte da vida que não morre, isto é, ‘conhecer
o Pai, o único Deus verdadeiro, e a quem Ele enviou, Jesus Cristo’ (cf. Jo 17, 3).” (Exortação
apostólica Gaudete et exsultate 170).
As escolas de teologia se renovam com a prática do discernimento e uma maneira de proceder dialógica capaz de criar um correspondente clima espiritual e de prática intelectual. É
um diálogo tanto na colocação dos problemas quanto na busca juntos de vias de solução. Um
diálogo capaz de integrar o critério vivo da Páscoa de Jesus com o movimento de analogia, que
lê na realidade, na criação e na história, nexos, signos e referências teológicas. Isso comporta a
assunção hermenêutica do mistério do caminho de Jesus que o leva à cruz e à ressurreição
e ao dom do Espírito. Assumir essa lógica jesuana e pascal é indispensável para compreender
como a realidade histórica e criada é questionada pela revelação do mistério do amor de Deus.
Daquele Deus que na história de Jesus se manifesta – toda vez e dentro de cada contradição –
maior no amor e na capacidade de recuperar do mal.
Ambos os movimentos são necessários, complementares: um movimento de baixo para o
alto que pode dialogar, com sentido de escuta e discernimento, com cada instância humana e
histórica, levando em conta toda a dimensão do ser humano; e um movimento do alto para
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baixo – onde o “alto” é aquele de Jesus elevado na cruz – que permite, ao mesmo tempo, dis-
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cernir os sinais do Reino de Deus na história e compreender de maneira profética os sinais do
anti-Reino que desfiguram a alma e a história humana. É um método que permite – numa
dinâmica constante – confrontar-se com cada instância humana e compreender que luz cristã
ilumina as dobras da realidade e quais energias o Espírito do Crucifixo Ressuscitado está despertando, em cada oportunidades, aqui e agora.
O modo dialógico de proceder é o caminho para alcançar onde se formam os paradigmas, as
formas de sentir, os símbolos e as representações das pessoas e dos povos. Chegar lá – como “etnógrafos espirituais” da alma dos povos, vamos dizer – para poder dialogar em profundidade
e, se possível, contribuir para o seu desenvolvimento com a anunciação do Evangelho do Reino
de Deus, cujo fruto é o amadurecimento de uma fraternidade. cada vez mais dilatada e inclusiva. Diálogo e anúncio do Evangelho que podem ocorrer nos moldes delineados por Francisco
de Assis na Regra não bulada, justamente logo após sua viagem ao oriente mediterrâneo. Para
Francisco há um primeiro modo em que, simplesmente, se vive como cristãos: “O primeiro
modo consiste em se absterem de rixas e disputas, submetendo-se ‘a todos os homens por causa
do Senhor’ e confessando serem cristãos. “ (XVI:FF43). Depois, há um segundo modo pela
qual, sempre dóceis aos sinais e à ação do Senhor Ressuscitado e ao seu Espírito de paz, a fé
cristã é anunciada como uma manifestação em Jesus do amor de Deus por todos os homens.
Fico impressionado com aquele conselho de Francisco aos frades: “Preguem o Evangelho; se
necessário usem palavras”. É o testemunho!
Essa docilidade ao Espírito implica um estilo de vida e de proclamação sem espírito de conquista, sem vontade de fazer proselitismo – esta é a praga! – e sem uma intenção agressiva de
refutação. Uma modalidade que entra em diálogo “de dentro” com os homens e suas culturas,
suas histórias, suas diferentes tradições religiosas; uma modalidade que, coerentemente com o
Evangelho, inclui também o testemunho até o sacrifício da vida, como mostram os exemplos
luminosos de Charles de Foucauld, dos monges de Tibhirine, o bispo de Oran Pierre Claverie
e de tantos irmãos e irmãs que, com o graça de Cristo, foram fiéis com mansidão e humildade
e morreram com o nome de Jesus em seus lábios e a misericórdia em seus corações. E aqui estou pensando na não violência como horizonte e saber sobre o mundo, ao qual a teologia deve
olhar como seu elemento constitutivo. Os escritos e práticas de Martin Luther King e Lanza
del Vasto e outros “artesãos” da paz aqui nos ajudam. Também nos ajuda e encoraja a memória
do Beato Giustino Russolillo, que foi aluno desta Faculdade, e de Dom Peppino Diana, o jovem pároco morto pela camorra, que também estudou aqui. E aqui gostaria de mencionar uma
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confusão que se origina por não entender o que o outro está dizendo. Este é o primeiro passo.
Mas a verdadeira “síndrome de Babel” é a de não escutar o que o outro diz e de acreditar que
eu sei o que o outro o pensa e o que o outro vai dizer. Esta é a praga!

Exemplos de diálogo para uma teologia do acolhimento
“Diálogo” não é uma fórmula mágica, mas certamente a teologia é ajudada na sua renovação quando o assume seriamente, quando ele é encorajado e favorecido entre professores e
alunos, bem como com as outras formas de saber e com as outras religiões, especialmente o
judaísmo e o islamismo. Os estudantes de teologia deveriam ser educados ao diálogo com o
judaísmo e o islamismo para entender as raízes comuns e as diferenças de nossas identidades religiosas e, assim, contribuir mais efetivamente para a construção de uma sociedade que valorize
a diversidade e promova o respeito, a fraternidade e a coexistência pacífica.
Educar os alunos nisso. Estudei no tempo da teologia decadente, da escolástica decadente,
na época dos manuais. Entre nós fazíamos uma brincadeira, todas as teses teológicas eram testadas com esse esquema, um silogismo: 1º. As coisas parecem ser assim. 2º. O catolicismo está
sempre certo. 3º Ergo ... Ou seja, uma teologia de tipo defensivo, apologética, fechada em um
manual. Nós brincávamos assim, mas eram as coisas que nos apresentavam naquele tempo de
escolástica decadente.
Buscar uma convivência pacífica dialógica. Com os muçulmanos somos chamados a dialogar para construir o futuro das nossas sociedades e nossas cidades; somos chamados a considerá-los parceiros para construir uma convivência pacífica, mesmo quando se verificam episódios
chocantes executados por grupos fanáticos inimigos do diálogo, como a tragédia da última Páscoa no Sri Lanka. Ontem, o cardeal de Colombo me disse: “Depois de ter feito o que eu tinha
que fazer, percebi que um grupo de pessoas, cristãos, queria ir ao bairro muçulmano para matá-los. Convidei o Imã comigo, de carro, e juntos fomos lá para convencer os cristãos que somos
amigos, que aqueles são extremistas, que não são os nossos.” Essa é uma atitude de proximidade
e diálogo. Formar os estudantes ao diálogo com os judeus implica educá-los no conhecimento
de sua cultura, seu modo de pensar, de sua língua, a fim de compreender e viver melhor a nossa
relação no plano religioso. Nas faculdades teológicas e nas universidades eclesiásticas, os cursos
de língua e cultura árabe e hebraica devem ser encorajados, assim como o entendimento mútuo entre estudantes cristãos, judeus e muçulmanos.
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Eu gostaria de apresentar dois exemplos concretos de como o diálogo que caracteriza uma

CIBER

TEOLOGIA

teologia do acolhimento pode ser aplicado aos estudos eclesiásticos.
Primeiro de tudo, o diálogo pode ser um método de estudo, além de um ensinamento.
Quando lemos um texto, dialogamos com ele e com o “mundo” do qual é expressão; e isso
também se aplica a textos sagrados, como a Bíblia, o Talmud e o Alcorão. Frequentemente,
então, interpretamos um determinado texto em diálogo com outros da mesma época ou de
diferentes épocas. Os textos das grandes tradições monoteístas, em alguns casos, são o resultado
de um diálogo. Podem ocorrer casos de textos que são escritos para responder a perguntas sobre
questões importantes da vida postas por textos que os precederam. Essa é também uma forma
de diálogo.
O segundo exemplo é que o diálogo pode ser realizado como hermenêutica teológica em
um tempo e um lugar específicos. No nosso caso: o Mediterrâneo no início do terceiro milênio. Não é possível ler este espaço de forma realista, se não em diálogo e como uma ponte – histórica, geográfica, humana – entre a Europa, a África e a Ásia. É um espaço em que a ausência
de paz produziu múltiplos desequilíbrios regionais e mundiais, e cuja pacificação, através da
prática do diálogo, poderia, ao contrário, contribuir enormemente para iniciar processos de
reconciliação e paz. Giorgio La Pira nos diria que se trata, para a teologia, de uma questão de
contribuir para construir sobre toda a bacia do Mediterrâneo uma “grande tenda de paz”, onde
os diferentes filhos do pai comum Abraão possam conviver em respeito mútuo. Não esqueçamos o pai comum.

Uma teologia do acolhimento é uma teologia da escuta
O diálogo como hermenêutica teológica pressupõe e comporta a escuta consciente. Isso
também significa escutar a história e a vivência dos povos que compartilham o espaço mediterrâneo para poder decifrar os eventos que ligam o passado ao presente e poder apreender suas
feridas junto com suas potencialidades. Em particular, trata-se de apreender a maneira pela qual
as comunidades cristãs e as existências proféticas individuais souberam – até recentemente – encarnar da fé cristã em contextos eventualmente de conflito, de minoria e de convivência plural
com outras tradições religiosas.
Tal escuta deve ser profundamente interna às culturas e povos também por outro motivo. O
Mediterrâneo é precisamente o mar da mestiçagem – se não compreendermos a mestiçagem,
nunca compreenderemos o Mediterrâneo – um mar geograficamente fechado em relação aos
oceanos, mas culturalmente sempre aberto ao encontro, ao diálogo e à inculturação recíproca.
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Também há a necessidade de narrativas renovadas e compartilhadas que – a partir da escuta das
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raízes e do presente – falem aos corações das pessoas, narrativas em que seja possível reconhecer-se de maneira construtiva, pacífica e geradora de esperança.
A realidade multicultural e plurirreligiosa do novo Mediterrâneo é formada com essas narrativas, no diálogo que nasce da escuta das pessoas e dos textos das grandes religiões monoteístas
e, especialmente, na escuta dos jovens. Estou me referindo nos estudantes de nossas faculdades
de teologia, àqueles das universidades “leigas” ou de outras inspirações religiosas. “Quando a
Igreja – e, podemos acrescentar, a teologia – abandona esquemas rígidos e se abre para uma
escuta atenta e disponível dos jovens, essa empatia a enriquece, porque ‘permite aos jovens dar
sua contribuição à comunidade, ajudando-a a apreender sensibilidades novas e propor perguntas inéditas’” (Ex. ap. pós sin. Christus vivit, 65). Apreender sensibilidades novas: este é o
desafio.
O aprofundamento do kerygma é feito com a experiência do diálogo que nasce da escuta
e que gera comunhão. O próprio Jesus anunciou o reino de Deus dialogando com todo tipo e
categoria de pessoas do judaísmo de seu tempo: com os escribas, os fariseus, os doutores da lei,
os publicanos, os doutos, os simples, os pecadores. A uma mulher samaritana Ele revelou, na
escuta e no diálogo, o dom de Deus e sua própria identidade: abriu-lhe o mistério de sua comunhão com o Pai e da abundante plenitude que emana dessa comunhão. A sua divina escuta ao
coração humano abre esse coração para acolher a plenitude do Amor e a alegria da vida. Nada
se perde com o diálogo. Sempre se ganha. No monólogo todos perdemos.

