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EDITORIAL

UM GRANDE PROFETA SURGIU ENTRE NÓS!

O povo que acompanhava o enterro do filho único da viúva reconhece que Jesus é um 
grande profeta e que Deus visitara o seu povo. Jesus devolve a vida ao morto, mas, na verdade o 
devolve à mãe inconsolada com a perda. Jesus encheu-se compaixão pelos sofrimentos da viúva 
(Lc 7,13). O profeta escuta o choro do povo, tem compaixão do sofrimento e devolve a vida 
onde domina a morte. A profecia é encarnação na dor do outro. Na incerteza e no clamor que 
brota da dor e do sofrimento o profeta exerce seu ministério como dispensador da esperança e 
como parceiro solidário. Nas pegadas do profeta de Nazaré muitos seguidores se fizeram tam-
bém profetas, penetraram no meio da multidão, escutaram o choro dos sofredores, limparam 
as lágrimas do povo, interromperam os cortejos de morte, ofereceram vida. Pelo profeta Deus 
visita o povo! No gesto profético a esperança renasce.

Os profetas fazem parte da história do povo de Deus, ou da tradição judaico-cristã que leva 
adiante o carisma primordial da misericórdia derramada por Deus em Jesus Cristo, dilacerado 
na cruz e redivivo pelo Espírito. O Deus de Jesus é misericórdia que faz brotar a vida, solida-
riedade com a dor que mata e faz chorar. Da dor do crucificado nasce a defesa da vida e a soli-
dariedade com os sofredores; da cruz nasce a profecia que protesta contra a morte em todos os 
tempos e lugares e protesta contra todos os mecanismos que a constroem.

O serviço profético coincide com a presença dos pobres e dos desamparados. Onde há 
abrigos seguros, fortalezas, mansões e riquezas não há sequer necessidade de profetas. Há, sim, 
outros profissionais que visam assegurar a estabilidade e proteger os assegurados de todas as 
ameaças. São os burocratas dos sistemas seguros. Os nomes desses profissionais variam confor-
me a instituição a que se dedicam: banqueiros, senadores, seguradoras, doutores, governado-
res e sacerdotes etc. As instituições todas necessitam de seus peritos para assegurarem os seus 
mecanismos de reprodução dentro das sociedades; sem esses peritos elas não funcionam e nem 
sequer existem. Os peritos fazem as regras e se dedicam a cumpri-las, em nome das institui-
ções, para além da vida concreta e das pessoas concretas que habitam nesses espaços regrados e 
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ordenados. Os burocratas são, por definição, aqueles que administram as regras objetivas que 
existem acima dos interesses individuais, mas, também acima das dores individuais daqueles 
que nela habitam. Os burocratas administram os vivos e enterram os mortos conforme as regras 
estabelecidas; administram a vida e a morte com a mesma objetividade. Os profetas defendem 
a vida e “ressuscitam os mortos”. Os burocratas defendem os membros da instituição. Os pro-
fetas abrem as portas para os que estão fora dela. Os burocratas são curadores das tradições e 
das normas. Os profetas as transgridem em nome do choro dos pequenos; são curadores das 
feridas. Os burocratas insistem na verdade das coisas. Os profetas exercem a misericórdia. Os 
burocratas se vestem conforme os padrões estéticos que os distinguem dos demais. Os profetas 
vestem a roupa do povo simples e se confundem com a multidão.

A competência burocrática é verificada pelo exercício correto da função de preservar e fazer 
funcionar uma determinada instituição. A competência do profeta provém de sua capacidade 
de ver, aproximar-se e compadecer-se dos que anseiam por consolo e por vida. Por essa razão, os 
burocratas entendem a compaixão como fraqueza e demagogia. A profecia é, para eles, postura 
de fracos contraproducente ao funcionamento regular das instituições. O profeta é, quase sem-
pre, burocraticamente incompetente, ortodoxamente infiel e socialmente desviado. O profeta é, 
no fim de tudo, um perigo político para a estabilidade das coisas, pois porta a mania de renova-
ção daquilo que envelhece e diminui a felicidade de todos, particularmente dos mais infelizes. 
Enquanto os burocratas existem para preservar, os profetas nascem para modificar. Jeremias é 
enviado “contra as nações e reinos, para arrancar e derrubar, devastar e destruir, para construir 
e para plantar” (Jr 1,10). Por essa razão, as instituições costumam matar os profetas, inclusive, 
e talvez sobretudo, as instituições religiosas. Jesus reconhece essa dialética inerente à missão 
profética quando diz: “Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te foram 
enviados” (Lc 13,34). A religião estruturada no templo com sua hierarquia sacerdotal, com seus 
rituais e com sua teologia oficial não suporta profetas como Jesus que “derruba o templo” (Jo 
2,19) e se confronta com a oficialidade ali presente nos discursos e nas práticas religiosas.

O sacerdote não suporta a profecia e busca os meios de eliminar de alguma forma o profeta. 
Esse antagonismo tipológico não caracteriza somente o sistema religioso do judaísmo antigo 
ou mesmo das antigas tradições instituídas que regularmente tem que confrontar-se com líde-
res renovadores. Ele faz parte da regra das religiões instituídas como bem explicou o sociólogo 
francês Pierre Bourdieu. As figuras antagônicas tipificam o jogo inerente às tradições entre os 
funcionários oficiais que existem para preservá-la e aqueles que emergem no seio da mesma com 
a missão de renová-la e, antes disso, de destruí-la. O profeta é a figura carismática por natureza 
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renovadora que se choca com a lógica da preservação. Ele nasce dentro da própria instituição, 
reivindicando a legitimidade de seu projeto em nome daquilo que fundamenta a mesma insti-
tuição. Por essa razão, o profeta derruba e edifica. Não se trata de um destrutivo anárquico que 
derruba para ver cair e não assume o compromisso de refazer. Trata-se de um destruidor que 
visa reconstruir de forma mais coerente a organização institucional para torná-la mais fiel aos 
seus princípios.

O jogo tenso entre preservadores e renovadores é inerente ao cristianismo. A natureza reli-
giosa do cristianismo, organizado em instituições que levam adiante um carisma original, car-
rega essa tensão que termina sendo constitutiva de sua própria história. As institucionalizações 
– dos textos fundantes, das verdades da fé, dos rituais, das normas e das funções – são formas 
de garantir a continuidade do carisma da salvação, força vigorosa que vasa para além das insti-
tucionalizações e pede formas novas de expressão, sobretudo quando essas institucionalizações 
se cristalizam ou por alguma razão entre em crise. O profeta é o portador do carisma que quer 
voltar às fontes primeiras em nome da fidelidade perdida, esquecida, deturpada ou desgastada; 
é o renovador a partir do fundamento. Os reformadores que emergiram dentro do cristianismo 
são as expressões dessa dinâmica, sejam aqueles que conseguiram realizar seus propósitos dentro 
da instituição, sejam os que foram expurgados como hereges e refizeram a Igreja com outros 
processos de institucionalização.

Alguns profetas conseguiram a façanha de não serem mortos – condenados, expurgados ou 
literalmente mortos – dentro da rígida instituição católica com seus sacerdotes especialistas na 
manutenção da estrutura e da ordem. Alguns reformadores que fundaram ordens religiosas, 
como no caso mais emblemático de Francisco de Assis; alguns bispos, como Bartolomeu de las 
Casas, alguns teólogos como Tomás de Aquino, alguns Papas como João XXIII. Esses profetas 
conseguiram os raros equilíbrios, da sabedoria e da sagacidade de renovar por dentro, derrubar 
e edificar. Muitas circunstâncias lhe deram essa vantagem em relação a outros que foram expul-
sos e condenados como hereges. As instituições eclesiásticas tiveram que assimilar seus projetos 
renovadores, ainda que para muitos fossem sempre inconvenientes, traidores da tradição, he-
terodoxos e, até mesmo, hereges. As oposições atuais às reformas do Papa Francisco escrevem 
vivamente essa saga do controle religioso dos poderes e da verdade instituídos.

Na linha renovadora aberta pelo aggiornamento de João XXIII, muitos profetas se destaca-
ram dentro da Igreja, de modo emblemático na América Latina. O processo de aggiornamento 
instaurou naturalmente uma luta pelo significado da renovação da Igreja, já dentro das sessões 
conciliares. Mas, instaurou um espírito renovador que legitimou igualmente aqueles que leva-
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ram adiante o carisma conciliar. Uma geração de renovadores, mais ou menos radicais, assumi-
ram postos pelo continente afora; profetas da renovação conciliar que assumiram o carisma do 
Evangelho na sua radicalidade, sem medo de entregar a própria vida por essa causa.

Muitos profetas surgiram entre nós. Mas um profeta destacou-se em sua coerência e se fez 
modelo de inserção entre os pobres e de coragem de recriar a Igreja em uma fronteira de enfren-
tamentos políticos com os donos do poder econômico. Logo após a conclusão do Concílio, na 
longínqua missão de São Felix do Araguaia desembarcou um missionário espanhol. No sangue 
catalão palpitava o élan missionário claretiano e circulavam os ares da renovação conciliar. O 
missionário embrenhava-se no grande sertão e abraçava uma causa que viria transformar sua 
vida para sempre. O sacerdote se transforma em profeta radical, em nome da cruz e da ressur-
reição. A missão claretiana na selva mato-grossense reservava um futuro desafiante para Pedro 
Casaldáliga. O rio Araguaia escondia em sua mansidão e beleza margens violentas. As terras 
cada vez mais apropriadas pelo latifúndio eram dominadas pela morte e lavada em sangue. Os 
pobres posseiros e indígenas se tornavam empecilhos dessa dominação. A luta violenta entre os 
supostos donos e os desvalidos era mais que um drama local, mas expressão do regime ditatorial 
que amparava as elites e via na presença da Igreja uma subversão permanente. Não havia meio 
termo em um campo de guerra: ser contra ou favor das vítimas do capital agrícola? A figura 
franzina do catalão vai se tornando um gigante que ameaçava os poderosos. O missionário 
foi nomeado bispo por Paulo VI em 1971. Não fora um cochilo papal, mas uma política de 
nomeação coerente com as perspectivas abertas pelo Vaticano II. Ademais, uma congregação 
religiosa manifestamente comportada ofereceria, por certo, um bispo igualmente comportado. 
No entanto, o bispo Pedro tornou-se logo símbolo de uma inserção radical da Igreja junto aos 
pobres: de luta em favor dos oprimidos pelo latifúndio, de defesa das culturas indígenas e de 
inculturação pastoral e litúrgica naquelas condições locais.

Não tardaram as qualificações de bispo comunista, exótico e herético. As perseguições po-
líticas foram constantes naquela década primeira de seu ministério. Processos de expulsão im-
petrados pela ditadura militar, calúnias, ameaças de morte e tentativas concretas de assassinato 
por parte dos poderes econômicos locais. Em 1976 morreu ao seu lado o Padre jesuíta, João 
Bosco Penido Burnier, quando defendiam juntos mulheres que eram torturadas em uma cadeia 
de Ribeirão Bonito. Afirmou mais tarde o matador de aluguel que, na verdade, o alvo era o 
bispo. E não faltaram perseguições dentro da Igreja: bispo suspeito de heterodoxia da parte de 
Congregações romanas. Como todo profeta, Pedro permaneceu coerente em sua missão junto 
aos pobres da Prelazia de São Félix. Não se intimidou com as ameaças políticas e nem com as 
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reprimendas romanas. Permaneceu franzino e forte; poeta e pobre; místico e político; sacerdote 
e profeta. A radicalidade profética não suporta nem meios termos e nem dualismos. O profeta 
assume sem reservas o vigor do carisma que vem do Cristo morto e ressuscitado, do Jesus de 
Nazaré que viveu pobre com os pobres. No ponto mais extremo encontra a união mais radical 
entre Deus e o homem na carne concreta das pessoas, de modo especial daquele que sofrem. O 
renovador da Igreja assume o carisma conciliar que o lança para a identificação com os pobres 
e sofredores. No coração do Evangelho se encontra o coração da justiça: a vida dos pobres. O 
coração do Evangelho é feito de carne, do Verbo que assume as dores da humanidade e não 
de ideias e de doutrinas. Esses ensinamentos do Papa Francisco foram vivenciados por Pedro 
Casaldáliga de modo coerente e concreto.

Um grande profeta entre nós! Um mártir que escapou da morte física e se deixou morrer no 
seu testemunho até as últimas consequências. Santo sem metáforas no seu cotidiano atribulado 
e sereno. Grande e manso como as águas do grande Araguaia que o batizou com suas águas. 
Hoje um santo junto de Deus. A vida do bispo Pedro ensina a Igreja do Brasil, da América La-
tina e do mundo que é possível viver o Evangelho na sua simplicidade radical quando a cultura 
do consumo ensina o bem-estar individual como regra e promessa de felicidade. Ensina tam-
bém que é possível ser profeta em uma estrutura eclesiástica estruturada sobre a ideia e a lógica 
do poder religioso; que é possível ser fiel à doutrina colocando antes de tudo e acima de tudo o 
Evangelho; que é possível ser sacerdote e ser profeta ao mesmo tempo; que é possível sofrer sem 
ser rancoroso e guardar mágoas.

Dom Pedro Casaldáliga viveu a Igreja em saída sem reservas no fim do mundo do Mato 
Grosso, no calor escaldante dos trópicos, na luta pela terra, na utopia do Reino de Deus. Seu 
corpo está agora semeado juntamente com os dos índios e dos mártires da terra. A vida o 
consumiu até o limite das possibilidades físicas, longe de sua terra natal, junto dos pobres, à 
margem dos poderes no meio da selva. A casa comum do Araguaia abriga os restos do profeta 
que defendeu seus povos e sua preservação, como dom de Deus para todos. A Igreja do Brasil 
guardará a memória de um profeta em tempos de totalitarismo que criminaliza todos os liber-
tadores como inconvenientes a serem eliminados. Muitos bispos da geração atual não querem 
ser como Pedro. A igreja possui um clero de sacerdotes eficientes, mas com poucos profetas. Ser 
sacerdote profissional é, de fato, mais simples, mais fácil e mais legítimo dentro da estrutura 
eclesiástica e da tradição eclesial. Sair das posturas que afirmam e reproduzem a autorreferen-
cialidade da Igreja é um desafio que exige conversão: conversão pastoral, conversão ecológica, 
conversão social, conversão pessoal. O Papa Francisco não cansa de repetir essa urgência para a 
Igreja de todo o mundo.
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Pedro Casaldáliga será um representante de uma Igreja do passado? De uma era conciliar 

superada? De uma conjuntura política também passada? A memória do profeta sobreviverá 
pelas gerações? O magistério dos gestos e das palavras de Francisco diz que não. O povo saberá 
encontrar, certamente, os meios de preservá-la às gerações. A Igreja fez isso com os seus santos 
oficiais. O futuro dirá se Pedro será canonizado como o foi o politicamente suspeito Oscar 
Romero e como os que estão a caminho: dos pobres dom Helder e dom Luciano. Na verdade, 
ninguém poderá duvidar da autêntica santidade de São Pedro Casaldáliga, mesmo que nunca 
seja oficializada pela Igreja. Sua vida perfila a dos místicos, dos mártires e dos grandes padres da 
Igreja; seu ministério é testemunho da identificação com o Cristo pobre com os pobres e seu 
itinerário espiritual ensina a viver como Jesus viveu.

Ciberteologia quer marcar presença nessa data da passagem do grande bispo para o paraíso 
dos eleitos. Partiu da grande tribulação, foi lavado no sangue dos mártires da grande Amazônia, 
viveu plenamente até onde seu frágil corpo resistiu. Os textos dedicados a Pedro têm proce-
dências e estilos diferentes. O primeiro texto é um testemunho ocular, palavras pronunciadas 
de cor pelo companheiro de anos nas estradas da vida de Pedro: o agostiniano Paulo Gabriel 
López Blanco. O texto testemunhal foi mantido em seu formato original, destoando do padrão 
técnico do artigo acadêmico; abre o dossiê como um belo frontispício, oferecendo um retrato 
fiel do bispo na ótica de quem viu, conviveu e testemunhou sua vida. O artigo seguinte brota 
igualmente de dois testemunhos de quem conviveu com Casaldáliga. Os dois Artigos seguintes 
se referem à espiritualidade do bispo pobre com os pobres, seguidor de Jesus Cristo. Três notas 
complementam o dossiê: uma primeira de cunho acadêmico resenha trabalhos sobre Dom Pe-
dro e uma segunda mostra o eco ecumênico do prelado na voz poética do pastor luterano Ro-
berto E. Zwetsch. Uma apresentação feita por José Oscar Beozzo para os Diários de Dom Pedro 
publicado na Espanha está alocada na seção Resenha. Uma terceira Nota convida a refletir sobre 
a conjuntura atual de pandemia. A seção Documentos resgata um documento de imenso valor 
histórico: a Carta escrita por Dom Pedro ao Papa João Paulo II em 22 de fevereiro de 1986. 
Leitura obrigatória! O dossiê cede espaço para Artigos afinados a seu foco: reflexões sobre a vida 
e ministério de Zilda Arns e sobre teologia ecológica.

Que a memória do bispo Pedro Casaldáliga anime a Igreja a sair de si mesma em busca do 
Reino e na defesa dos mais pobres.

João Décio Passos 
Editor
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ARTIGOS

SENTINELA DA ESPERANÇA

PAULO GABRIEL LÓPEZ BLANCO

São Félix do Araguaia – Mato Grosso – Outubro 2007

“Deus é gente boa!” Pedro conta que ouviu esta expressão de um sertanejo analfabeto e in-
tuiu que era uma afirmação sábia, humana, profunda.

Com a experiência de mais de 20 anos vivendo dia a dia com Pedro, partilhando sonhos, 
decepções, projetos, utopias, lutas e esperanças, eu afirmo: Pedro é gente boa, no mais pleno 
sentido da palavra. Gente fina, diz o povo, homem humanizado.

No livro Tierra Nuestra, Libertad, Pedro oferece seu autorretrato, boa introdução para apro-
fundar na dimensão humana de Pedro, objetivo deste trabalho.

Instinto de solidão. 
Vocação de companhia. 
Mercadores e tratantes. 
Pastores e “pagesia”.

A palavra da minha mãe, 
Nervosamente incisiva. 
Os silêncios de meu pai 
E suas esperas sofridas.

A guerra, porque “é a guerra”. 
A paz, porque é paz vencida. 
E o chamado de Deus 
Tão precoce como a vida.