Uma teologia interdisciplinar
Uma teologia do acolhimento que, como método interpretativo da realidade, adota o discernimento e o diálogo sincero, necessita de teólogos que saibam trabalhar juntos e de forma
interdisciplinar, superando o individualismo no trabalho intelectual. Precisamos de teólogos
– homens e mulheres, presbíteros, leigos e religiosos – que, em um enraizamento histórico e
eclesial e, ao mesmo tempo, abertos às inesgotáveis novidades do Espírito, saibam fugir das lógicas autorreferenciais, competitivas e, de fato, ofuscantes que muitas vezes também existem em
nossas instituições acadêmicas e escondidas, muitas vezes, entre as escolas teológicas.
Nesse caminho contínuo de saída de si mesmo e de encontro com o outro, é importante que
os teólogos sejam homens e mulheres de compaixão – ressalto isso: que sejam homens e mulheres de compaixão –, tocados pela vida oprimida de muitos, pelas formas de escravidão
de hoje, pelos flagelos sociais, pela violência, pelas guerras e pelas enormes injustiças so-
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fridas por tantos pobres que vivem nas margens desse “mar comum”. Sem comunhão e sem
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compaixão, constantemente alimentados pela oração – isso é importante: a teologia só pode ser
feita “de joelhos” –, a teologia não só perde a alma, mas perde a inteligência e a capacidade de
interpretar a realidade de um modo cristão. Sem compaixão, buscada no Coração de Cristo,
os teólogos correm o risco de ser engolidos pela condição do privilégio de quem se coloca prudentemente fora do mundo e não compartilha nada arriscado com a maioria da humanidade.
A teologia de laboratório, a teologia pura e “destilada”, destilada como água, a água destilada,
que não tem nenhum sabor.
Eu gostaria de dar um exemplo de como a interdisciplinaridade que interpreta a história
pode ser um aprofundamento do kerygma e, se animada pela misericórdia, pode estar aberta à
transdisciplinaridade. Refiro-me em particular a todas as atitudes agressivas e belicosas que
marcaram o modo de habitar o espaço mediterrâneo de povos que se diziam cristãos. Aqui
devem ser incluídas, tanto as atitudes e as práticas coloniais que tanto moldaram a imaginação
e as políticas de tais povos, quanto as justificativas para todos os tipos de guerras, e todas as
perseguições cometidas em nome de uma religião ou suposta pureza racial ou doutrinária. Nós
também fizemos essas perseguições. Eu me lembro, na Chanson de Roland, depois de vencer a
batalha, os muçulmanos eram enfileirados, todos na frente da pia batismal. Ali ficava um sujeito
com uma espada. E faziam eles escolherem: ou você se batiza ou adeus! Você vai para o outro
lado. Ou o batismo ou a morte. Nós fizemos isso. Comparado a essa complexa e dolorosa história, o método de diálogo e da escuta, guiado pelo critério evangélico da misericórdia, pode
enriquecer muito o conhecimento e a releitura interdisciplinar, fazendo emergir também, por
contraste, as profecias de paz que o Espírito nunca deixou de despertar.
A interdisciplinaridade como critério para a renovação da teologia e dos estudos eclesiásticos comporta o empenho de revisitar e requestionar continuamente a tradição. Revisitar a tradição! E requestionar. De fato, a escuta como teólogos cristãos não acontece a partir do nada,
mas de um patrimônio teológico que – justamente dentro do espaço mediterrâneo – afunda
suas raízes nas comunidades do Novo Testamento, na rica reflexão dos Padres e em múltiplas
gerações de pensadores e testemunhas. É aquela tradição viva que chegou até nós que pode
contribuir a iluminar e decifrar muitas questões contemporâneas. Desde que seja relida com
o desejo sincero de purificação da memória, ou seja, sabendo discernir qual foi o veículo da
intenção originária de Deus, revelada no Espírito de Jesus Cristo, e quanto foi, ao contrário, infiel a essa misericordiosa e salvífica intenção. Não nos esqueçamos de que a tradição é uma raiz
que nos dá vida: nos transmite a vida para que possamos crescer e florescer, dar frutos. Muitas
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uma citação de Gustav Mahler que dizia: “A tradição é a garantia do futuro, não a guardiã das
cinzas”. É lindo! Vivemos a tradição como uma árvore que vive e cresce. Já no século V, Vicente
de Lérins compreendia-o bem: o crescimento da fé, da tradição, com estes três critérios: annis
consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate. É a tradição! Mas sem tradição você não pode
crescer! Tradição para crescer, como a raiz da árvore.

Uma teologia em rede
A teologia após a Veritatis gaudium é uma teologia em rede e, no contexto do Mediterrâneo, em solidariedade com todos os “náufragos” da história. Na tarefa teológica que nos espera,
lembremos de São Paulo e do caminho do cristianismo das origens que liga o Oriente ao Ocidente. Aqui, muito perto de onde Paulo desembarcou, não se pode esquecer que as viagens do
Apóstolo foram marcadas por evidentes momentos críticos, como no naufrágio no centro do
Mediterrâneo (At 27,9).
Naufrágio que faz pensar naquele de Jonas. Mas Paulo não foge e pode, aliás, pensar que
Roma seja a sua Nínive. Pode pensar em corrigir a atitude derrotista de Jonas ao redimir sua
fuga. Agora que o cristianismo ocidental aprendeu com os tantos erros e questões críticas do
passado, pode retornar às suas fontes na esperança de poder testemunhar a Boa Nova aos povos
do oriente e do ocidente, do norte e do sul. Teologia – manter a mente e o coração fixos no
“Deus misericordioso e clemente” (cf. Jonas 4,12) – pode ajudar a Igreja e a sociedade civil a
retomar o caminho na companhia de tantos náufragos, encorajando as populações do Mediterrâneo a recusar toda tentação de reconquista e fechamento identitário. Ambas nascem, se
alimentam e crescem do medo. Teologia não pode ser feita em um ambiente de medo.
O trabalho das faculdades teológicas e das universidades eclesiásticas contribui para a construção de uma sociedade justa e fraterna, na qual o cuidado da criação e a construção da paz são
o resultado da colaboração entre instituições civis, eclesiais e inter-religiosas. É antes de tudo
um trabalho em “rede evangélica”, ou seja, em comunhão com o Espírito de Jesus que é o Espírito de paz, Espírito de amor em ação na criação e nos corações de homens e mulheres de boa
vontade de toda raça, cultura e religião. Como a linguagem usada por Jesus para falar do Reino
de Deus, assim, analogamente, a interdisciplinaridade e o trabalho em rede querem favorecer o
discernimento da presença do Espírito do Ressuscitado na realidade. A partir da compreensão
da Palavra de Deus em seu contexto mediterrâneo originário, é possível discernir os sinais dos
tempos em novos contextos.
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A teologia depois da “Veritatis gaudium” no contexto do Mediterrâneo

CIBER
TEOLOGIA
Eu enfatizei tanto
a Veritatis Gaudium. Gostaria de agradecer publicamente aqui, porque

está presente, D. Zani, que foi um dos autores deste documento. Obrigado! Qual é então a
função da teologia depois da Veritatis gaudium no contexto do Mediterrâneo? Então, qual
é a tarefa? Deve sintonizar-se com o Espírito de Jesus Ressuscitado, com a sua liberdade de
andar pelo mundo e alcançar as periferias, mesmo aquelas do pensamento. Aos teólogos cabe
a tarefa de sempre favorecer o encontro das culturas com as fontes da Revelação e da Tradição.
As antigas arquiteturas do pensamento, as grandes sínteses teológicas do passado são minas da
sabedoria teológica, mas não podem ser aplicadas mecanicamente às questões atuais.
Trata-se de uma questão de valorizá-las para encontrar novos caminhos. Graças a Deus,
as fontes primeiras da teologia, isto é, a Palavra de Deus e o Espírito Santo, são inesgotáveis e
sempre fecundas; portanto, pode-se e deve-se trabalhar na direção de um “Pentecostes teológico”, que permita às mulheres e aos homens do nosso tempo escutar “em sua própria língua”
uma reflexão cristã que responda à sua busca de sentido e de vida plena. Para que isso aconteça,
algumas suposições são indispensáveis.
Antes de mais nada, é preciso partir do Evangelho da misericórdia, isto é, do anúncio feito
pelo próprio Jesus e dos contextos originais da evangelização. A teologia nasce no meio de seres
humanos concretos, encontrados com o olhar e o coração de Deus, que vai à sua busca com
amor misericordioso. Até mesmo fazer teologia é um ato de misericórdia. Gostaria de repetir
aqui, desta cidade onde não há apenas episódios de violência, mas que conserva tantas tradições
e tantos exemplos de santidade – além de uma obra-prima de Caravaggio sobre as obras de
misericórdia e o testemunho do santo médico Giuseppe Moscati – gostaria de repetir o que
escrevi na Faculdade de Teologia da Universidade Católica da Argentina: “Até os bons teólogos,
como os bons pastores, têm o cheiro de povo e de rua e, com a sua reflexão, derramam óleo e
vinho nas feridas dos homens. Que a teologia seja expressão de uma Igreja que é ‘hospital de
campo’, que vive sua missão de salvação e cura no mundo! A misericórdia não é apenas uma
atitude pastoral, mas é a própria substância do Evangelho de Jesus. Encorajo vocês a estudar
como, nas várias disciplinas - dogmática, moral, espiritualidade, direito e assim por diante pode ser refletida a centralidade da misericórdia. Sem misericórdia, a nossa teologia, o nosso
direito, nosso cuidado pastoral correm o risco de desmoronar na mesquinhez burocrática ou
na ideológica, que por sua natureza quer domesticar o mistério”. [1] A teologia, pela via da
misericórdia, defende-se da domesticação do mistério.
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Em segundo lugar, é necessária uma séria assunção da história dentro da teologia, como
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espaço aberto ao encontro com o Senhor. “A capacidade de vislumbrar a presença de Cristo e
o caminho da Igreja na história nos tornam humildes e nos afastam da tentação de nos refugiarmos no passado para evitar o presente. E essa foi a experiência de tantos estudiosos, que
começaram, eu não digo ateus, mas um tanto agnósticos, e depois encontraram Cristo. Porque
a história não poderia ser entendida sem essa força”. [2]
A liberdade teológica é necessária. Sem a possibilidade de experimentar novos caminhos,
nada de novo se cria, e não resta espaço para a novidade do Espírito do Ressuscitado: “A quantos
sonham com uma doutrina monolítica defendida sem nuances por todos, isto poderá parecer
uma dispersão imperfeita; mas a realidade é que tal variedade ajuda a manifestar e desenvolver
melhor os diversos aspectos da riqueza inesgotável do Evangelho” (Ex. ap. Evangelii gaudium,
40). Isso também significa uma revisão adequada da ratio studiorum. Sobre a liberdade de reflexão teológica, eu faria uma distinção. Entre os estudiosos, é preciso avançar com liberdade;
depois, em última análise, será o magistério a dizer algo, mas uma teologia não pode ser feita
sem essa liberdade. Mas, ao pregar ao Povo de Deus, por favor, não ferir a fé do Povo de Deus
com questões controversas! As questões controversas devem permanecer apenas entre os teólogos. É o seu trabalho. Mas para o povo de Deus é necessário dar a substância que alimenta a fé
e que não a relativiza.
Finalmente, é indispensável dotar-se de estruturas leves e flexíveis, que manifestem a prioridade dada ao acolhimento e ao diálogo, ao trabalho interdisciplinar e transdisciplinar e em rede.
Os estatutos, a organização interna, o método de ensino e a ordenação dos estudos deveriam
refletir a fisionomia da Igreja “em saída”. Tudo deve ser orientado nos tempos e nas maneiras
de favorecer, tanto quanto possível, a participação daqueles que desejem estudar teologia: além
de seminaristas e dos religiosos, também mulheres e homens leigos e religiosos. Em particular,
a contribuição que as mulheres estão dando e pode dar à teologia é indispensável e sua participação deve, portanto, ser apoiada, como fazem nesta Faculdade, onde há uma boa participação
de mulheres como professoras e como estudantes.
Este belíssimo lugar, sede da Faculdade teológica dedicada a São Luís, cuja festa é celebrada hoje, é um símbolo de uma beleza a ser compartilhada, aberta a todos. Sonho Faculdades
reológicas onde se viva a convivência das diferenças, onde se pratique uma teologia do diálogo e
do acolhimento; onde se experimente o modelo do poliedro do saber teológico em vez de uma
esfera estática e desencarnada. Onde a pesquisa teológica seja capaz de promover um processo
de enculturação desafiador, mas cativante.
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Os critérios do TEOLOGIA
Proemio da Constituição Apostólica Veritatis Gaudium são critérios

evangélicos. O kerygma, o diálogo, o discernimento, a colaboração, a rede – eu acrescentaria
também a parrésia, que foi citada como critério, que é a capacidade de estar no limite, junto
com o hypomoné, de tolerar, estar no limite para ir para a frente – são elementos e critérios que
traduzem o modo como o Evangelho foi vivido e anunciado por Jesus e com o qual também
pode ser transmitido hoje pelos seus discípulos.
A teologia após a Veritatis gaudium é uma teologia kerygmática, uma teologia do discernimento, da misericórdia e do acolhimento, que é colocada em diálogocom a sociedade,
as culturas e as religiões para a construção da convivência pacífica de pessoas e povos. O Mediterrâneo é a matriz histórica, geográfica e cultural do acolhimento kerygmático praticado com
o diálogo e com a misericórdia. Dessa pesquisa teológica, Nápoles é exemplo e um laboratório
especial. Bom trabalho!
***
[1] Carta ao Grão-chanceler da “Pontificia Universidad Católica Argentina” no centenário
da Faculdade de Teologia, 3 de março de 2015.
[2] Discurso aos participantes do encontro da Associação de professores de História da Igreja, 12 de janeiro de 2019.
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A DESUMANIZAÇÃO COMO MAL-ESTAR CONTEMPORÂNEO
MARCELO CABRAL DE ARAÚJO *