(Autorretrato, do livro Tierra Nuestra, Libertad)
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Pedro livre com alma de missionário

Se me batizares outra vez, um dia 
com a água do pranto e da memória, 
com o fogo da morte e da glória, 
diz a Deus e ao mundo 
que me puseste o nome 
de Pedro Liberdade.

(O nome novo, do livro Tierra Nuestra, Libertad)

Pedro é, antes de mais nada, um homem livre. Pedro Liberdade seria seu nome se ele o pudes-

se escolher e se de novo sua mãe o batizasse. Livre diante das instituições, sejam elas políticas ou 

religiosas; livre diante das pessoas, dos grupos e das ideologias. É a liberdade que nasce de uma 

vida vivida na mais pura verdade. “A verdade vos libertará”, diz Jesus no Evangelho de São João.

Pedro é a palavra livre, o gesto em rebeldia, a ousadia que bebe na fonte do Espírito, que é 

vento e fogo e arrebenta estruturas e correntes.

Esse espírito livre é fruto de uma longa e sofrida luta, é conquista, própria de personalidades 

humanamente adultas, e é por isso que fascina e atrai.

Jovem sacerdote ainda, na Espanha do pós-guerra, na década de 1950, ele já tinha um espí-

rito independente e irrequieto. Com alma de missionário ele dava passos concretos para fazer 

que a Igreja assumisse o mundo dos operários e dos migrantes. Comunicador nato, escrevia 

em revistas e falava no rádio. Criou com outros claretianos a revista “Íris de paz” e dessa época 

ele recorda que passava a noite escrevendo programas para o rádio e que apenas dormia três ou 

quatro horas.

Essa inquietude o levou a viver alguns meses na África e, posteriormente, o trouxe para o 

Brasil. E chegando aqui, como Hernán Cortés, queimou as naves para não haver caminho de 

volta e nunca mais regressou a sua terra natal.

Prova dessa liberdade de espírito é, entre muitas outras coisas, a carta escrita a João Paulo II 

em 1986, num momento crítico. Essa carta passará à história como um dos documentos maio-

res da Igreja do nosso tempo.

Há muito tempo queria escrever ao senhor esta carta e há muito a venho pensando 

e colocando em oração.
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Gostaria que fosse um colóquio fraterno, na sinceridade humana e na liberdade de 

espírito, como também um gesto de serviço de um bispo para com o bispo de Roma, 

que é Pedro para minha fé, para a minha corresponsabilidade eclesial e para a minha 

colegialidade apostólica.

Não tome como impertinência a alusão que farei a temas, situações e práticas secu-

larmente controvertidas na Igreja ou até contestadas, sobretudo hoje, quando o espí-

rito crítico e o pluralismo perpassam também fortemente a vida eclesiástica. Abordar 

novamente esses assuntos incômodos, falando com o Papa, é para mim expressar 

a corresponsabilidade em relação à voz de milhões de católicos, de muitos bispos 

também, e de irmãos não católicos, evangélicos, de outras religiões, humanos. Como 

bispo da Igreja católica, posso e devo dar à nossa Igreja essa contribuição. Pensar em 

voz alta a minha fé e exercer, com liberdade de família, o múnus da colegialidade 

corresponsável. Calar, deixar correr, com certo fatalismo, a força de estruturas secu-

lares seria bem mais cômodo. Não penso, porém, que fosse mais cristão, nem sequer 

mais humano.

Assim como falando, exigindo reformas, tomando posições novas, pode-se causar 

“escândalo” a irmãos que vivem em situações mais tranquilas ou menos críticas, as-

sim também podemos causar “escândalo” em muitos irmãos, situados em outros 

contextos sociais ou culturais, mais abertos à crítica e à mudança da Igreja, sempre 

uma e semper renovanda quando calamos ou aceitamos a rotina ou tomamos medidas 

unívocas, indiscriminadamente.

E a seguir enumera e dá sua visão divergente de Roma sobre temas conflituosos: compro-

misso social e político da Igreja, Teologia da Libertação, burocracia da cúria romana, celibato 

obrigatório para o clero, a marginalização da mulher na Igreja, a viagem de Pedro a Nicarágua 

na época do governo sandinista, entre outros. Toda a carta transmite essa liberdade de espírito 

e exige um diálogo adulto, de igual para igual, sem prepotência nem submissão.

Ninguém manipula a Pedro. Ele é ele, e porque é ele antes de mais nada, sua relação com 

as coisas e as pessoas é de extremo respeito, delicadeza e liberdade. Trata a todos e todas exata-

mente igual, se entrega inteiro em cada encontro e quem já se relacionou com ele sai convicto 

de que foi tratado como alguém muito especial e único. Muitas vezes o vi interromper uma 

conversa ou reunião com as chamadas “pessoas importantes” para acolher uma mulher sertaneja 

que entrava em casa para beber um copo d’água, ou servir um cafezinho ao Nascimento, rapaz 

portador de necessidades especiais, e que todos os dias passa pela casa. Pedro não se deixa enga-
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nar pelas aparências externas, se interessa por todos e por tudo, e se é para dar preferência para 

alguém, os primeiros são sempre os excluídos da sociedade.

É claro que um homem livre assim gera rupturas, provoca conflitos, se torna incômodo aos 

que alimentam estruturas de poder ou vivem uma vida cômoda ou encima do muro.

A personalidade de Pedro desperta a adesão total, a admiração sincera ou a rejeição mais 

absoluta. Não há termo médio. Ninguém fica indiferente diante dele, ou se lhe ama, ou se lhe 

rejeita. Já vi jornais difamando-o na maior baixaria, já vi muros e igrejas da região pichados com 

palavras ofensivas contra ele, já vi latifundiários dizendo que celebrariam com champanhe e fo-

guetes a sua morte. Ao mesmo tempo, sei que o povo o vê como guia e defensor, e se, na época 

da repressão, as pessoas humildes não se atreviam, por medo, a dizer publicamente que estavam 

do seu lado, é certo que iam na sua casa e lhe declaravam apoio e solidariedade.

Hoje, é preciso dizê-lo porque é assim, a personalidade de Pedro acabou se impondo como 

figura maior, e se anos atrás, dividia as opiniões a favor e contra, agora, só alguém muito per-

verso e desequilibrado ousa espalhar mentiras que o povo desaprova.

Assim acontece com as pessoas livres.

Ser livre também diante da lentidão do tempo tem sido uma dura e longa conquista. Tempo 

e espaço no sertão e na consciência popular têm outro ritmo, e isto às vezes exaspera. Respeitar 

o ritmo do povo até conquistar as mudanças desejadas demora e custa.

Saber esperar, sabendo 
que o tempo não existe mais. 
Nem o correio nem a imprensa têm aqui caixa postal. 
O sol é de ontem, de sempre 
e um dia é mais um dia. 
Amanhã será outro dia 
e arroz não nos faltará. 
Despertaremos cansados 
com vontade de sentar 
mas com a espera nas costas 
e nos tocará esperar 
outro dia, todo dia 
para aprender a esperar.

(Saber esperar, do livro Tierra Nuestra, Libertad)
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Pés no chão, alma nas estrelas, realista e utópico, apaixonado sempre

Pedro é catalão e isto diz muito. Há uma expressão feliz na língua catalã para definir a alma 
desse povo: “El seny i la rauxa”.

“El seny” é o bom senso, a dimensão prática, realista, objetiva da vida.

Pedro, talvez isto surpreenda a quem não o conhece de perto, é extremamente organizado, 
objetivo, disciplinado. Enxerga logo a realidade e sintetiza com uma lucidez assombrosa situa-
ções complexas e difíceis. É alguém que ilumina, gosta da clareza, da palavra exata, vai direta-
mente ao coração do problema. Essa clareza, a persegue também no poema, e é por isso que ad-
mira tanto a poesia de Antonio Machado, o verso despido e limpo onde nada falta e nada sobra.

Simultaneamente, é um homem guiado pela paixão, pelo sonho, a utopia. Isso é a “rauxa”.

É um orador capaz de mobilizar multidões com a palavra em chamas, o visionário que adivi-
nha o futuro, e se não é como ele desejaria que fosse, luta para que o seja. É o poeta, o místico, 
o artista. Ele e capaz de acender em cada pessoa a chama adormecida e possibilita que surja, 
límpido, o melhor que há em nós. Ele nos redime da mediocridade.

Geralmente as pessoas são uma ou outra coisa, prevalece nelas o “seny” ou a “rauxa”. Pe-
dro é as duas coisas simultaneamente: realista e visionário. É um sonhador que sabe construir 
mediações concretas para atingir o fim. Excelente articulador, sabe que os sonhos têm que ser 
organizados para se tornarem realidade. Não fica nas nuvens, tem os pés no chão e a cabeça nas 
estrelas.

“Palito elétrico”, foi esse o codinome dado a ele pelo Exército durante a repressão. Acertou 
o Exército no nome. Magrinho e sempre aceso, Pedro traz mil projetos na cabeça e é capaz de 
aglutinar e mobilizar o mundo para as causas que dão sentido à sua vida. Sempre independente, 
ele se adianta aos acontecimentos. Quando, em 1971, ninguém na Amazônia falava de “traba-
lho escravo” ou “conflitos de terra”, ele escreveu a Carta Pastoral: “Uma Igreja da Amazônia em 
conflito com o latifúndio e a marginalização social”. Com faro de repórter, ele está onde o povo 
está. Falou da causa negra na Missa dos Quilombos; chamou a atenção para a problemática 
indígena com a Missa da Terra Sem Males; e, há mais de quinze anos, na Agenda Latino-ameri-
cana, coloca em pauta os problemas mais urgentes da atualidade. Dessa forma, ele está presente 
nos mais diversos campos do saber e da cultura.