Breve contextualização
Em tempos atuais, a falta de empatia assola a vida em sociedade. Tal fato é decorrente da
banalidade da vida, pois o ser humano cada vez mais se desumaniza sendo levado a atitudes
irracionais, colocando assim a sociedade em que vive no estado de barbárie, propiciando uma
verdadeira guerra de todos contra todos. Sem sombra de dúvida, a vida em tempos atuais, o
laço de fraternidade que nos une como ser humano está fragilizado devido a fragmentos sociais
contemporâneos estarem em ruptura.
O entendimento de forma fragmentada da presente sociedade através de uma categoria
filosófica chamada empatia através do uso desse termo permitirá balizar as relações sociais contemporânea. A idéia a ser explorada e o conceito chave para a explicação do problema aqui
levantado está depositado na teoria da filósofa alemã Edith Stein sobre o conceito de empatia.
Este, fora sua tese de doutorado que em 2017 completou cem anos.
Para melhor exemplificar os conceitos citados no título, serão definidos de forma substancial
os temas banalidade, empatia e mal-estar para que assim possa clarificar o entendimento. O
conceito de banalidade será resgatado da filósofa alemã Hannah Arendt e a idéia de mal-estar
será cunhada dentro dos escritos do psicanalista alemão Sigmund Freud.Interessante é percebemos e não por acaso que os três teóricos utilizados nesse presente artigo são alemães e judeus.
Stein, Freud e Arendt vivenciaram a segunda guerra mundial sendo que Stein, tornando-se
mártir, sendo morta em campos de extermínio no interior da Alemanha pelo fato de ser judia.
Ressalta-se a importância em destacar a banalidade da vida não provendo de tempos atuais, mas
sim como algo sempre presente na história da humanidade, que de ciclos em ciclos a humani*

Professor de Sociologia e Psicanalista. Mestrando em Ciência da Religião.
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dade vivencia uma onde de barbárie. As vidas ceifadas nas guerras do século XX marcam deci-
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sivamente a contemporaneidade trazendo consequências na vida social, cultural e psicológica
de toda a humanidade.

Alguns procedimentos para análise
A pesquisa de livros nas ciências humanas em áreas como filosofia e psicanálise, permitira
a conceituação de temas que são centrais no presente artigo. Os conceitos-chave do artigo:
banalidade, empatia e mal-estar serão facilitadores, pois a reflexão sobre cada um desses temas
permitirá a análise de pontos da sociedade investigados aqui.
A definição conceitual dos temas enunciados no título irá permitir uma reflexão através da
análise histórica e contemporânea do tema caro a esse artigo. A banalidade deve ser entendida
aqui como um registro histórico e contemporâneo de uma dada sociedade. O termo empatia,
sendo uma categoria filosófica e psicológica, poderá ser entendido como medidor de uma sociedade que pratica a banalidade.
Em maio de 2019, um músico é fuzilado no Rio de Janeiro por tropas militares com oitenta
e oito tiros com o fim de exemplificar a falta da vivência do outro, ou seja, a falta de empatia e
a recorrente banalidade da vida. A descrição desse fato contemporâneo junto com a interpretação através de conceitos filosóficos e psicológicos propiciara uma análise criteriosa. Contudo, o
exemplo citado acima será de notório entendimento a fim de exemplificar a banalidade recorrente na sociedade brasileira.
Assim, será feita a pesquisa bibliográfica, além de uma contextualização histórica e conceitual dos termos conceituais empregados no presente trabalho. A atualização de conceitos
trabalhados no presente trabalho através de relatos da vida cotidiana mencionada em jornal de
vinculação permitirá a interpretação através do conceito chave balizador empatia que tornará
possível a mensuração da banalidade na sociedade vigente.

A banalidade da vida e o extermínio de seres humanos
“Não posso deixar de pensar
que este foi o século mais violento
da história humana”.
William Golding
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Deus pesava sua mão sobre seu povo
e que o destino desse povo era também o meu”.
Edith Stein

Na obra Era dos Extremos, o autor Eric Hobsbawn aponta que o século onde a humanidade
viveu duas guerras mundiais, e na segunda metade do século XX, guerras como Vietnã, Iraque,
entre outras, mostram que o século XX fora o século mais violento da história como aponta
William Golding. Sem sombra de dúvidas, o extermínio de povos em especial, judeus, ciganos,
negros, soviéticos entre outros, marca decisivamente o século XX.
Com o apogeu do nazismo e como aponta Hannah Arendt, a vida se torna banal e o Nazismo é o sistema político e ideológico que faz surgir à banalidade do mal. Este mal é conflagrado
com o extermínio de seis milhões de judeus, outros tantos de ciganos, negros e homossexuais,
através do instrumento de câmera de gás, experimento científicos (eugenia), tornando a vida
humana em si uma verdadeira banalidade. O Conceito de Banalidade do Mal surge no totalitarismo nazista conforme aponta Hannah Arendt. Um caso clássico desse aparato ideológico
político e social, o nazismo, é o caso que Arednt descreve sobre Eichmann. Este apenas cumpria
e obedecia a ordens, considerando-se uma vítima, pois seguiu de forma trivial as ordens das
quais lhe era incumbido.
Diante dessa banalidade explicita por Eichmann e pensando nos dias atuais, quando um comando militar em área urbana, fuzila com oitenta e oito tiros uma vida humana, existe alguma
diferença entre Eichmann e um soldado militar brasileiro ou será que a vida simplesmente um
fator banal... interrogação.Os agentes do Estado, como no caso de Eichmann ou dos soldados
brasileiros, são o resultado de uma autorização do mal atribuída e própria do Estado que autoriza e legitima a violência contra a vida humana.
A execução de seres humanos é um ato de barbárie. Cada vez mais, com a racionalidade e a
garantia dos direitos modernos e na segunda metade do século XX, os direitos humanos, tornar
o outro ser humano como coisa, tratar de uma vida diferente de outrem pela questão de pele,
gênero ou classe social, é uma atitude desumanizadora que o espírito maior que autoriza a ceifa
do ser humano, no limite, podemos entender como o próprio Estado.Através de políticas perniciosas a população como a questão bélica, a autorização da posse de armas ou de discursivo
advindo do Poder Executivo que muitas vezes autoriza a violência, como no caso brasileiro e
estadunidense, a fala de um estadista autoriza para os menos avisados a banalidade da vida.
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países sendo explorado por um pequeno grupo de países que controla e “polícia” o mundo,
como agentes do mal, possa na verdade, encarnar, autorizar e legitimar a violência de forma
banal contra o outro, contra o próprio semelhante?

A empatia pelo outro como superação da banalidade
A filósofa judia alemã Edith Stein, vivenciando a segunda guerra mundial, escreve um livro,
do qual seria o seu último sobre a vida e obra de s.João da Cruz, intitulado Ciência da Cruz.
Nessa obra, Stein marca decisivamente e delineia como uma vida e obra de um ser humano
podem ser vivenciada e compartilhada de forma empática, através da riquíssima vida de um
santo católico. Assim, tomar a obra Ciência da Cruz como testemunho de uma vida empática, é
sem dúvida alguma, uma notoriedade exemplar dentro de um período turbulento e perseguidor
onde a própria Stein, fora perseguida e executada pelo nazismo.
É necessária sim, uma definição do conceito referencial do presente artigo que é empatia.
Em sua tese de doutorado Sobre o Problema da Empatia, Edith não define de forma objetiva
o conceito de empatia, mas sim, permitindo entender por alguns retalhos a construção de um
tecido própria do qual nomeia-se empatia: ... “não se trata de uma intuição ou de uma emoção,
mas de um saber do que se passa na consciência alheia, uma experiência da experiência alheia,
um perceber aquilo que o outro vivencia ou, ainda, um sentir o que sente o outro” (SAVIAN,
p. 34). Ao falar de sentimento empatizado, Edith não situa a empatia na ordem afetiva; ela se
refere à certeza que é sentida pelo sujeito quando capta o sentido de algo; trata-se de uma experiência indecomponível que acompanha o trazer algo à consciência”. A empatia, segundo Stein,
é cooriginária por seu sentido, não por seu ato. “A consciência do outro, o mundo e o eu são as
três frentes de investigação fundamentais em fenomenologia; assim, a empatia é o nome que designa especificamente o ato pelo qual o que pode conhecer a experiência alheia, donde o caráter
insista epistemológico da temática, e não psicológico ou psíquico. A empatia é o que permite
afirmar a intersubjetividade e garantir uma visão não solipsista do mundo nem do próprio eu
que conhece” (SAVIAN, p. 51).
A partir das definições apresentadas acima, o conceito de empatia steniano pode ser mensurado através de três níveis: corpo, alma e espírito. A empatia pode ser sentida pelos poros, no
campo do corpo, dentro de um critério sensitivo.A categoria mais complexa da empatia, sem
dúvida alguma, e também a mais difícil de ser entendida é pelo espírito.Pelo espírito nos igualamos, podemos ser idênticos, pois é a alma é o espírito que iguala todos os seres humanos, in-
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dependentemente da crença, etnia ou classe social.Nossa matéria, corpo, é animada e por meio
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dessa “centelha”, podemos vivencia e experiênciar a vida dentro das mais diversas possibilidades.

O mal como mal-estar contemporâneo
O psicanalista judeu alemão, Sigmund Freud, publicou em 1930 a obra O Mal-Estar na
Cultura. Nessa obra, Freud aponta que é na cultura, entendida como Estado, família e religião,
que podemos encontrar a miséria humana. A tragédia da condição humana é discorrida por
Freud em um período marcado por guerras e crise econômica.
A partir dos escritos freudianos sobre a miséria humana, e que o ápice dessa miséria pode
ser entendido como o totalitarismo alemão, elucidado por Arendt, ecoa nos dias de hoje ventos
sombrios onde esse mal encarnado na sociedade alemã, ressoa abaixo da linha do Equador.
Quando, no caso brasileiro, um governo autoriza a violência em discursos governamentais,
ou mesmo membro dos executivos faz apologia ao uso da força e armas, o mal encarna em si
não apenas uma pessoa, mas tudo aquilo que é representado por essa pessoa ou chefe de algum
poder executivo, nas esferas municipal, estadual ou federal.
Ora, o filósofo contratualista inglês Thomas Hobbes, afirmou: ... “O homem é o lobo do
homem”. Se vivêssemos em um estado de selvageria, a hipótese hobbesiana com toda certeza
estaria certo.Pois bem, mas esse não é o caso.Vivemos sobe a égide de direitos, mais que isso, de
direitos humanos.Somos norteados por uma constituição, por regras e leis e condutas sociais.
Devemos mesmos ser servos de governantes que disseminam o ódio pelo discurso totalitário ou
devemos reinventar uma a lógica de ser brasileiros e com o verdadeiro “jeitinho” recriar a forma
de viver e ser governados... A empatia pode ser uma possibilidade.

Conclusão
Assim como o Estado totalitário, a propagação de violência e armamento da sociedade
emerge, antes de tudo, da cultura, também, a desumanização, a banalidade da vida e falta
de empatia pelos outros como consequências da vida contemporânea, também fruto de uma
cultura da nossa própria época, tais práticas e condutas podem sim também ser repensadas e
evitadas dentro do plano da própria cultura, através do auxilio da educação e conscientização
de toda sociedade.
Se podemos nos igualar pela empatia, podemos sim superar o discurso de ódio e banalidade
da vida da qual a sociedade oferece. Esse trabalho pode ser feito através da conscientização do
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tentativa de humanizar o outro, pois empatia pode ser entendida na perspectiva de que o outro
é meu igual, mas possui identidade própria, diferente da minha. Os seres humanos são únicos
e singulares, portadores de uma experiência pessoal genuína.
É dever de todo ser humano se enriquecer daquilo que a humanidade tem de mais belo: a
cultura. Através da cultura o ser humano pode vivenciar, compartilhar e experiência diversas
sensações e emoções. Pode também cultuar e venerar aquilo que lhe ocorrer.Pois bem, quiça que
todos os seres humanos possam venerar e idolatrar aquilo que lhe é próprio, a cultura, e assim,
que todos os seres humanos sejam respeitados, tratados e reconhecidos de forma singular, sendo
assim, possuidores de uma mesma fonte identitária.
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O M Á S E O S PA D R ES A R M A D O S
CIBERSA NT O TTEOLOGIA
PROF. DR. FERNANDO ALTEMEYER JUNIOR *

Um amigo brasileiro que vive atualmente no Canadá me pergunta se é verdade que Santo
Tomás teria alguma vez aprovado que padres ou mesmo os bispos católicos usassem armas de
fogo? Ele leu em entrevistas recentes nos periódicos O Globo e no Le Monde que alguns padres
católicos brasileiros portavam armas em fotos nas redes sociais e defendiam o seu uso a partir
do pensamento de papas e mesmo ao citar o Catecismo da Igreja Católica (sic). A origem de tal
manipulação emergiu anos atrás pelo canal Youtube, com discursos sibilinos que penetraram no
imaginário cristão e pentecostal sem a reação dos pastores e teólogos católicos, grassando como
erva daninha nas dioceses, seminários de formação e redes católicas de Televisão.
Que Jesus diria disso? E o que de fato escreveu Santo Tomás de Aquino? E os bispos e
provinciais atuais? E a Igreja, comunidade do povo de Deus? E a teologia moral? Há, de fato,
religiosos e comunidades eclesiásticas envolvidos na querela? Há ou não contradição entre cristianismo e o uso de armas letais?
Tantas vezes Santo Tomás é usado para justificar pensamentos dispares e contraditórios.
Não se lê seu texto e pior, se abstrai de seu contexto histórico eclesial. É certo afirmar que tanto
Santo Agostinho de Hipona e Santo Tomás são, ambos, caudatários do pensamento da Idade
Antiga e Média ao defender guerras justas (obviamente em circunstâncias especiais). Há uma
condição prévia que é a de julgar se as guerras poderiam afirmar-se justas? Os dois maiores
teólogos da cristandade antiga sempre afirmam que quase todas as guerras são ilícitas por conta
das más intenções originárias de quem as declara ou pretende impor. Escreve Santo Agostinho
no livro Contra Faustum, XXII, c. 70, ML 42,444: “O desejo de prejudicar, a crueldade na vingança, a violência e a inflexibilidade do espirito, a selvageria no combate, a paixão por dominar
e outras coisas semelhantes, são as coisas que nas guerras são julgadas culpáveis pelo direito”.

*
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mas de Aquino, e levando a sério a evolução do pensamento papal recente contido nos pronunciamento dos papas Pio XII, São João XXIII, São Paulo VI, São João Paulo II, Bento XVI, e
Francisco, concluímos que estamos em outro momento da Teologia moral cristã.
O papa Pio XII afirmou: “A teoria da guerra como meio apto e proporcional para resolver
conflitos humanos está ultrapassada (radio-mensagem no Natal de 1944)”. E ainda: “Pela paz
nada está perdido, mas tudo se perderá com a guerra (alocução em 10/11/1956)”.
Ainda mais forte será a pregação do Santo papa Paulo VI: “Mesmo quando as armas não
são usadas, o valor dos armamentos já mata os pobres, fazendo-os perecer de fome (discurso em
julho de 1976)”.
Recentemente a fala lúcida do papa Francisco em mensagem no Twitter de 29 de abril de
2018: “Nós realmente queremos a paz? Então, vamos banir as armas para não ter que viver no
medo da guerra”.
A partir desta nova ótica é que devemos ler o texto da Suma Teológica de Santo Tomás para
verificar se presbíteros católicos ou mesmo os cristãos leigos podem manipular e usar armas ou
essa postura beligerante seria radicalmente contrária ao Evangelho. Tudo parece indicar que
rompem com os mandamentos e preceitos de Jesus, homem de paz. Pareceriam mais discípulos
de Caim (cainistas gnósticos) de que irmãos de Abel e da mensagem do Deus, pai de Jesus e
pai-nosso.

Que Santo Tomás escreveu na Suma sobre armas?
Ainda que devêssemos realizar uma larga pesquisa entre os comentadores e teólogos tomistas é permitido tomar o texto lúcido e aristotélico do sábio frade e perceber sua prioridade de
leitura e pensamento.
A questão foi proposta na Suma Teológica na Segunda Sessão, Segunda parte, questão 40
artigo 2 (ST II, II, q. 40, a.2) com essa redação: “Utrum clericis et episcopis sit licitum pugnare
(É permitido aos clérigos e aos bispos guerrear?)”.
Seguindo seu método de aprovação, contrariedades e reflexão sintética ao final, vemos quatro argumentos que parecem permitir aos padres e bispos guerrear. O número um diz que “as
guerras são lícitas e justas na medida em que protegem os pobres e todo o Estado contra as
injustiças dos inimigos”. O número dois dirá que o papa Leão IV mandou o povo enfrentasse
os sarracenos no porto. Enfim, no terceiro diz que o Decreto do papa Adriano permitiu Carlos
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vezes é honesto. Seria, portanto, hipoteticamente permitido bispos e clérigos guerrear.
Mas, em sentido contrário (sed contra): Jesus diz a Pedro: “Devolve a tua espada à bainha
(Mt 26,52)”. Portanto, não é permitido aos padres e bispos combater.
Assim postos os argumentos pró e contra, Santo Tomás de Aquino, passa à resposta ponderada e racional: RESPONDEO:
“Exercícios da guerra são totalmente incompatíveis com as funções exercidas pelos bispos e
pelos clérigos, por duas razões: primeiro, por uma razão de ordem geral, ao impedir o espírito
da contemplação das coisas divinas (como diz o apostolo Paulo na Segunda carta a Timóteo 2,4:
Nemo militans Deo implicat se saecularibus negotiis – Aquele que pertence à milícia de Deus
não se ocupe com os negócios do século) e, segundo, por uma razão especial: as ordens dos clérigos são ordenadas (destinadas) ao serviço do altar, sob o sinal sacramental, a paixão de Cristo,
e, portanto não convém aos clérigos matar ou derramar sangue, e sim estar prontos a derramar
seu próprio sangue por Cristo, para imitar por obras o que realizam por seu ministério. Tornaria
o clérigo impróprio para a função. Por isso, NÃO É PERMITIDO DE FORMA ALGUMA
AOS CLÉRIGOS FAZEREM A GUERRA, QUE LEVA AO DERRAMAMENTO DE SANGUE (grifo meu!)”.
Para enfrentar as quatro afirmações hipotéticas da primeira parte ele concluirá:
– Quanto ao primeiro: Clérigos devem enfrentar os lobos, raptores e tiranos, não usando
armas materiais, mas armas espirituais.
– Quanto ao segundo: Se enviados para a guerra não devem usar armas em suas mãos. Que
alguns, combatam com as próprias mãos, é um abuso.
– Quanto ao terceiro: Compete aos clérigos preparar e encorajar os outros a fazer guerras
justas. Estão eles impedidos de combater porque tal atividade não convém a suas pessoas (tale
exercitium eorum personae non congruit).
– Quanto ao quarto: Ainda que seja meritório fazer guerra justa, é ilícito aos clérigos porque
foram convocados para atividades mais meritórias. Clérigos devem cuidar dos votos que fizeram
em vista de um bem maior.
Duas conclusões necessárias:
– A primeira é que todas as “guerras e armas são satânicas” (Papa Nicolau I, em 866). Portanto, entre padres e armas deve existir uma distância infinita, ou dito de outra forma: uma
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incompatibilidade total. Contraditio in terminis et in actionis. Padre e armas não conjugam os
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verbos do Evangelho. São uma aberração e manipulação que fere a fé em seus fundamentos de
paz, justiça e fraternidade.

– A segunda: o ministério sacerdotal deve assumir como único instrumento de sua ação
pastoral: a Palavra Viva de Deus. Há muito que fazer para ser fiel ao ministério da palavra e
da Eucaristia. Armas não servem para nada que não seja produzir morte e dor, sendo efetivos
instrumentos do demônio. Como seguidores de Jesus, negamos tal senhorio das armas como
idolátrico. Nosso Deus é o Deus dos vivos e da Verdade.
Recebido em: 18/06/19
Aprovado em: 30/07/19
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DOUT R I NA SO CI AL. ECO N O M I A , T R A B A LHO
E PO LÍ T I CA *
ELISEU WISNIEWSK **

Élio Estanisau Gasda é doutor em Teologia pela Universidad Pontifícia Comillas (Madrid) e
atualmente professor da área de Ética Teológica – na obra: Doutrina Social. Economia, trabalho
e política – destaca que um dos frutos mais fecundos do pontificado de Francisco é a centralidade das questões sociais, politicas e econômicas. Sua doutrina social atinge nossas consciências,
questiona nossas rotinas e exige uma mudança de atitudes e estilo de vida e, principalmente,
provoca a superar a fase do capitalismo neoliberal financeirizado.
Na Introdução o autor destaca que a questão social recebeu com o papa Francisco um novo
acento: grito dos pobres e o grito da terra constituem um único apelo de Deus. Francisco introduz o pensamento sistêmico na Doutrina Social da Igreja (DSI) segundo o qual todos os fatores sociais estão relacionados em torno da categoria casa comum. Seu ensinamento é integral,
articulando a dimensão social e ambiental, econômica e política, histórica e cultural, teológica
e ética.
No primeiro capítulo é intitulado Chaves de Leitura- autor destaca que na longa trajetória da
DSI, Francisco não é uma exceção a essa história. Seu pontificado dá continuidade e aprofundamento à DSI, demonstrado na Evangelii gaudium, na Laudato Si e em inúmeros pronunciamentos, mensagens e exortações. Seu ensino não é apenas textual, mas gestual. A característica mais
determinante da DSI de Francisco é a sua insistência na centralidade dos pobres – encaixando
de maneira explicita toda a reflexão da DSI sobre bem comum, justiça social e solidariedade na
perspectiva dos pobres. Frente a isso, a teologia social de Francisco deslegitima o capitalismo
*

GASDA, Élio Estanislau. Doutrina Social. Economia, Trabalho e Política. São Paulo: Paulinas, 2019, 96 p., 13,5 x
20,0mm– ISBN 97888535644791.

** Mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
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neoliberal, pois, esse sistema faz do dinheiro um ídolo que exige o sacrifício dos inocentes e, é
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incapaz de distribuir a riqueza produzida a todos os membros da sociedade.
Na última parte deste capítulo o autor analisa como o pensamento social de Francisco está
presente em Evangelii Gaudium e Laudato Si. Os temas principais da DSI estão presentes no
capítulo IV da Evangelii Guadium, dedicado à dimensão social da evangelização, analisa as repercussões sociais do anúncio do evangelho e estabelece as novas perspectivas a partir das quais
repensar as relações sociais. Os quatro princípios orientadores da convivência social são: 1) o
tempo é superior ao espaço; 2) a unidade se sobrepõe ao conflito; 3) a realidade é mais importante que a ideia; 4) o todo é superior à parte. Em Laudato Si, Francisco propõe uma ecologia
integral. O qualitativo “integral” contempla uma gama de significados distintos e complementares: inteireza, articulação, sem reduzir as diferenças, união de estética com a ética, diálogo
entre fé e ciência, múltiplos fatores (ambientais, econômico, social, politico, cultural), ações
pessoais e coletivas, espiritualidade e ciência. Os quatro princípios e o conceito de ecologia
integral possibilitam um diálogo capaz de alcançar consensos e plasmar um acordo para viver
juntos e contribuir para a paz.
No segundo capítulo: Economia – destaca-se que quando Francisco fala das questões econômicas, o primeiro elemento que surge é a pobreza e a exclusão social. E a miséria inclui muitos aspectos: em primeiro lugar a pobreza material, da fome e da privação extrema, incluindo o trabalho
escravo, os imigrantes, o desemprego, o drama dos refugiados e da perda das famílias. O segundo
elemento é consequência do anterior identificar as raízes da pobreza, da exclusão, da violência
contra os pobres. A crítica de Francisco atinge o coração ideológico do sistema: confiar cegamente
na mão invisível do mercado. A mercantilização de tudo transforma a sociedade em uma sociedade de mercado. Uma sociedade de mercado exige a subordinação da política à sua lógica.
Para Francisco a economia e política precisam estar orientadas a serviço da pessoa humana.
Daí sua crítica ao modelo econômico vigente. Os elementos de sua crítica estão presentes no
II capítulo da Evangelii gaudium, sintetizados em sete pontos: 1) cultura do descarte; 2) a corrupção enraizada no sistema; 3) o ser humano submetido às leis do mercado; 4) mentalidade
individualista que leva à indiferença para com a situação do outro; 5) cultura da indiferença está
relacionada à teoria do “derramamento” segundo a qual o crescimento econômico que enriquece
uns poucos acabará por beneficiar a todos; 6) o neoliberalismo configurou uma espécie de neoestado: os objetivos do mercado tornaram-se a razão do Estado, independentemente da vontade
popular. O mercado governa saqueando os povos; 7) a violência é consequência imediata que
surge como reação a tal situação.
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Diante da essência desumanizadora e antievangélica do capitalismo, a DSI propõe outra
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antropologia e outra ética alicerçadas na conversão pessoal. A necessária mudança de sistema
só poderá acontecer se estiver acompanhada de uma mudança de mentalidade, de valores e
de cultura. Em vista disso, há que se identificar e desenvolver novos modelos de sociedade;
considerar a dimensão relacional e o diálogo para a construção da paz e mudar de paradigma:
decrescimento (cf. LS, 193).
No terceiro capítulo: Centralidade do trabalho – o autor mostra como Francisco vem chamando a atenção para a realidade do mundo do trabalho, recolocando a realidade do mundo
dos trabalhadores na vida da Igreja. Francisco mostra que uma ecologia integral exige que se
leve em conta o valor subjetivo do trabalho aliado ao esforço de se prover acesso ao trabalho
estável e digno para todos. A ecologia integral articula trabalho decente e justiça social. Em
contato com o mundo do trabalho, Francisco destaca os seguintes aspectos do trabalho: o trabalho está em risco; o trabalho não é apenas um meio de garantir a sobrevivência, mas é uma
parte essencial da existência, o trabalho é o centro de todo o pacto social e não meio para poder
consumir; o trabalho torna-se “trabalho-irmão” quando ao lado dele existe o tempo do não
trabalho, o tempo da festa; o trabalho é amigo da oração.
Merecem aí atenção a responsabilidade do empresário e a solidariedade. Quanto ao empresário é uma figura-chave de toda a economia: não há boa economia se um bom empresário
capaz de criar trabalho e produtos. O verdadeiro empresário (não especulador) conhece os
seus trabalhadores, porque trabalha ao lado deles, trabalha com eles. Em relação à solidariedade, Francisco a entende como uma reação espontânea de quem reconhece a função social da
propriedade e o destino universal dos bens como realidades anteriores à propriedade privada,
por isso, nos três encontros com Movimentos Populares salientou as expressões concretas de
solidariedade.
No quarto capítulo: Política – o autor tendo em consideração a crise/corrosão na política,
mostra como Francisco propõe bases éticas para relações políticas baseadas na justiça social e no
diálogo. O princípio unificador da política, na visão de Francisco, é a primazia dos pobres, dos
últimos da sociedade, os sem poder. A pessoa humana é o fundamento e o fim da política. O
sujeito da autoridade política é o povo considerado na sua totalidade como detentor da soberania. A finalidade da democracia é garantir a igualdade de direitos.
Concluindo este capítulo, o autor apresenta qual deve ser o perfil do Estado, destaca o protagonismo político dos pobres e o compromisso político de todo o cristão.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