Na origem da CPT (Comissão Pastoral da Terra), do CIMI (Conselho Indigenista Missio-
nário), das causas continentais e tantos outros projetos nacionais e internacionais, hoje patri-
mônio de muitos e muitas, está presente o dedo de Pedro.
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Homem de fé, homem orante

Minha força e meu fracasso és Tu. 
Minha herança e minha pobreza. 
Tu minha justiça, Jesús! 
Minha guerra e minha paz 
minha livre liberdade. 
Minha morte e minha vida, 
Tu, palavra dos meus gritos, 
silencio de minha espera, 
testemunha dos meus sonhos, 
cruz de minha cruz. 
Causa de minha amargura, 
perdão do meu egoísmo, 
crime do meu processo, 
juiz do meu pobre pranto, 
razão de minha esperança. 
Tu! 
Minha terra prometida és Tu! 
Páscoa de minha Páscoa, 
minha glória para sempre, 
Senhor Jesus.

(Senhor Jesus, do livro Tierra Nuestra, Libertad)

O contexto deste poema foi o inquérito aberto pelo governo da ditadura militar acusando-o 
de subversivo. O título do poema é “Senhor Jesus”.

É a partir dessa fé no Deus da vida, feito humano em Jesus de Nazaré, que ele age e foi essa 
fé a que lhe possibilitou não ser destruído nas horas mais amargas, nas noites mais escuras pelas 
que ele e a equipe pastoral passaram.

Sabe concretizar em posições políticas a fé que o move.

Pedro sempre radicalizou nas opções. Essa radicalidade longe de torná-lo sectário ou dog-
mático, o universaliza. Ele ultrapassa as fronteiras eclesiais e cria um diálogo fecundo com os 
grupos e organizações que na sociedade sonham outro mundo possível. Na verdade, é a radica-
lidade da entrega da vida às causas verdadeiras, que tem sua origem na fé e no seguimento de 
Jesus. Pedro é um homem religioso, no verdadeiro sentido da palavra.

Essa coerência entre o pensar e o agir lhe dá uma autoridade moral inquestionável. Nunca o 
vi usar o argumento de autoridade para defender suas posições, ele se impõe por si mesmo, pela 
clareza de ideias e pelo testemunho de vida.
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É capaz de ser como quer ser, enquanto a maioria de nós tropeça nas incoerências cotidianas.

Essa estrutura pessoal faz que se torne referência, símbolo, modelo, porque encarna em si os 
desejos melhores de todos nós.

Me chamarão subversivo 
e eu lhes direi: o sou. 
Por meu povo em luta vivo 
com meu povo em marcha vou. 
Tenho fé de guerrilheiro 
e amor de revolução. 
E entre Evangelho e canção 
sofro e digo o que quero. 
Se escandalizo, primeiro 
queimei meu próprio coração 
no fogo desta paixão 
cruz de Seu mesmo madeiro.

(Canção da foice e o feixe, do livro Tierra Nuestra, Libertad)

Homem de oração, para várias vezes ao dia para orar e sempre faz sua leitura espiritual.

É daí, da fé em Jesus de Nazaré, da oração cotidiana, que lhe vem a luz e a força. Ignorar isto 
é não conhecer a Pedro.

Extremamente bem-humorado, gozador até

O humor, ouvi dizer um dia a uma jornalista que o entrevistava, é sinal de inteligência. Ad-
mirava-se ela das brincadeiras e gozações que o próprio Pedro fazia de si mesmo. “Mas o senhor 
é extremamente gozador!”, ela exclamou.

Bom humor é o outro nome da alegria, que é outro dos frutos do Espírito.

Que Pedro tem uma inteligência extraordinária, não é segredo para ninguém. É sagaz, tem 
a palavra certa na hora, desmonta qualquer um com suas saídas geniais e quando provocado, 
fica melhor ainda. Seu bom humor contagia e cria ao seu redor um ambiente leve e feliz. Com 
o passar dos anos, como o vinho velho, esse humor gozador e perspicaz, vai ser tornando mais 
fino, mais livre e mais gostoso. Ri até de si mesmo, que é uma forma de contrastar a vontade de 
perfeição, que busca em tudo o que faz.
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Agora, já aposentado, “ex-emérito” como o definiu certo repórter pouco familiarizado com o 

linguajar eclesiástico, e que ele sempre cita como gozação, se define a si mesmo como “cavalo ve-
lho deitado ao sol da tarde olhando as nuvens passar e vendo os poldros pastarem no campo”. E ri!

O humor sabe relativizar os acontecimentos e mesmo levando a vida muito a sério, consegue 
não se angustiar demais diante dos conflitos. “Nunca perdi a paz”, diz Pedro, “nunca quis mal a 
ninguém”, e provoca aos medrosos com as frases de efeito que só ele sabe fazer: “O inferno não 
existe.”, diz, e levanta os braços como se abraçasse o mundo. E quando as coisas se complicam, 
lembra uma frase que não sabe muito bem a origem dela, mas que diz mais ou menos assim: 
“Somos soldados derrotados de uma causa invencível!”, ou aquela outra: “De derrota em derro-
ta, até a vitória final”, e toca o barco para frente.

Sou testemunha de que conflito nenhum lhe faz perder o sono. Dorme, como diz Sancho 
Panza no Quixote, “a pierna suelta”.

Agora, com Parkinson, o corpo falha, mas mesmo limitado, assume a velhice e as doenças 
com uma alegria invejável: “irmão Parkinson”, diz ele, e enfrenta a rotina diária, limitado ape-
nas a viver dentro de casa, em prisão domiciliar, como ele diz, com uma serenidade que trans-
borda bondade e contagia.

No mês de outubro último, sem ele saber que eu estava escrevendo este texto (ou será que 
sabia?), brincando me falou: “Quando você escrever sobre o bispo velho, podes dizer que ago-
ra me colocam entre Bolívar, Oscar Romero e Che Guevara”. “Como é isso?”, lhe perguntei. 
“Parece que houve, em Caracas”, me disse, “um encontro das esquerdas latino-americanas e nos 
citaram aos quatro como modelos para o futuro dos nossos povos”. E, sem dar maior impor-
tância ao fato, olhou o termômetro e comentou: “Estamos a 38 graus à sombra”. E continuou 
abrindo a correspondência.

Atualmente, tem muito de vovô.

Austero, pobre 
Não ter nada, 
não levar nada, 
não poder nada, 
não pedir nada. 
E de passagem, 
não matar nada, 
não calar nada.

(Pobreza evangélica, do livro Tierra Nuestra, Libertad)
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Pedro é, por opção de vida, pobre. Austero e pobre, às vezes até exigente demais consigo 

mesmo.

A pobreza real em que exerceu durante mais de trinta anos seu ministério episcopal é fruto 
de uma conquista nem sempre fácil. Acomodar-se é o comum, fazer concessões, aceitar privilé-
gios é o normal. Houve situações na equipe pastoral nas quais Pedro teve que forçar a barra para 
não abrir mão de uma vida vivida na pobreza e que era e é coerência de vida.

Pobreza é também meios pobres, casa humilde, roupa e comida simples. Sempre andou de 
ônibus, tanto na região da Prelazia como nas inúmeras viagens pelo Brasil afora. Dias a fio nos 
ônibus. Conta ele que às vezes os colegas bispos lhe diziam: “Mas Pedro, você perde muito tem-
po nessas viagens intermináveis”. Ao que ele respondia: “Esse é o tempo que eu ganho, porque 
é quando sinto a realidade dura do povo e tenho contato com as pessoas no seu sofrimento 
diário”.

E diz que foi uma criança quem lhe ajudou a entender melhor o que deve ser uma vida de 
austeridade e testemunho.

Chegou ele um dia, na hora do almoço, na casa de uma família sertaneja. O marido, lideran-
ça sindical, estava preso junto com alguns agentes de pastoral. Era a época da repressão militar. 
Quando a mulher o viu chegando, exclamou aflita: “Ah, Dom Pedro, hoje só temos para o al-
moço arroz e banana, se soubéssemos que o senhor vinha, preparávamos outra coisa!”. A filha, 
de cinco ou seis anos, disse: “Mãe, bispo não é mais melhor do que nós”.

Ele se incomoda quando se acumula algo em casa, logo o dá ao primeiro que chega.

Certa vez em que a Prelazia passava por apertos econômicos, e nem o salário dos agentes 
estava garantido para o próximo mês, lhe telefonou um empresário dizendo-lhe que o admirava 
e que queria fazer uma doação significativa para o seu trabalho pastoral. Serenamente Pedro 
respondeu: “Envie esse dinheiro para a África, lá o povo precisa mais que nós aqui”. E talvez por 
essa generosidade nunca faltou a nossa Igreja o imprescindível.

Com convicção afirmo que poucas igrejas fizeram tanto trabalho com tão poucos meios, 
o que mostra que a falta de meios não é o maior problema na hora de evangelizar, quando há 
espírito evangélico e testemunho de vida. “Não levem nada para o caminho, nem sacola, nem 
bastão, nem sandália, nem duas túnicas”, diz Jesus no Evangelho de Lucas.

Durante muitos anos, não houve geladeira nem TV em casa. Pedro só aceitou estes bens 
quando a maioria do povo teve acesso a eles.
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“Não ter nada, não matar nada, não calar nada.”

Com os pobres, contra a pobreza, pobreza como serviço e testemunho.

Sensibilidade e afeto à flor da pele

A sensibilidade abre espaços infinitos de luz e encanto, mas às vezes dói, nos deixa vulneráveis.

Pedro tem a sensibilidade e o afeto a flor da pele. “Estou pensando em alguém”, pode dizer 
nalgum momento, e ao longo do dia receberá com certeza alguma notícia relacionada com essa 
pessoa distante. Telepatia?

Ele sabe que é um homem suscetível. Sofre muito com os conflitos pessoais dos que lhe são 
próximos, sobretudo se são conflitos de cunho afetivo. Quer resolver logo a situação, fica inco-
modado. Debate-se entre o desejo de ajudar e o respeito à intimidade alheia.

Uma das poucas vezes que tenho visto a Pedro doído, machucado, foi quando um agente 
da equipe pastoral disse que, diante de um conflito que ele vivera, não sentiu a proximidade de 
Pedro. Isso o abalou... “E dizer que eu não fui companheiro!”, lamentava-se.

Agora, já na velhice, e ele gosta de ser chamado velho, Pedro é mais sereno, mais carinhoso, 
talvez menos ansioso, sempre atento ao que acontece ao seu redor.

“Humanizar a humanidade” foi o título de seu discurso ao receber o Prêmio Internacional 
de Catalunha, em 2006. Com o correr dos anos ele tem se permitido ser mais solto, mais cor-
poral, seu abraço abraça mesmo, seu beijo humaniza.

Amante da beleza, ecologista antes de esse termo estar na moda, ele escreveu:

Plantei um jardim, cultivo flores, 
pratico a beleza inutilmente 
dou-lhes cada dia três ou quatro olhares protetores 
e surpreendo à Criação que se refaz.

(Plantei um jardim, do livro Tierra Nuestra, Libertad)

Depois de molhar todas as tardes as plantas de casa, às dezessete horas invariavelmente, 
toma banho. Sempre canta no chuveiro.

Pedro teimoso, Pedro corajoso

Outro dos traços da personalidade de Pedro é a coragem e a teimosia.
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Amigos sertanejos, acostumados a enfrentar barras pesadas, dizem convictos: “Eta homem 

corajoso, Pedro é cabra macho”, expressão nordestina para provar a coragem, a ousadia, o sem 
medo. E como o universo popular é cheio de lendas e fantasia, o povo perde os limites entre a 
realidade e a imaginação e às vezes se contam “causos” e “estórias” sobre a coragem de Pedro, 
que talvez nem tenham acontecido, mas que refletem a ideia que o povo tem dele.

Mas a história que vou contar, essa sim aconteceu!

Em 1972, a fazenda Bordon cercou o povoado de Serra Nova e começou a expulsar os pos-
seiros e queimar seus barracos, servindo-se de pistoleiros que amedrontavam o povo. Pedro foi 
a Serra Nova para dar apoio aos lavradores. Estando lá, decidiu ir à sede da fazenda para falar 
com o gerente.

Benedito “Bocaquente”, empregado da fazenda e com fama de valentão, sabendo que o 
bispo iria à sede, contratou um pistoleiro para matá-lo. Deu-lhe um revólver e dinheiro para a 
fuga. O pistoleiro ficou de tocaia na estrada. Pedro foi com Lulu, liderança dos posseiros, até a 
sede da fazenda. Passaram pelo pistoleiro que estava escondido na mata e ele não atirou. Quan-
do chegaram na fazenda, o gerente ficou pálido, sem saber se eram gente viva ou gente do outro 
mundo, pois estava ao par da trama para matá-los.

O pistoleiro fugiu, mas antes declarou à equipe pastoral, que durante o tempo que ficou 
escondido na mata, ele lembrou que, de menino, sua mãe lhe dizia que quem matava um padre 
ia para o inferno. Ele, ao saber que ia matar um bispo, se assustou e desistiu da empreitada.

Histórias como esta deram a Pedro a fama de homem corajoso.

Firmeza inabalável ele tem, teimoso ele é e não é fácil fazê-lo mudar de opinião. É Pedro 
pedra, Pedro rocha. “Se diante das dificuldades, eu, que sou o bispo, me acovardo, em quem 
vai confiar o povo?” E lembra, brincando, uma das frases que ouviu há muitos anos: “Por que 
ter medo se há hospitais?”.

Em outra ocasião, numa visita pastoral, ele, que ia à casa de todo mundo, também foi visitar 
o prefeito, velho amigo dele. A equipe pastoral estava crítica e reticente com as atitudes e incoe-
rências do prefeito, e não considerava oportuna essa visita. Pedro foi questionado duramente 
pela equipe em público: “Você, Pedro, está errado”, disse-lhe o padre da cidade. Pedro calou, 
mas ficou um ambiente pesado. No dia seguinte, ao iniciar os trabalhos, ele disse: “Agradeço 
a correção fraterna, a equipe tem todo o meu apoio e minha total confiança”. E como prova 
concreta disso, no dia seguinte presidiu a celebração da missa com o povo, tendo ao seu lado a 
equipe pastoral.
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Pedro é determinado, obstinado, a palavra teimosia está grudada em sua pele.

Nos encontros da equipe pastoral, nos retiros espirituais, nos diálogos fraternos em casa 
à noite, quando Pedro ousa se expor e abre o coração, pede perdão “por suas impaciências”. 
Quando Pedro quer uma coisa, a quer logo, para já, e move meio mundo para que os conflitos, 
sobretudo quando são problemas que ferem os pobres, se resolvam o mais rápido possível. Essa 
lerdeza dos governos e das cúrias, a má vontade dos burocratas, a indiferença distante das auto-
ridades diante do sofrimento dos pequenos, o exasperam.

Leitor voraz, capacidade assombrosa de trabalho, andarilho sempre

São Félix do Araguaia, mesmo estando longe de tudo, é um dos lugares privilegiados para 
estar sempre bem informados, em contato com pessoas e grupos interessantes. Aqui se vive de 
forma concreta e permanente a experiência da solidariedade.

Pedro lê tudo e partilha tudo com quem está perto dele. Lê revistas, literatura, teologia. 
Grande comunicador e grande divulgador, antes escrevia cartas, agora escreve e-mails. “Que faz 
o senhor, agora que está aposentado?”, lhe perguntou um amigo. “Escrevo mensagens”, respon-
de brincando. A correspondência dele, guardada no arquivo da Prelazia, será um prato cheio 
para os historiadores futuros.

Pedro acredita firmemente na orientação espiritual e no trabalho pastoral feitos através da 
correspondência pessoal e dos livros de espiritualidade. Certamente, isto é também um aspecto 
do carisma claretiano.

Com uma capacidade assombrosa de trabalho, Pedro, além de escrever livros e cartas, andou 
a pé, a cavalo ou de ônibus, anos a fio pelas estradas poeirentas do sertão. Não houve barraco ou 
lugarejo por onde ele não passara. Os moradores mais antigos da região sempre se lembram de 
algum encontro pessoal com ele, de alguma palavra que os marcou. Ao mesmo tempo, Pedro 
lembrava e ainda se lembra da vida e da história da maioria das famílias da região, conhece as 
pessoas pelo nome.

Não aprendeu a andar de bicicleta nem dirigir carro. Andarilho, caminhou léguas: “Como 
eu gostava de caminhar”, diz frequentemente, agora que o Parkinson também limita suas 
caminhadas.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

23Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 63

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
Pedro perfeccionista

Observador e detalhista, Pedro vê a realidade no seu conjunto e repara ao mesmo tempo nas 
mínimas coisas, se esmera em atenções e cuidados. “O senhor é extremamente detalhista”, ouvi 
dizer a uma moça solidária que nos visitava. É verdade, está tão atento, por exemplo, à gata da 
casa prestes a parir como às trezentas famílias dos Sem-Terra acampadas na beira da estrada. Por 
tudo se interessa, de tudo se informa.

“Pedro é um perfeccionista”, disse-me uma amiga comum. A intuição feminina não falha. 
Em tudo ele busca a perfeição, mas antes de exigi-la dos outros, exige-a de si mesmo.

Não suporta as coisas feitas pela metade, mediocridade é uma palavra que detesta.

Sempre em vigília, não se permite concessões, relaxa apenas nas horas da leitura, nos tempos 
de oração, nas “siestas” após o almoço e na hora de ver à noite as notícias na TV.

Quando algo lhe preocupa, fala o tempo todo e com todos sobre isso e não descansa até 
encontrar uma saída ou encaminhamento do problema. Assim é Pedro.

Homem de esperança militante

“Acima de tudo a esperança”, é o que mais ouço Pedro dizer agora. “Caminhamos para vida, 
caminhamos para a Páscoa, estamos vivos ou ressuscitados”, é isso o que ele afirma, é isso o que 
agora mais repete, é nisso que ele acredita. E insiste constantemente para que sejamos homens 
e mulheres esperançados e semeadores dessa esperança que é fé na vida e no futuro da humani-
dade. “Apesar dos muitos conflitos, a humanidade não é suicida, há sempre um caminho, uma 
saída”, ele diz. É, sobretudo, um homem de esperança militante.