193

CIBER

TEOLOGIA

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

A Doutrina Social da Igreja constitui-se num rico patrimônio da Igreja e oferece à luz do
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Evangelho – princípios orientadores indispensáveis para a edificação de uma sociedade alicerçada na justiça, no respeito pela dignidade humana e na promoção do bem comum. Elio E.
Gasda mostra com o Papa Francisco avança na reflexão de temas específicos da Doutrina Social
da Igreja no tocante a economia, trabalho e política. Em cada capítulo temático expõe a problemática em foco, a contribuição específica de Francisco: ele alargou horizontes. Desta forma
estimula a reflexão pessoal e debates em grupos para quem quiser aprofundar algum destes
temas. Mesmo para um leitor não familiarizado com as temáticas da Doutrina Social da Igreja
o livro mostra-se interessante. Aprende-se muito com a leitura deste livro. Sua leitura, reflexão
e debate serão enriquecedores.
Eliseu Wisniewski
Rua Pedro Gawlak, 174
83704-560 Araucária – PR/BRASIL
E-mail: eliseu.vicentino@gmail.com
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ÊNDI O D A S CO N F ER ÊN CI A S
CIBER CO M PTEOLOGIA

DOS BI SP O S DA AM ÉR I CA LAT I N A E CA R I B E *
ELISEU WISNIEWSK **

Em 2018, celebramos os 50 anos da realização da II Conferência Geral do Episcopado
Latino-americano, na cidade de Medellín, na Colômbia, de 24 de agosto a 6 de setembro
de 1968. Dentre às diversas iniciativas para celebrar este acontecimento, considerado como o
maior evento eclesial do continente latino-americano do século XX, no Brasil organizou-se o
Compêndio das Conferências dos Bispos da América Latina e Caribe, sob a coordenação de
Agenor Brighenti e João Décio dos Passos – ambos com grande conhecimento da caminhada
da Igreja de nosso continente.
Agenor Brighenti é doutor em Ciências Teológicas e Religiosas pela Universidade de Louvain (Bélgica) e, atualmente, professor do Programa de Pós-graduação em Teologia da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná, de Curitiba. É professor-visitante do Instituto Teológico-Pastoral para a América Latina em Bogotá e membro da Equipe de Reflexão Teológica do Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM). João Décio Passos é doutor em Ciências Sociais e
Livre-Docente em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor associado do Programa de Estudos pós-graduados em Ciências da Religião na mesma universidade.
Estamos diante de uma obra de quase 550 páginas, feita por especialistas de diversos países
da América Latina e Europa que tiveram o desafio de pesarem juntos (a palavra Compêndio
significa pesar (pendere) junto (com)) as temáticas das cinco Conferências. Na Introdução os
organizadores destacam que “as contribuições ora apresentadas neste Compêndio querem ser,
de fato, bem pesadas, ao buscarem os significados e a relevância dos ensinamentos das Conferências para as igrejas locais e para a Igreja universal” (p. 23), oferecendo “uma abordagem global e particularizada das Cinco Conferências Gerais” (p. 23), com o “cuidado analítico e com
*

BRIGHENTI, Agenor; PASSOS, João Décio (Orgs.). Compêndio das Conferências dos Bispos da América Latina
e Caribe. São Paulo: Paulus; Paulinas, 2018, 550 p., 17,0 x 24,0mm – ISBN 9788534947640
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perspectivas particulares de cada autor, bem como seus estilos próprios de estruturar as ideias
redigi-las textualmente” (p. 23), somando abordagem de tipo “analíticas e descritivas, reflexivas
e ensaísticas, acadêmicas e populares” (p. 23).
O Compêndio está organizado em quatro seções e um apêndice. Eis os títulos das seções: 1)
Contextos e eventos da tradição latino-americana; 2) Contribuição e significado das Conferências Gerais; 3) Temas-chaves da tradição eclesial latino-americana; 4) Personagens protagonistas
da tradição libertadora latino-americana.
A primeira seção “busca situar as Cinco Conferências no contexto do pré-Concílio, do Concílio e do pós-Concílio, referencial por excelência para medir o alcance e os limites de cada uma
delas” (p. 23) e compõe-se de sete (7) reflexões: 1) Antonio José de Almeida: A Primeira Conferência dos Bispos na América Latina: Rio de Janeiro, 1955; 2) Antonio José de Almeida: João XXIII
e o Concílio Vaticano II; 3) José Luis Días Moreno: O Concílio Vaticano II e a Igreja na América
Latina; 4) Silvia Scatena: A Conferência de Medellín: contexto, preparação, realização, conclusões e recepção; 5) Miguel Ángel Keller: A Conferência de Puebla: contexto, preparação, realização, conclusões
e recepção; 6) Francisco Merlos Arroyo: A IV Conferência de Santo Domingo: entre a suspeita e a
esperança; 7) Cleto Caliman: A Conferência de Aparecida: do contexto à recepção.
A segunda seção procura “fazer uma leitura transversal das cinco Conferências, relativas a
questões de fundo presentes, seja de maneira explícita ou subjacente ao Documento Final de
cada uma delas” (p. 24). Compõem-se de dez (10) reflexões: 1) José de Jesús Zepeda: A luta pelo
sentido do Vaticano II em seu processo de recepção nas Conferências Gerais; 2) Carlos Signorelli: O
significado social e político das Conferências Gerais; 3) Maria Clara Lucchetti Bingemer: Do reflexo
à fonte: as Conferências Gerais e a consciência continental latino-americana; 4) João Décio Passos:
Avanços e retrocessos de uma ousadia que continua fazendo caminho; 5) Agenor Brighenti: Conferências Gerais e questões disputadas: razões subjacentes a tensões e embates; 6) Carlos Maria Galli:
A sinodalidade latino-americana e o Papa Francisco; 7) Elias Wolff: O ecumenismo e o diálogo
inter-religioso nas Conferências Gerais; 8) Cesar Kusma: O laicato na Igreja e no mundo segundo
as Conferências Gerais; 9) Sinivaldo Silva Tavares: Uma Igreja renovada; 10) Alex Villas Boas:
Documentos das cinco Conferências Gerais e gênero literário.
A terceira seção numa espécie de decálogo destaca “referenciais básicos do perfil da Igreja no
continente” (p. 24). Constitui-se de onze (11) abordagens: 1) Diego Irarrazaval: O histórico na
compreensão da salvação e da revelação; 2) Benedito Ferraro: Pecado pessoal e pecado social: injustiça institucionalizada e evangelização; 3)Francisco de Aquino Júnior: Evangelização e promoção
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humana; 4) Antonio Manzatto: Opção preferencial pelos pobres; 5) Celso Pinto Carias: Igreja
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povo de Deus, comunidades e Comunidades Eclesiais de Base; 6) Ildo Perondi e Pablo Richard:
A leitura popular da Bíblia a partir das cinco Conferências; 7) Ignacio Madera Varas: Teologia da
Libertação e teologias específicas; 8) Élio Estanislau Gasda: Pastoral social e pensamento social da
Igreja nas Conferências Gerais; 9) Paulo Suess: Evangelização e inculturação; 10) Afonso Murad:
Ecologia e fé cristã nas cinco Conferências; 11) Bárbara P. Bucker: Fé cristã e martírio: alegria de
crer desde o testemunho.
A quarta seção “coloca em relevo atores da linha de frente da Igreja no continente” (p. 24).
Estrutura-se em três ensaios: 1) Fernando Altemeyer Junior e José F. Marins: Divisores de águas e
pais da Igreja Latina e do Caribe; 2) Israel José Nery: Teólogos e pastoralistas: atores dentro ou fora
das Conferências; 3) Maria Cecília Domezi: As mulheres nas Conferências Gerais sujeitos eclesiais?
Nos Anexos são oferecidos “dois repertórios importantes” (p. 24): 1) Fernando Altemeyer
Junior: Elenco histórico: participantes da Igreja na América Latina nos Concílios de Trento,
Vaticano I, Concílio Plenário Latino-Americano e nas Conferências Gerais de Rio, Medellín,
Puebla, Santo Domingo e Aparecida; 2) Alzirinha Rocha de Souza e Wagner Lopes Sanchez:
Palavras-chave dos documentos das cinco Conferências Gerais (1955-2007). O Compêndio
conclui-se com o Índice Remissivo.
De parabéns os organizadores e autores deste Compêndio por tamanho esforço. Na celebração dos 50 anos de Medellín e 40 de Puebla - esta obra vem estimular a reflexão sobre a
originalidade da Igreja latino-americana: “as quatro Conferências dos Bispos realizadas após
o Concílio Vaticano II construíram marcos institucionais que registraram posicionamentos,
contradições e projetos que foram orientando a vida do povo de Deus desde o sul do planeta
que, sob todos os aspectos, vai tornando-se cada vez mais globalizado” (p. 17), trazendo, desta
forma, uma fonte inesgotável de reflexões e informações tanto para especialistas/estudiosos da
tradição latino-americana bem como para aqueles que procuram uma primeira aproximação
com a caminhada eclesial e pastoral da Igreja de nosso continente. Este Compêndio deve estar
nas mãos de ambos. Abre horizonte para reflexões plurais, profundas e atualizadas. Oferece,
ainda, subsídios para ulteriores discussões para grupos de estudos afins, seminários e cursos –
usufruindo das riquezas deste Compêndio que nos chega à boa hora.
Eliseu Wisniewski
Rua Pedro Gawlak, 174
83704-560Araucária, PR/BRASIL
E-mail: eliseu.vicentino@gmail.com
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ENCO NTR O TEOLOGIA
CO M O S N ÚN CI O S A PO S T Ó LI CO S
CIBER
Discurso do papa Francisco
Sala Clementina
Quinta-feira, 13 de junho de 2019
Amados Irmãos!
Sinto-me feliz por me encontrar novamente convosco para vermos juntos e examinarmos
com olhos de pastores a vida da Igreja, e para refletirmos sobre a vossa delicada e importante
missão. Agradeço a cada um de vós a presença e o serviço. Esta é a nossa terceira reunião deste
tipo, na qual faço tesouro também das reflexões suscitadas pelos encontros com todos vós, aqui
no Vaticano, assim como nalgumas Nunciaturas, por ocasião das recentes Viagens. Penso que
no futuro se procurará convidar com uma certa regularidade inclusive os colaboradores, para
que estes momentos tenham também um caráter formativo.
Pensei em partilhar hoje convosco alguns preceitos simples e elementares, que certamente
conheceis bem, mas recordá-los será positivo para todos e ajudar-vos-á a viver melhor a vossa
missão com o mesmo entusiasmo do primeiro mandato e com a mesma disponibilidade fervorosa com a qual iniciastes o vosso serviço.
Trata-se de uma espécie de “decálogo” que, na realidade, se destina através de vós também
aos vossos Colaboradores e, aliás, a todos os bispos, sacerdotes e consagrados que encontrais em
todas as partes do mundo.