Pedro faz parte daquela geração de bispos latino-americanos nomeados por João XXIII e 
Paulo VI, que foram os Santos Padres da Igreja Latino-americana, homens extraordinariamente 
humanos, intelectualmente cultos, pastores próximos do povo, espiritualmente maduros, pro-
fetas engajados na realidade do nosso continente. Eles traduziram as orientações do Concílio 
Vaticano II para a realidade da América Latina. Na II Conferência Episcopal em Medellín, Co-
lômbia (1968), fizeram a opção pelos pobres e assumiram a causa da justiça. Ajudaram, dessa 
forma, a dar um novo rosto a esta nossa Igreja, e despertaram a esperança no povo oprimido.

As pessoas que chegam a São Félix do Araguaia, sobretudo as que vêm da Europa ou do 
“primeiro mundo” suplicam: “Dai-nos um pouco de esperança porque, na sociedade em que 
vivemos, ela morreu”. De fato, é verdade que, a pesar de nossa pobreza, aqui o povo sonha e 
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quer construir o futuro e, a pesar dos muitos sofrimentos, existe alegria e esperança. E essa troca 
solidária nos enriquece a todos.

Para terminar

Há tempo, Pedro quer sair de cena. Se resiste a dar entrevistas que falem de si mesmo. “O 
que tinha para dizer, já disse, não quero me repetir”, ele argumenta. “Esqueçam-se de mim e 
olhem para as causas que dão sentido à minha vida, elas permanecem, a gente passa, as causas 
continuam.”

Vinte e sete anos atrás, cheguei a São Félix do Araguaia, atraído como tantos e tantas pelas 
opções desta Igreja e pelo carisma irresistível do Pedro. Se, no começo, a relação foi com o mito, 
o convívio diário possibilitou quebrar o mito e construir a relação fraterna, igual, amiga. Hoje 
sei que sou privilegiado vivendo nesta igreja e partilhando o dia a dia nesta casa onde tudo é 
símbolo, referência, compromisso.

Em maio de 1986, eu ia com Pedro e outros companheiros para uma reunião da CPT que 
teria lugar em Miracema do Norte, no estado do Tocantins. Na estrada, ficamos sabendo que 
o Pe. Josimo Moraes Tavares, que também ia para essa reunião, acabava de ser assassinado em 
Imperatriz, a mando dos latifundiários da região do Bico do Papagaio, onde ele trabalhava.

Nessa angustia, percorremos o resto do caminho, e nesse contexto, pensando em Pedro, ali 
ao meu lado, e tantas vezes ameaçado de morte, e evocando a memória do companheiro Josimo, 
escrevi o poema:

Amigo

Meus olhos viram tantas vezes 
as mesmas coisas que os seus: 
água 
mata 
estrelas 
a beleza repartindo-se entre o dia e a noite 
a morte 
a pobreza.

Vibrou meu coração junto com o seu 
redescobrindo o mundo pelo avesso. 
Sentimos juntos a raiva queimando em nosso peito 
impotentes frente à tortura 
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o fuzil 
a prepotência. 
Seguiram meus pés seu caminhar 
e prosseguem agora abrindo o caminho incerto. 
Juntos fizemos poemas nunca escritos 
e já nem sabemos quais os seus e os meus versos. 
Aprendemos a amar o mesmo povo 
e ele abençoou-nos com o mesmo beijo. 
Tivemos sonhos comuns 
e comuns são nossos mortos.

(Do livro Utopia)

Recebido em 03/05/19

Aprovado em 04/06/19
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Religioso agostiniano, reside atualmente no Vale do Jequitinhonha.
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PEDRO CASALDÁLIGA:  
POETA E PROFETA

JOSÉ DAVI PASSOS, 
COM A CONTRIBUIÇÃO DE ANINHA 

DA CPT DE XINGUARA PA.

Resumo: O presente texto é um testemunho de quem conviveu e viu no Bispo Pedro um 

sinal concreto do Evangelho. O rápido resgate biográfico não tem pretensões historiográficas, 

mas sim o objetivo de mostrar a figura profética que construiu um modo libertador de vivenciar 

a fé na Igreja. O bispo pequeno se tornou um sinal incômodo para toda a Igreja e, sobretudo, 

um perigo para os poderosos. Sua memória será escrita entre os fiéis seguidores de Jesus Cristo.

Palavras-chave: Episcopado. Igreja. Libertação. Pedro Casaldáliga.

Abstract: This text is a testimony of those who lived together and saw Bishop Peter as a 

concrete sign of the Gospel. The quick biographical rescue does not have historiographical 

pretensions, but the objective of showing the prophetic figure who built a liberating way of 

experiencing faith in the Church. The little bishop has become an uncomfortable sign for the 

whole Church and, above all, a danger to the powerful. His memory will be written among the 

faithful followers of Jesus Christ.

Keywords: Episcopate. Church. Liberation. Pedro Casaldáliga.

Dezesseis de fevereiro de 1928, na insurrecta Catalunha, nascia Pedro Casaldáliga enquanto 

seu segundo nascimento viria se dar quando motivado pela paixão evangélica migrou à América 

Latina para nunca mais voltar a sua Espanha natal. Como missionário claretiano, veio residir no 

sertão mato-grossense onde se tornou bispo prelado de São Félix do Araguaia e por lá adquiriu 

naturalmente sua paixão que duraria por toda a vida: a opção pelos oprimidos empobrecidos 

em virtude da barbaridade do sistema capitalista selvagem e desumano.
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A partir de então, Pedro tornou-se o missionário dos pobres adquirindo a cidadania evan-

gélica dos que se tornam vozes daqueles cujos gritos nunca eram e nem seriam ouvidos. De tal 

compromisso apaixonado, ele próprio se fazia intérprete de sua própria vocação e como resulta-

do natural do fato de ser cristão, pois, como muitas vezes o ouvi dizer, este era nada mais que a 

“consequência da sensibilidade humana adicionada ao amor cristão”; e a isso, qualquer homem 

com um mínimo de senso de humanidade não tinha como não abraçar como causa justa em 

favor dos oprimidos.

Desde outubro de 1971, quando nomeado bispo pelo Papa Paulo VI, o missionário Pedro, 

agora pastor dos oprimidos, assumia a radicalidade evangélica abraçando posseiros, sem-terra, 

peões do trecho, índios e todos os tipos de desgraçados da existência, mostrando-lhes que no 

Reino de Deus no qual acreditava e pregava havia lugar para todos e que, especialmente, os 

pobres e oprimidos gozavam de um carinho especial de Deus.

Assim, Pedro faz de um dos locais de população mais pobre e excluída do mundo: o Nor-

deste do Mato Grosso, seu terreno evangélico traduzido no Reino de Deus aqui e agora, onde 

ensina que a verdadeira felicidade não residiria nos bens externos, mas na força que somente a 

fé garantiria ao homem. E essa terra de extremos em que a violência dos fortes imperava sobre 

os fracos, Pedro a transforma em sua Pátria construindo uma fraternidade em que cada indiví-

duo adquiria cidadania e dignidade como diz uma de suas composições: “Eu venho de longe, 

eu sou do sertão, sou Pedro, sou Paulo eu sou cidadão”. A cidadania de que fala Pedro remonta 

à catolicidade de Paulo em que cada indivíduo se institui fundamentalmente morada viva do 

Espírito Santo e cidadão do Reino de Deus.

A cidadania pastoral e conduta ética de Pedro eram essencialmente evangélicas e sua ação 

missionária profundamente profética constituindo uma base sólida para a crítica ao Regime 

militar e para a retomada da democracia após o período nebuloso da Ditadura. Nisso, sua ação 

pastoral se tornava incomodante, sua profecia subversiva e seu anúncio mobilizador. Com isso, 

a hostilidade com as ameaças não tardou a acontecer dentro e fora da Igreja. Nos meios eclesiás-

ticos, diziam que “era temível por ser evolvido radicalmente na Teologia da libertação”, e fora, 

que “era revolucionário, ‘comunista’, perigoso e devia ser preso e ou expulso do país”. Quando 

os militares o ameaçaram de prisão e exílio, o próprio Paulo VI veio intransigentemente em sua 

defesa com as seguintes palavras: “Encostar-se ao bispo de São Félix do Araguaia é como encos-

tar-se ao papa”. De tal modo, pela voz do Bispo de Roma, ninguém ousava encostar as mãos no 

“Bispo vermelho” de São Felix do Araguaia.
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Casaldáliga tornou-se o profeta que expressava com a voz e a pena entoando versos com 

a poesia via retrato da vida sofrida do povo das terras do Araguaia; esta Pedro adotou como 
sua Terra sagrada e nela o bispo se fez cidadão da paz e da libertação; índios, posseiros, peões, 
garimpeiros, sem-terra, andarilhos, pescadores, meretrizes: todos sujeitos de uma história da 
qual o missionário da libertação se tornara porta-voz para dar a conhecer ao Brasil, à América 
Latina e ao planeta as condições de uma existência miserável de vida marcada por situações de 
opressão. Contudo, para Pedro, a esperança no amor fraterno e solidário faz parte da confiança 
de que Deus está com os oprimidos; como o diz: “Em nome da Luz de toda Cultura, em nome 
do Amor que está em todo amor”.

Casaldáliga entoa pela voz e escrita a força escondida nas mentes de milhares que poderá vir 
a ser a energia cristã necessária à libertação. Num de seus poemas evangélicos, “Junto ao Vosso 
Canto”, Pedro, como só ele sabe, quer, confia, profetiza e canta:

Quero ouvir o grito 
das crianças mortas 
comandando a vida.

Quero ouvir as covas 
dos peões do trecho 
soletrando vivos 
os perdidos nomes.

Quero ouvir os pobres 
num clamor de enxadas 
conquistando a terra.

Quero ouvir as danças 
das aldeias novas 
nas antigas flautas 
acordando o mundo.

O sonho de Casaldáliga é de quem está em vigilante sentinela pelos ecos da desventura dos 
que padecem, sem nome, sem vida, sem-terra, sem aldeia e, deveras, sem as flautas para cantar a 
vida, encantar ouvidos e acordar o mundo. Seu compromisso, assim, como Jesus, Francisco de 
Assis, Bartolomé de Las Casas e tantos que vislumbraram o Reino vivido aqui e agora, traduz a 
esperança naqueles que a fé nunca se apaga e nem se confunde com crenças desencarnadas do 
autêntico Espírito evangélico.
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Pedro impetrava aliar comunicação profética e linguagem poética. Assim, as injustiças são 

denunciadas em cada verso, em cada estrofe e em cada poema, sacudindo e abalando velhas 
crenças, alertando e nomeando novas consciências de milhões, denunciando e mostrando às 
instituições a falência de um modo de produção capitalista explorador e excludente. Em sua 
voz de poeta/profeta, “crianças mortas” pela precariedade das condições de vida, “peões do tre-
cho” assassinados pelos patrões sedentos por lucros, posseiros “pobres”, famintos e sonhadores 
por um pedaço de chão, “índios” exilados pela ganância do latifúndio: todos são postos em 
evidência irritando alguns, denunciando uns poucos, contrariando a outros, atraindo muitos, 
tributando com a humanização de todos e, enfim, sensibilizando o mundo.

Pedro assume a Prelazia do Araguaia como primeiro bispo na época em que o regime militar 
mostrava suas verdadeiras garras, a Teologia da Libertação com as Comunidades de Base flores-
ciam no seio da Igreja e, enquanto no campo ideológico, centenas de militantes pegavam em 
armas como forma de combate à Ditadura. Nesse período, jovens guerrilheiros se preparavam 
para guerrilha no Baixo Araguaia na diocese vizinha de Conceição do Araguaia. A maioria dos 
militantes combatentes era composta principalmente por universitários com curso completo 
ou interrompido e profissionais liberais. As Forças Armadas iniciaram o combate aos guerri-
lheiros de São Geraldo do Araguaia em 1972 se estendendo por dois anos. Com raras exceções, 
o contingente revolucionário morreu com o massacre estendendo-se às populações de índios e 
camponeses da região sob a acusação de apoio ao movimento guerrilheiro no decorrer de 1973 e 
1974. Mais de cinquenta desses jovens idealistas são tidos ainda hoje como desaparecidos polí-
ticos enterrados em locais desconhecidos sob sigilo militar. A bárbara estratégia militar motivou 
a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA em 2010. O 
Tribunal ajuizou que o Estado Brasileiro é responsável pelo desaparecimento de 62 ativistas e 
camponeses entre 72 a 74. O mais grave de tudo isso é que nenhum dos culpados veio a julga-
mento, o que agrava ainda mais a responsabilidade do Estado.

Ao mesmo tempo em que muitos se rebelavam ao Regime empunhando armas, inúmeros 
jovens eram atraídos pela teologia da libertação e muitos destes se deslocavam à Prelazia de São 
Felix motivados pelo exemplo apostólico de Pedro Casaldáliga. Eu próprio tive o privilégio de 
conviver com vários missionários leigos dessa geração antiga de voluntários tais como Fernanda, 
Cascão, Tadeu, Altair, Inês, Chiquinha, Lucinha, Carlão e tantos outros.

Minha experiência com o bispo Pedro foi profundamente marcante. Sai de Minas após ter 
concluído graduação em Filosofia Pura, inspirado pela Teologia da Libertação e fascinado pelo 
compromisso exemplar de Pedro Casaldáliga em contato com suas produções literárias, seu po-
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sicionamento pastoral e político e seu exemplo de vida evangelizadora. Viajei em fevereiro de 82 
sem a certeza de quando chegaria a São Felix devido aos intermináveis atoleiros e às enchentes 
que inundavam as estradas. A viagem era tão longa e penosa que se assemelhada a um sonho 
que vinha se realizando pelos 650 quilômetros de rodovias de terra com incontáveis trechos 
praticamente intransitáveis.

A opção evangélica adicionada ao meu espírito jovem aventureiro motivava a conhecer Pe-
dro Casaldáliga e a dedicar parte de minha vida como seu missionário. Ao chegar a São Felix 
após quase três dias de viagem pelas lamacentas estradas dos sertões e fazendo baldeação atra-
vessando de canoa o leito cheio do rio Xavantinho, cheguei já de madrugada na pacata cidade 
sede da Prelazia comandada por Casaldáliga. Alguém dos companheiros de viagem me mostrou 
a casa do bispo Pedro e para mim acostumado aos palácios episcopais de Minas era muito di-
ferente imaginar que numa casa de tijolos sem reboco e de chão cobertos por tijolos sem piso 
pudesse residir a maior autoridade eclesiástica da região. Fui recebido por Valeriano, um padre 
catalão agostiniano companheiro de morada de Pedro que me acolheu oferecendo-me peixe 
seco cozido com arroz e parafraseando o um canto muito usado nas comunidades da Prelazia: 
“Porque todo mundo que viaja sente fome! Sente Fome!”

Pedro não pernoitava em casa, estava em viagem pelo Sertão em suas costumeiras andanças 
percorrendo “corruptelas”, aldeias e vilas da Prelazia; ali se achava seu rebanho digno de um 
Pastor ainda mais probo da opção livre pelo Evangelho que o impelia a optar pelos mais pobres 
do rebanho do Reino. Era de fato a figura do Bispo Pedro, o Pastor dos pobres que me impul-
sionava a conhecer o Nordeste de Mato Grosso, mas confesso que a ansiedade me trazia um 
pouco de decepção de ter que esperar mais uns três ou quatro dias para estar frente a frente com 
o “Santo” dos Pobres.

O tempo não parecia não passar, mas até que o bispo retorna e, logo de manhã, fui acolhi-
do pelo afável homenzinho magro de aspecto simples que havia retornado na madrugada, seu 
aspecto era de desgaste físico, mas com a vivacidade e encanto que só ele possuía. No contraste, 
ao fundo, os tijolos rústicos saídos do barro amarelado amassados com os pés e moldados com 
as mãos dos oleiros das margens araguaianas, ressaltava a figura profética do bispo Pedro como o 
é conhecido pelo povo do Araguaia; o que meus olhos viam, meu coração sentia e minha mente 
processava é de difícil e quase impossível descrição. Assim como os artistas da argila produziram 
os tijolos, Pedro é artífice de uma construção aparentemente invisível, mas concreta para os que 
possuem olhos evangélicos: a Igreja dos Pobres. Se o conceito de Igreja na sua dimensão espiri-
tual faz parte da invisibilidade das soberbas construções de catedrais e palácios episcopais, com 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

31Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 63

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
maior razão, não se torna fácil aos incrédulos perceber a grandeza de uma Igreja viva erigida 
por um bispo calçando chinelos (lambreta, com é chamado pelo povo), com um rústico anel de 
coco-tucum e morando simplesmente à maneira dos caboclos do sertão.

Em nossa primeira conversa, o bispo me contou que havia tido um desencontro com uma 
carta-resposta da Prelazia que diante do meu pedido de visita se aconselhavam que eu adiasse a 
viagem devido à situação das chuvas, (tal carta chega a Minas uma semana após minha partida). 
Contudo, Pedro com sua voz profética diz: vamos confiar na Providência Divina: isso não deve 
ter acontecido por acaso! Agora você já está aqui é porque Espírito Santo te conduziu até nós, 
isso porque ele acreditava que, na perspectiva da fé, nunca haveria desencontros, mas sempre 
providência de um Deus que se revela em tempo oportuno.

Após alguns dias em São Feliz, o bispo Pedro me chama encaminhando-me à equipe pasto-
ral de Ribeirão Bonito onde a agente de pastoral Aninha, uma das integrantes da equipe estava 
deixando a Prelazia migrando para a Diocese de Conceição do Araguaia no Pará. Na equipe 
pastoral de Ribeirão, me integraria como missionário leigo morando com uma freira gaúcha 
e um padre francês: Paula e Clélio. Despedi-me de Pedro deixando sua humilde moradia e já 
me sentindo mais um dos seguidores missionários de seus ideais. Parecia ter adquirido em tão 
pouco tempo sua força evangélica que brilhava em seus olhos e irradiava de sua voz de sotaque 
catalão, dialeto sertanejo e pronúncia profética.

Ribeirão Bonito apesar de minúscula e perdida às margens do Suiasinho, um igarapé suba-
fluente do Xingu, é bastante conhecida pelo bárbaro assassinato do Padre jesuíta João Bosco 
Burnier em outubro de 1986. Na verdade, quem estava marcado para morrer era o próprio Bis-
po, pois quando o policial que assassinara o padre fugindo e passando pela vizinha Água Boa, 
declarou ironicamente: “Acabei de matar o Bispo comunista de São Felix”.

Chegando ao povoado, fui recebido pela equipe pastoral e pelo povo bom e acolhedor do 
lugar; muitos lembravam com detalhes o dia do assassinato do Padre e ainda com mais minu-
dências a derrubada da cadeia pelo povo em fúria em sua missa de sétimo dia frente ao local do 
assassinato onde plantaram a Cruz do Padre João.