1 – O Núncio é homem de Deus
Ser um “homem de Deus” significa seguir Deus em todos os sentidos; obedecer aos seus
mandamentos com alegria; viver pelas coisas de Deus e não pelas do mundo; dedicar-lhe livremente todos os próprios recursos aceitando com ânimo generoso os sofrimentos que chegam
como consequência da fé n’Ele. O homem de Deus não engana nem defrauda o seu próximo;
não se deixa levar por coscuvilhices nem difamações; conserva a mente e o coração puros, preservando olhos e ouvidos da sujidade do mundo. Não se deixa enganar pelos valores mundanos,
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mas olha para a Palavra de Deus a fim de julgar o que é sábio e bom. O homem de Deus procura

CIBER

TEOLOGIA

seriamente ser “santo e irrepreensível diante d’Ele” (cf. Ef 1, 4). O homem de Deus sabe caminhar humildemente com o seu Senhor, sabendo que tem que confiar unicamente n’Ele para
poder viver em plenitude e perseverar até ao fim, mantendo o coração aberto aos desfavorecidos
e excluídos pela sociedade e ouvindo os problemas das pessoas sem as julgar. O homem de Deus
é aquele que pratica a justiça, o amor, a clemência, a piedade e a misericórdia.
O Núncio que se esquece que é homem de Deus arruína-se a si mesmo e aos demais; sai fora
do trilho e danifica também a Igreja, à qual dedicou a sua vida.

2 – O Núncio é homem de Igreja
Sendo o Núncio Representante Pontifício, não se representa a si próprio mas à Igreja e em
particular ao Sucessor de Pedro. Cristo admoesta-nos contra a tentação do servo mau: “Mas, se
um mau servo disser consigo mesmo: “O meu senhor está a demorar”, e começar a bater nos
seus companheiros, a comer e a beber com os ébrios, o senhor desse servo virá no dia em que
ele não o espera e à hora que ele desconhece; vai afastá-lo e dar-lhe um lugar com os hipócritas.
Ali haverá choro e ranger de dentes” (Mt 24, 48-51).
O Núncio deixa de ser “homem de Igreja” quando começa a tratar mal os seus colaboradores,
os empregados, as religiosas e a comunidade da Nunciatura como um mau dono e não como
um pai e pastor. É triste ver certos Núncios que afligem os seus colaboradores com as mesmas
infelicidades que eles próprios sofreram de outros Núncios quando eram colaboradores. Ao
contrário, os Secretários e os Conselheiros foram confiados à experiência do Núncio para que
possam formar-se e florescer como diplomatas e, se Deus quiser, no futuro como Núncios.
É mau ver um Núncio que procura o luxo, vestiário e objetos “de marca” no meio de pessoas
privadas do necessário. É um contratestemunho. A maior honra para um homem de Igreja é ser
“servo de todos”.
Ser homem de Igreja requer também a humildade de representar o rosto, os ensinamentos e
as posições da Igreja, ou seja, pôr de lado as convicções pessoais.
Ser homem de Igreja significa defender corajosamente a Igreja face às forças do mal que
procuram sempre desacreditá-la, difamá-la ou caluniá-la.
Ser homem de Igreja obriga a ser amigo dos bispos, dos sacerdotes, dos religiosos e dos
fiéis, com familiaridade e calor humano, desempenhando ao lado deles a própria missão e
tendo sempre um olhar eclesial, ou seja, de um homem que se sente responsável pela salvação
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dos demais. Recordemos sempre que a salus animorum é a lei suprema da Igreja e é a base de
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qualquer ação eclesial.1 Esta identidade do Núncio faz com que se distinga também dos outros
Embaixadores nas grandes festas, Natal e Páscoa: quando eles se ausentam para estar com as
famílias, o Núncio permanece na sede para celebrar a festa com o povo de Deus do país pois,
sendo homem de Igreja, esta é a sua Família.

3 – O Núncio é homem de zelo apostólico
O Núncio é anunciador da Boa Nova e sendo um apóstolo do Evangelho tem a tarefa de
iluminar o mundo com a luz do Ressuscitado, de levar Cristo até aos confins da terra. É um
homem a caminho que lança a boa semente da fé nos corações de quem encontra. E quem encontra o Núncio deveria sentir-se de certa forma interrogado.
Recordemos a grande figura de São Maximiliano Maria Kolbe que, consumido por ardente
zelo para glória de Deus, escreveu numa das suas cartas: “No nosso tempo constatamos, não
sem tristeza, o propagar-se do “indiferentismo”. Uma doença quase epidémica que se vai difundindo de várias formas não só nos fiéis em geral, mas também entre os membros dos institutos
religiosos. Deus é digno de glória infinita. A nossa primeira e principal preocupação deve ser a
de lhe prestar louvor na medida das nossas forças débeis, cientes de não o poder glorificar quanto Ele merece. A glória de Deus resplandece sobretudo na salvação das almas que Cristo redimiu
com o seu sangue. Disto deriva que o compromisso primário da nossa missão apostólica será o
de procurar a salvação e a santificação do maior número de almas”.2
Recordemos também as palavras de São Paulo: “Porque, se eu anuncio o Evangelho, não é
para mim motivo de glória, é antes uma obrigação que me foi imposta: ai de mim, se eu não
evangelizar!” (1 Cor 9,16). É perigoso cair na timidez ou na tepidez dos cálculos políticos ou
diplomáticos, ou até no “politicamente correto”, renunciando ao anúncio.
O zelo apostólico é aquela força que nos mantém de pé e nos protege do cancro da desilusão.

1

“No que se refere aos Bispos, aos quais é confiada por mandato divino o cuidado das almas nas várias dioceses, o
Representante Pontifício tem o dever de ajudar, aconselhar e prestar a sua obra imediata e generosa, com espírito de
colaboração fraterna, sempre respeitando o exercício de jurisdição própria dos Pastores” (São Paulo VI, Carta Apostólica
Sollicitudo omnium Ecclesiarum: AAS 61 [1969], 476).

2

Cf. Scritti di Massimiliano M. Kolbe, vol. I, Florença 1975, 44-46; 113-114.
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4 – O Núncio é homem de reconciliação
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É parte importante
do trabalho de cada Núncio ser homem de mediação, de comunhão, de

diálogo e de reconciliação. O Núncio deve procurar permanecer sempre imparcial e objetivo,
para que todas as partes encontrem nele o arbítrio justo que procura sinceramente defender e
tutelar apenas a justiça e a paz, sem nunca se deixar envolver negativamente.3
Sendo homem de comunicação, “a atividade do Representante Pontifício leva antes de tudo
um serviço precioso aos Bispos, aos Sacerdotes, aos Religiosos e a todos os católicos do lugar,
os quais encontram nele apoio e tutela, pois ele representa a Autoridade Superior, que é para
benefício de todos. A sua missão não se sobrepõe ao exercício dos poderes dos Bispos, nem o
substitui nem o dificulta, mas respeita-o e, aliás, favorece-o e apoia com o conselho fraterno e
discreto”.4
Se um Núncio se fechasse na Nunciatura e evitasse encontrar as pessoas, atraiçoaria a sua
missão e em vez de ser fator de comunhão e de reconciliação seria um seu obstáculo e impedimento. Nunca vos deveis esquecer que representais o rosto da catolicidade e da universalidade
da Igreja junto das Igrejas locais espalhadas em todo o mundo e junto dos Governos.

5 — O Núncio é homem do Papa
Enquanto Representante Pontifício o Núncio não se representa a si mesmo mas ao Sucessor
de Pedro e age por sua conta junto da Igreja e dos Governos, ou seja, concretiza, atua e simboliza a presença do Papa entre os fiéis e as populações. É bom que em diversos países a Nunciatura
seja chamada “Casa do Papa”.
Certamente cada pessoa poderia ter reservas, simpatias e antipatias, mas um bom Núncio
não pode ser hipócrita porque o representante é um intermediário, ou melhor, uma ponte de
ligação entre o Vigário de Cristo e as pessoas às quais foi enviado, numa determinada zona, para
a qual foi nomeado e enviado pelo próprio Romano Pontífice.
Por conseguinte, a vossa missão é muito engajadora pois requer disponibilidade e flexibilidade, humildade, profissionalismo impecável, capacidade de comunicação e de negociação; exige

3

O Núncio tem também “o dever de tutelar, em ação concorde com os Bispos, junto das Autoridades civis do território
onde exerce o seu múnus, a missão da Igreja e da Santa Sé. [...] Como enviado do Supremo Pastor das almas, o
Representante Pontifício há de promover [...] contactos oportunos entre a Igreja católica e outras Comunidades
cristãs, favorecendo relações cordiais com as Religiões não cristãs” (São Paulo vi, Carta Apostólica Sollicitudo omnium
Ecclesiarum: AAS 61 [1969], 476).

4

Ibidem.
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frequentes deslocações de carro e viagens longas, ou seja, viver com a mala sempre pronta (no
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nosso primeiro encontro disse-vos: a vossa vida é como a dos nómadas).
Sendo enviado do Papa e da Igreja, o Núncio deve estar predisposto para as relações huma-

nas, ter uma inclinação natural pelas relações interpessoais, ou seja, estar próximo dos fiéis, dos
sacerdotes, dos Bispos locais, e também dos outros diplomatas e dos governantes.
O serviço do representante é também visitar as comunidades onde o Papa não consegue ir,
garantindo-lhes a proximidade de Cristo e da Igreja. Assim escreveu São Paulo vi: “Com efeito,
é evidente que ao movimento para o centro e para o coração da Igreja deve corresponder outro
movimento, que do centro se difunda para a periferia e leve de certa forma a todas as Igrejas
locais, a cada um dos Pastores e dos fiéis a presença e o testemunho daquele tesouro de verdade
e de graça, do qual Cristo Senhor e Redentor nos tornou participantes, depositários e dispensadores. Mediante os nossos Representantes, que residem nas várias Nações, nos tornámos participantes da própria vida dos nossos filhos e quase que inserindo-nos nela chegamos a conhecer,
de modo mais rápido e seguro, as suas necessidades e ao mesmo tempo as aspirações”.5
Sendo “Representante”, o Núncio deve continuar a atualizar-se e a estudar, a fim de conhecer bem o pensamento e as instruções de quem representa. Tem ainda o dever de atualizar
e informar continuamente o Papa sobre as diversas situações e sobre as mudanças eclesiásticas
e sociopolíticas do país ao qual foi enviado. Por isso é indispensável possuir um bom conhecimento dos seus costumes e possivelmente da língua, mantendo a porta da Nunciatura e a do
seu coração sempre abertas a todos.
Por conseguinte, não se pode conciliar o ser Representante Pontifício com o criticar por
detrás o Papa, ter blogs ou até unir-se a grupos hostis a Ele, à Cúria e à Igreja de Roma.

6 – O Núncio é homem de iniciativa
É necessário ter e desenvolver a capacidade e a agilidade ao promover ou adotar um procedimento adequado às exigências do momento sem nunca cair na rigidez mental, espiritual e
humana, nem na flexibilidade hipócrita ou camaleónica. Não se trata de ser oportunistas, mas
de saber passar do conceito à execução tendo em mente o bem comum e a fidelidade ao mandato. O arcebispo Giancarlo Maria Bregantini diz que “sem motivações espirituais e sem um

5

Carta Apostólica Sollicitudo omnium Ecclesiarum: AAS 61 (1969), 476.
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fundamento evangélico, todas as iniciativas a pouco e pouco colapsam, também a nível coope-
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rativista, económico e organizativo”.6

O homem de iniciativa é uma pessoa positivamente curiosa, cheia de dinamismo e de empreendedorismo; uma pessoa criativa e dotada de coragem, que não se deixa vencer pelo pânico
em situações não previsíveis, mas sabe, com serenidade, intuito e fantasia procurar invertê-las e
geri-las positivamente.
O homem de iniciativa é um mestre que sabe ensinar aos demais como abordar a realidade a
fim de não se deixar levar pelas pequenas e grandes surpresas que nos reserva. É uma pessoa que
tranquiliza com a sua positividade quantos atravessam as tempestades da vida.
Sendo antes de tudo um bispo, um pastor que, apesar de viver entre as vicissitudes do mundo, é chamado diariamente a dar prova de poder e de querer “ser no mundo mas não do mundo” (cf. Jo 17, 14), o Núncio, de modo intuitivo, deve saber reorganizar a informação global e
encontrar as palavras justas a fim de ajudar as pessoas que se dirigem a ele para obter conselho,
com a simplicidade das pombas e a astúcia das serpentes (cf. Mt 16, 16).
É necessário esclarecer que tais capacidades se adquirem pondo-se na sequela de Jesus, segundo o modelo dos Apóstolos e dos primeiros discípulos, que aceitaram a chamada com particular atenção e adesão à conduta de Jesus Cristo.

7 – O Núncio é homem de obediência
A virtude da obediência é inseparável da liberdade, pois só na liberdade podemos obedecer
realmente, e só obedecendo ao Evangelho se entra na plenitude da liberdade.7 A chamada do
cristão e, neste contexto, do Núncio à obediência permanece a chamada a seguir o estilo de vida
de Jesus de Nazaré. A vida de Jesus, caracterizada pela abertura e pela obediência a Deus, que
Ele chama Pai.8 Aqui podemos compreender e viver o grande mandamento da obediência
libertadora: “Importa mais obedecer a Deus do que aos homens” (Act 5, 29). A obediência a
Deus não se separa da obediência à Igreja e aos Superiores.
Nisto ajuda-nos ainda São Maximiliano Maria Kolbe que naquela mesma carta escreveu: “A
obediência, e só ela, é aquela que nos manifesta com certeza a vontade divina. É verdade que
o superior pode errar, mas quem obedece não erra... [...] Através do caminho da obediência
6

Non possiamo tacere. Le parole e la bellezza per vincere la mafia, Piemme 2011, 136.

7

Cf. Enzo Bianchi, Le parole della spiritualità, Rizzoli 1999, 149-152.

8

Cf. F. J. Moloney, Discepoli e profeti, 186.
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nós superamos os limites da nossa pequenez e conformamo-nos com a vontade divina que nos
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guia a agir retamente com a sua infinita sabedoria e prudência. Aderindo a esta vontade divina,
à qual criatura alguma pode resistir, tornamo-nos mais fortes que todos. Este é o caminho da
sabedoria e da prudência, a única via na qual podemos prestar a Deus a máxima glória. [...]
Portanto, irmãos, amemos com todas as forças o Pai celeste cheio de amor por nós; e a prova da
nossa caridade perfeita seja a obediência, que devemos exercer sobretudo quando nos pede para
sacrificar a nossa vontade. Com efeito não conhecemos outro livro mais sublime do que Jesus
Cristo Crucificado, para progredir no amor de Deus”.9
Santo Agostinho atribui à obediência tanta importância, não menos da do amor, da humildade, da sabedoria, que são fundamentais, a ponto que não pode haver amor verdadeiro,
humildade sincera, sabedoria autêntica a não ser no âmbito da obediência.10
Um Núncio que não vive a virtude da obediência — até quando é difícil e contra a visão
pessoal — é como um viajante que perde a bússola, arriscando assim de falhar o objetivo. Recordemos sempre o ditado “Medice, cura te ipsum”. É contratestemunho chamar os outros à
obediência e desobedecer.

8 – O Núncio é homem de oração
Aqui parece-me importante recordar-vos mais uma vez as palavras insuperáveis com que
São Giovanni Battista Montini, como Substituto da Secretaria de Estado, descrevia a figura do
Representante Pontifício: “É aquela de alguém que tem verdadeiramente a consciência de trazer
consigo Cristo” (25 de abril de 1951), como o bem precioso a comunicar, a anunciar, a representar. Os bens, as perspetivas deste mundo, acabam por desiludir, impelem a nunca se contentar; o Senhor é o bem que não desilude, o único que não desilude. E isto exige um desapego de
nós mesmos, que só podemos alcançar com uma relação constante com o Senhor e a unificação
da vida em volta de Cristo. E isto chama-se familiaridade com Jesus. A familiaridade com Jesus
Cristo deve ser o alimento quotidiano do Representante Pontifício, porque é o alimento que
nasce da memória do primeiro encontro com Ele e porque constitui também a expressão diária
de fidelidade à sua chamada. Familiaridade com Jesus Cristo na oração, na Celebração Eucarística — que nunca deve ser descuidada — no serviço da caridade.11
9

Scritti di Massimiliano M. Kolbe, vol. I, Florença 1975, 44-46; 113-114.

10 Cf. Patrologia, III, Marietti 2000, 432-434; B. Borghini, L’obbedienza secondo S. Agostino, em: “Vita crist.”, 23
(1954), 460-478.
11 Cf. Discurso aos Representantes Pontifícios, 21 de junho de 2013.
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Recordemos os Apóstolos, e Pedro que disse: “Não convém deixarmos a palavra de Deus,
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para servirmos às mesas. Irmãos, é melhor procurardes entre vós sete homens de boa reputação,
cheios do Espírito e de sabedoria; confiar-lhes-emos essa tarefa. Quanto a nós, entregar-nos-emos
assiduamente à oração e ao serviço da Palavra” (At 6, 1-4). Portanto, a primeira tarefa de cada
Bispo consiste em dedicar-se à oração e ao ministério da Palavra.
O Núncio — e todos nós — sem uma vida de oração, corre o risco de desatender a todos
os requisitos supramencionados. Sem a oração, tornamo-nos simples funcionários, sempre insatisfeitos e frustrados. A vida de oração é aquela luz que ilumina tudo o resto, bem como todo
o trabalho do Núncio e da sua missão.

9 – O Núncio é homem de caridade ativa
Aqui é necessário reiterar que “a oração, o caminho do discipulado e a conversão encontram,
na caridade que se torna partilha, a prova da sua autenticidade evangélica. E deste modo de
viver derivam alegria e serenidade de espírito, porque se toca com as mãos a carne de Cristo. Se
realmente queremos encontrar Cristo, é preciso que toquemos o seu corpo no corpo chagado
dos pobres, como resposta à comunhão sacramental recebida na Eucaristia. O Corpo de Cristo,
partido na sagrada liturgia, deixa-se encontrar pela caridade partilhada no rosto e na pessoa dos
irmãos e irmãs mais frágeis”.12 Pois “a fé opera pela caridade” (Gl 5, 6).
O Núncio tem a tarefa de interpretar “a solicitude do Romano Pontífice para o bem do país
onde desempenha a sua missão; em particular, deve interessar-se com zelo pelos problemas da
paz, do progresso e da colaboração entre os povos, em vista do bem espiritual, moral e material
de toda a família humana”.13 A ação do Núncio nunca se deve limitar ao exercício de práticas
que, não obstante sejam importantes, nunca poderão tornar a sua missão fecunda e frutuosa;
por isso, o Núncio deve dedicar-se a obras de caridade, especialmente em prol dos pobres e dos
marginalizados: somente assim poderá cumprir plenamente a sua missão e o seu ser pai e pastor.
A caridade é também gratuidade, e eis por que motivo gostaria de vos falar aqui de um perigo permanente, ou seja, o perigo dos privilégios. A Bíblia define iníquo o homem que “aceita
subornos às ocultas, para desviar o caminho da justiça” (Pr 17,23-24), e também o Salmo
pergunta: “Senhor, quem poderá habitar no teu santuário?”, e responde: quem “não se deixa
subornar contra o inocente” (15, 1.5). A caridade ativa deve levar-nos a ser prudentes quando

12 Mensagem para o I Dia Mundial dos Pobres, 19 de novembro de 2017.
13 São Paulo VI, Carta Apostólica Sollicitudo omnium Ecclesiarum: AAS 61 (1969), 476.
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aceitamos presentes que são oferecidos para ofuscar a nossa objetividade e, em certos casos,
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infelizmente, para comprar a nossa liberdade.
Nunca presente algum de qualquer valor nos deve tornar escravos! Rejeitai presentes dema-

siado caros e muitas vezes inúteis, ou destinai-os à caridade, e recordai que receber um presente
caro nunca justifica o seu uso!

10 – O Núncio é homem de humildade
Gostaria de concluir este decálogo com a virtude da humildade, citando as Ladainhas da
humildade, do Servo de Deus Cardeal Rafael Merry del Val (1865-1930), Secretário de Estado
e colaborador de São Pio X, um vosso ex-colega:
Ó Jesus, manso e humilde de coração, atendei-me!
Do desejo de ser estimado — Livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser amado — Livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser aclamado — Livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser honrado — Livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser louvado — Livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser preferido aos outros — Livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser consultado — Livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser aprovado — Livrai-me, Jesus!
Do temor de ser humilhado — Livrai-me, Jesus!
Do temor de ser desprezado — Livrai-me, Jesus!
Do temor de ser rejeitado — Livrai-me, Jesus!
Do temor de ser caluniado — Livrai-me, Jesus!
Do temor de ser esquecido — Livrai-me, Jesus!
Do temor de ser ridicularizado — Livrai-me, Jesus!
Do temor de ser injuriado — Livrai-me, Jesus!
Do temor de ser suspeitado — Livrai-me, Jesus!
Que os outros sejam mais amados do que eu — Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo!
Que os outros sejam mais estimados do que eu — Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo!
Que os outros possam crescer na opinião do mundo e que eu possa diminuir — Ó Jesus,
concedei-me a graça de desejá-lo!
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Que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado
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— Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo!
Que os outros sejam louvados e eu esquecido — Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo!
Que os outros possam ser preferidos a mim em tudo — Ó Jesus, concedei-me a graça de
desejá-lo!
Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu pelo menos me torne
santo como puder. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo!14

14 https://www.corrispondenzaromana.it/lumilta-insegnata-dal-cardinal-merry-del-val/.
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SE X ÊNIO + 3 M ESES D O PA PA F R A N CI S CO (7 5 M ES ES )
E L A B OR AD O PE LO PR O F. DR. FERNA N DO A LTEMEYER J UN IOR –
D E PA RTAME NT O D E C I Ê NCIA DA RELIG IÃ O DA PUC- SP ATU A LIZA DO
E M 01/ 07/ 2019

Resumo: Pequeno balancete de seis anos e três meses do governo pastoral do papa Francisco
com os dados disponíveis no site www.vatican.va. Busca-se qualificar o horizonte de sentido
para compreender o pontificado reformador, limites e potencialidades. Em 19 de março de
2019 completou-se 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. Estes dados de seus seis anos e três meses de pastoreio universal visualizam
seu lugar pastoral, as tensões com as forças reacionárias dentro e fora da Igreja e claro, o sopro
do Espírito do Ressuscitado.
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 a 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
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superior; e 3.103.072 estudantes participantes das Universidades Católicas. Ainda 5.167 hospi-
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tais católicos, 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 5.501 bispos
(em 01/07/2019), 415.656 presbíteros sendo 281.514 diocesanos e 134.142 do clero religioso,
45.000 diáconos casados permanentes e 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)”. Em 2019 será promulgado a Constituição Apostólica “Praedicate
Evangelium”, com a reforma da Cúria Romana obedecendo ao espírito da colegialidade e da
sinodalidade, paradigmas exemplares do Concílio Vaticano Segundo.
Inscrições no Martiriologium Romanum: Papa Francisco reconheceu publicamente 891
santos (até 13/10/2019) inscrevendo-os no cânon do Martyriologium Romanum e ainda
1.195 beatos (até 22/06/2019). O Papa João Paulo II havia incluído na lista canônica 482
santos e 1.341 beatos. O papa Bento XVI inscreveu no cânon: 45 santos e 371 beatos. Francisco
canonizou o 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. Proclamou em 2019 a canonização do bispo
argentino dom Enrique Angel Angelelli, assassinado pela ditadura em 1977. O Brasil celebra a
canonização de irmã Dulce Lopes Pontes marcada para o mês de outubro de 2019, em Roma,
durante o Sínodo da Amazônia. Em processo canônico nas dioceses e Roma seguem as postulações de 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, índio Lorenzo Simão Bororo;
dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, Sepé Tiarajú, Dorcelina de Oliveira Folador; Eugenio
Lyra Silva; Expedito Ribeiro de Souza; Franz de Castro Holwarth; frei Tito de Alencar Lima,
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dominicano; indígena pataxó Galdino Jesus dos Santos; Irmã Dorothy Mae Stang; indígena

CIBER

TEOLOGIA

kaigang Marçal de Souza Tupã-i; Margarida Maria Alves; irmã Maria Filomena Lopes Filha;
padre Antonio Henrique Pereira Neto; padre francês Gabriel Felix Maire; o jesuíta João Bosco
Penido Burnier; padre Leo Comissari; padre Manuel Campo Ruiz; leiga Roseli Correa da Silva;
líder sindical Sebastião Rosa Paz; catequista Vilmar José de Castro, entre tantas testemunhas do
Cristo Ressuscitado. (fonte: http://www.causesanti.va/content/causadeisanti/it.html )
Vinte e cinco 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 25/03/2019 quando assinou o documento pós-sinodal
para a juventude: Cristo vive!; Camerino, 16/06/2019 e Nápoles, em 20/06/2019.
Viagens internacionais de Francisco: Completaram-se 30 viagens internacionais que o levaram a 40 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
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Famílias, 25 a 26 de agosto de 2018; Lituânia, Estônia e Letônia, 22 a 25/09/2018; Panamá
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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; Marrocos 30 e 31 de março de 2019; 05 a 07/05/2019,
Bulgária e Macedônia; Romênia 31/05 a 02/06/2019. Marcadas as viagens para Moçambique,
Madagascar e Ilhas Mauricio entre 04 e 10 de setembro e Japão em novembro de 2019. Projetadas as visitas para a Iraque, Coreia do Norte, Sudão do Sul, Argentina, Uruguai, Índia, Beijing
(China) e Moscou (Rússia).
Discursos, homilias e textos importantes: O papa Francisco até 01/07/2019 pronunciou
1.295 discursos, 326 homilias. Escreveu quatro exortações apostólicas pós-sinodais: Evangelium Gaudium (A Alegria do Evangelho) publicada em 24/11/2013; Amoris Laetitia (A alegria
do amor) em 08/04/2016; Gaudete et Exsultate em 19/03/2018 sobre a Santidade e Christus
Vivit, para a Juventude, em 25/03/2019. Enviou 35 constituições apostólicas, 199 cartas, uma
bula, 35 cartas apostólicas, 273 mensagens, 37 motu próprios. Acolheu milhares de peregrinos
em 278 audiências gerais, presidiu 545 celebrações na Casa Santa Marta com as meditações
cotidianas publicadas, treze bênçãos Urbi et Orbi e rezou 330 Ângelus, da janela do Vaticano. Realizou 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 programado para outubro de 2019, o sínodo extraordinário da Pan-Amazônia, a ser celebrado
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
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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. Encontro com o patriarca Ortodoxo da Romênia em junho de 2019. Entrega de algumas relíquias
dos ossos do Apóstolo Pedro para o patriarcado ecumênico de Constantinopla em 29 de junho
de 2019, como um gesto extraordinário de comunhão entre as Igrejas Católicas e os patriarcados Ortodoxos.
Medidas internas na Cúria: Alterou inúmeros procedimentos ligados à questão da pedofilia; 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); criou 59 novos cardeais eleitores (atuais 57 vivos); 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. Nesse
ano a aposentadoria de cardeais como o australiano Pell, o chileno Ezzati, e o francês Barbarin,
de Lyon, na França.
Medidas futuras: Ocorreu 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
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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 01/07/2019 dos atuais
482 bispos no Brasil, contamos 309 na ativa e 173 eméritos. Por indicação papal temos a seguinte composição: dois bispos nomeados pelo papa São João 23, ambos eméritos (D. Serafim
Fernandes de Araújo e dom José Mauro Alarcón); 33 nomeados bispos durante o governo
do santo papa Paulo VI (todos eméritos); 222 nomeados pelo Santo papa João Paulo II (129
eméritos); 124 nomeados pelo papa Bento XVI (atuais 9 eméritos); e 101 bispos nomeados de
19/03/2013 até 01/07/2019 pelo papa Francisco (todos na ativa). Em 01/07/2019 há doze
dioceses brasileiras vacantes. Um perfil provável em 2020 será de 120 bispos novos nomeados
pelo papa Francisco do total de 310 bispos atuantes, ou seja, 39% do episcopado. Um novo
rosto depois da eleição na Assembleia Geral da CNBB ocorrida em maio de 2019 e nova presidência e colegiados episcopais. Um belo horizonte de esperanças em favor de uma Igreja que
reassuma a opção pelos pobres e a justiça social nesse país destroçado pelas forças neoliberais
de quem comanda o Estado brasileiro contra os pobres. Voltamos a caminhar como Igreja com
bispos-profetas-pastores-compassivos.
Francisco e a composição do colégio de cardeais em 01/07/2019: Os atuais cardeais
eleitores são 120 bispos católicos de 65 países. Os cardeais não eleitores são 100 com mais de
oitenta anos. Total de 220 cardeais vivos de 88 países. O cardeal norte-americano McCarrick
foi excluído do Colégio de cardeais e do ministério presbiteral (laicizado pelo papa Francisco
por escândalos de pedofilia em 16/01/2019). Segundo a indicação dos diferentes papas quando
da elevação ao cardinalato temos a atual composição no colégio de cardeais:
Segundo a indicação dos diferentes papas quando da elevação ao cardinalato temos a atual
composição no colégio de cardeais:
– Santo Papa Paulo VI – não há mais nenhum cardeal vivo. São Paulo VI criou 143 cardeais em 6 consistórios (1965, 1967, 1969, 1973, 1976 e 1977). O atual bispo emérito de
Roma, que foi o papa Bento XVI foi criado cardeal por São Paulo VI.
– Papa São João Paulo II - 18 eleitores + 55 não eleitores = 73 cardeais vivos. João Paulo
II criou 231 cardeais em nove consistórios (1979, 1983, 1985, 1988, 1991, 1994, 1998, 2001
e 2003).
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– Papa emérito Bento XVI – 45 eleitores + 29 não eleitores = 74 cardeais vivos. Bento XVI
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criou 90 cardeais em 5 consistórios (2006, 2007, 2010, 2012 e 2012).
– Papa Francisco – 57 eleitores + 16 não eleitores = 73 cardeais vivos. Papa Francisco criou
75 cardeais em cinco consistórios (2014, 2015, 2016, 2017 e 2018).
Do total de 220 cardeais vivos temos 38 advindos de ordens religiosas e congregações (23
eleitores e 15 não eleitores). Há 13 cardeais bispos sendo seis eleitores, 173 cardeais presbíteros
sendo 95 eleitores e, 34 cardeais diáconos sendo 19 eleitores. Total de 120 eleitores + 100 não
eleitores = 220 cardeais vivos.

Colégio cardinalício atual
Eleitores: 120 (numero máximo proposto pelo Papa São Paulo VI)
19 criados por São JP II
44 criados por Bento XVI
57 criados por Francisco
Não eleitores: 100
54 criados por São JP II
30 criados por Bento XVI
16 criados por Francisco
Total: 220
73 criados por São João Paulo II
74 criados por Bento XVI
73 criados por Francisco
Cardeais que completam 80 anos em 2019:
1) John Tong Hon – China – 31 julho
2) Seán Baptist Brady – Irlanda – 16 agosto
3) Laurent Monsengwo Pasinya- Congo Democratico – 7 outubro
4) Zenon Grocholewski – Polonia – 11 outubro
5) Edoardo Menichelli – Italia – 14 outubro
6) Telesphore Placidus Toppo – India – 15 outubro
CARDEAIS POR CONTINENTES no total de 220 vivos, de 88 países:
• Europa: 103 cardeais (51 eleitores + 52 não eleitores) (28 países)
• América Latina: 39 (22 eleitores +17 não eleitores) (16 países)
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• América do Norte: 21 (11 eleitores + 10 não eleitores) (3 países)
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• Ásia: 25 (16 eleitores + 9 não eleitores) (15 países)
• África: 26 (16 eleitores + 10 não eleitores) (22 países)
• Oceania: 6 (4 eleitores +2 não eleitores) (4 países)
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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A P EL O S D O PA PA F R A N CI S CO
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Desde meus distantes tempos de criança, tenho suplicado ao Espírito Santo: “ Vinde Espírito Santo, renovai a face da terra”. Agora, unido a gestos e apalavras do Papa Francisco, minha
súplica se dirige, de modo especial, à renovação das pessoas e determinadas estruturas de nossa
amada Mãe e Mestra, a Igreja.
No decorrer dos séculos, a |Igreja, Papas, têm criado e acumulado estruturas a serviço de sua
missão de anunciar a todo mundo a Boa Nova de Jesus. Uteis e necessárias em certas épocas do
passado, tornaram-se carentes de urgentes reformas nesta nova época em que estamos imersos.
Não renovadas, tornam-se ultrapassadas e até obstáculos à evangelização. Isto vale também a
respeito de certos usos e costumes vividos por ministros ordenados de nossa querida Igreja.
Dom Helder Câmara, durante o Concílio Vaticano II, assim se expressou em mensagem ao
Papa S. Paulo VI:” Santo Padre, abandone seu título de rei e vamos construir a Igreja como
nosso Mestre, sendo pobres. Deixe os palácios do Vaticano, vá morar numa casa na periferia de
Roma. Pode até ter um praça para saudar e abençoar as ovelhas. Depois, Santo Padre, convide
a todos os bispos a largarem tudo o que indica poder, majestade: báculos, solidéus, mitras, faixas peitorais, batinas roxas. Vamos amontoar tudo na Praça de São Pedro e fazer uma grande
fogueira, dizendo de peito aberto para o povo: “Vejam, não somos mais príncipes medievais.
Não moramos m ais em palácios. Todos somos pastores, somos pobres, somos irmãos” (O Papa
Francisco já mudou de residência; a fogueia na Praça de São Pedro ainda não ardeu em chamas).
Providencialmente, nosso Papa Francisco, no exercício de seu ministério petrino , mesmo
enfrentando dificuldades e entraves, tem procurado incentivar a todos nós à santidade, à conversão pastoral, a um processo de reformas em certas estruturas, como exigência do seguimento
do Evangelho de Jesus.
Emblemáticos têm sido seus discursos em encontros com os integrantes da Cúria Romana e
Núncios Apostólicos. Tais discursos valem para toda Igreja, em apelo direto à conversão pessoal.
Destaco por sua urgência, “ o exame de consciência” proposto à Cúria Roma, no dia 22 de dezembro de 2014 e me detenho um pouco no profético discurso aos Núncios Apostólicos, no dia
13 e junho de 2019. Neste, o Papa Francisco apresenta “ espécie de decálogo que, na realidade
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se destina, diz o Papa, através de vós também aos vossos colaboradores e, aliás, a todos os bispos,
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sacerdotes e consagrados que encontrais em todas as partes do mundo”.
Neste “decálogo” fica muito claro o apelo à santidade, a colocarmos em prática o relacionamento pessoal com a Trindade Santa e amor ao próximo, com evangélica opção pelos marginalizados, pobres. Aqui, insiste o Papa Francisco, é necessário reiterar que a oração, o caminho do
discipulado e conversão encontram, na caridade que se torna partilha, prova da sua autenticidade evangélica. E deste modo de viver derivam a algria e serenidade de espírito, porque se toca
com as mãos a carne de Cristo. O corpo chagado dos pobres é a carne de Cristo.
Em toda sua mensagem, o Papa Francisco convida os Núncios Apostólicos, a todos nós, ao
despojamento do poder, abraçando a condição de servidores, discípulos, daquele que sendo
Senhor, lavou os pés dos apóstolos, exortando-os a fazerem o mesmo e que se ofereceu ao Pai,
em sacrifício redentor, totalmente despojado na cruz.
Neste importante encontro e discurso o Papa Francisco não indica diretamente pontos urgentes de reformas estruturais que precisam ser feitas. A título de exemplo, cito um serviço que
está a encarrego das Nunciaturas: nomeação e transferências de bispos para Dioceses. A meu
ver, em Igreja de dimensões continentais como a do Brasil, não podemos conviver com a tristeza de contemplar dioceses por meses, anos até, sem Bispo diocesano. Processos de nomeação,
transferência, de Bispos deveriam ficar não mais sob a responsabilidade da Nunciatura Apostólica e sim das Conferências Episcopais em âmbito nacional, regional, em comunicação direta
com o Papa, com a Santa Sé.
Nisto tudo, como discípulos missionários de Jesus, vamos avante de esperança em esperança, na esperança sempre!

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XV, n. 60

217