Doze de outubro entrou para o calendário litúrgico da Prelazia; ate hoje em Ribeirão Casca-
lheira se celebram a Romaria dos Mártires em memória ao Santo Mártir Padre João Bosco e de 
todos os que deram a vida pelos oprimidos da América Latina. O canto de Ribeirão Bonito é 
um poema de Casaldáliga e retrata a realidade da localidade: assim o povo dá vida à poesia nos 
lábios de quem sempre repetem o refrão profético:
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Ribeirão Bonito, cruz do Padre João 
Alta Cascalheira, gentes do sertão 
O suor e sangue fecundando o chão. 
Mãe Aparecida, o profeta João 
Terra da esperança 
Povo em mutirão 
Igreja dos Pobres em Libertação.

Na estrutura eclesiástica da prelazia, as equipes sempre deviam ser compostas de religiosos e 

leigos que tinham responsabilidades pastorais bastantes ampliadas; no meu caso, como agente 

de pastoral, coordenava celebrações, organizava movimentos sociais e realizava casamentos e 

batizados na ausência do padre Clélio que havia se transferido para Itacoatiara no Amazonas. 

Em outubro acontecia a grande festa religiosa de Nossa Senhora Aparecida que coincidia com 

a celebração do aniversário do assassinato de João Bosco. Cascalheira se localizava a 4 km de 

Ribeirão cujo padroeiro era São João Batista como reza o canto; a capela e era atendida pela 

mesma equipe pastoral e ambas as vilas pertenciam ao município de Canarana que era gover-

nada pelo recém-eleito prefeito integrante de comunidades de base e sindicato, o popular Diá, 

filho de seu Pedro Cearense. Nos festejos de Ribeirão assim como nos de Cascalheira o bispo 

sempre se fazia presente e além dos atos litúrgicos visitava as famílias da rua e do sertão e o mais 

incrível é que conhecia cada um pelo próprio nome e sabia a história de toda família.

Em minha experiência de agente de pastoral, cada dia era um aprendizado e muitas vezes 

tive o privilégio de acompanhar o Bispo pelas visitas pastorais pelas comunidades. Numa dessas 

viagens pelos sertões, encontramos no antigo Posto da Mata, um local em que se formou uma 

vila com o mesmo nome e era o entroncamento para o Pará, Xingu, São Felix e Barra do Garça. 

A localidade pertencia aos índios Xavantes por séculos os quais foram deportados para Barra 

do Garça a mais de 400 km sendo extirpados da terra onde fora habitada por séculos pelos seus 

ancestrais. No Posto, por meio dia esperei pelo ônibus Xavante que fazia linha de São Felix a 

São José do Xingu, mais conhecido como São José do Bang-bang. Ao encontrarmos, Pedro re-

cordava a trágica deportação dos índios e falava de seu sonho em ver os legítimos donos de volta 

à terra dizendo: “Tenho fé em Deus que um dia isto haverá de acontecer”. Como de fato, ainda 

em vida, Pedro pôde ver a retomada da terra pelos Xavantes, fato que custou mais uma ameaça 

de morte para um idoso que pacientemente a aguardava no leito a sua chegada.

Nesse local, frequentemente os índios vinham visitar o antigo cemitério onde estavam se-

pultados seus antepassados e buscar um tipo de madeira utilizado em flechas. O sonho de Ca-
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saldáliga com sua antevisão do fato da retomada da antiga aldeia perdida, é materializado nos 

versos que dizem:

Quero ouvir as danças 
das aldeias novas 
nas antigas flautas 
acordando o mundo.

Do Posto da Mata cravado entre as florestas tomadas dos Xavantes, seguimos pelas estradas 

empoeiradas chamadas “perdidas” rumo à corruptela São José do Bang e na estrada, antes de 

São José, tomamos outra direção para uma visita a Santa Cruz do Xingu; nessa viagem, acom-

panhava o Bispo pegando carona em carroceria de caminhão e de volta num velho ônibus que 

fazia linha trazendo peões, garimpeiros e meretrizes que ganhavam a vida no famoso Garimpo 

do Peixoto; este era o rebanho de Pedro e estas as pessoas as quais o incluíam em seu projeto 

pastoral de experiência de Reino de Deus aqui e agora.

Pedro era um evangelizador irrequieto, onde estava deixava sua mensagem e não havia quem 

não o escutasse; lembro-me como hoje que quando ficavam sabendo que este era o bispo de 

São Felix, os desconhecidos eram tomados de espanto e quase sem acreditarem diziam: “Nunca 

imaginava que fosse dar de cara com um bispo da Igreja vestido como um de nós, fracos”.

Depois da estadia em Ribeirão, fui para São Paulo cursar teologia como seminarista da 

Prelazia. O sonho de Pedro era me ordenar padre e nesse período, quando o bispo estava num 

retiro de bispos em São Roque, SP, juntamente com mais dois seminaristas, fui convidado 

para estar com ele no local e me lembro de que nos mostrou uma carta que havia acabado de 

escrever ao Papa João Paulo expondo sua opinião sobre o fim da obrigatoriedade do celibato 

na Igreja; era uma posição tão ousada e ainda mais ousadia de confiar o conteúdo do texto a 

seminaristas ainda em formação para padre. Nesse dia, fiquei convicto do quanto Pedro era 

autêntico, corajoso e coerente com uma fé inabalável que o fazia capaz de expor com tamanha 

convicção e transparência o que pensava sem temer represálias da Cúria Romana extremamente 

conservadora.

Com a idade, o bispo Pedro, em 2005, deixa de ser o bispo oficial da Prelazia de São Félix, 

mas jamais deixando de ser o Bispo da Igreja dos pobres na mente coletiva do povo simples 

e sofredor do Araguaia. Recusou-se a sair da região onde até hoje reside como bispo emérito 

na sua cidade, no seu bairro e entre seu povo, na mesma moradia humilde e modesta. Isso de-
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monstra como esse grande homem da Igreja é coerente com sua vocação e com o Evangelho que 
encarnou ao longo de sua vida.

Além de um excelente comunicador, Pedro prendia a atenção de todos pelos detalhes me-
morizados em seus discursos; era como se fosse o chefe ou o patriarca de uma grande tribo 
onde os problemas de cada família eram assumidos como apropriadamente seus. No final de 
cada sermão ou de cada conversa, a palavra esperança fazia parte de seu cardápio. Para ele, o 
que diferenciava o cristão era justamente sua capacidade de confiar em Deus e esperar por dias 
melhores; por isso, em sua composição do hino de Ribeirão, o denomina como a “terra de es-
perança”. Na mente apostólica de Pedro, somente o inferno devia ser visto como o lugar dos 
desesperados, enquanto na comunidade cristã todos esperam pelo Reino, como diz a oração do 
Pai-Nosso: “Vem a nós o vosso Reino”.

Pedro era poeta e profeta: sabia muito bem que a sensibilidade aguçada pelos sentidos podia 
ser direcionada à evangelização. Para ele, a liturgia deveria se constituir no espaço em que mente 
e corpo deveriam conectar-se com Deus e a Missa um momento privilegiado de espiritualidade 
e conscientização. Em suas celebrações litúrgicas, gostava de convidar o povo a entoar o canto 
da Missa nicaraguense, invocando os pobres e oprimidos como os preferidos de Deus; como 
dizem os versos:

Vos sois el Dios de los pobres, 
el Dios humano y sencillo, 
el Dios que suda en la calle, 
el Dios de rostro curtido, 
por eso es que te hablo yo 
así como habla mi pueblo, 
porque sois el Dios obrero, 
el Cristo trabajador.

Convivi com Pedro por quatro anos e foi o suficiente para aprender que a liturgia deve ser a 
autêntica celebração da vida de indivíduos envolvendo todo o drama existencial no qual estão 
envolvidos. A liturgia adotada por Pedro, longe de se constituir em exibições de fórmulas vazias, 
era dinâmica e viva e, em suas celebrações, palavras, gestos, relatos, cores, encenações e cantos 
se articulando num rito animado pela esperança da libertação e pelo resgate da fé no Cristo 
Libertador Ressuscitado.

Para Pedro, a palavra liberta na medida em que, por ser verdadeira, profetisa e igualmente 
a mão do profeta traduz a palavra em cada linha escrita e sua voz abarca o clamor dos tantos 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

35Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 63

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
pobres e oprimidos sem voz. Essa era sempre a missão assumida por Pedro: a de advogado dos 

desamparados e marginalizados da sociedade tais como índios, posseiros, pescadores, peões, 

raparigas e tantos outros desfavorecidos da humanidade.

Assim, sua missão de pastor se alia à sensibilidade humana que o transforma em poeta dos 

sem voz e libertador dos oprimidos. Seu gosto pela Missa nicaraguense extrapolou o âmbito 

litúrgico do altar e não tardou para que ele próprio compusesse sua Missa dos Quilombos em 

tributo à causa negra; tal é interpretada por Milton Nascimento, o cantor negro que com sua 

alentada voz afro e, ao som de tambores, evoca os brados dos milhões ansiosos por libertação. 

Em sua saudação inicial, ao invocar o nome de Deus, Pedro canta na voz negra de Milton:

Em nome do Deus de todos os nomes 
– Javé 
Obatalá 
Olorum 
Oió.

Em nome do Deus, que a todos os Homens 
nos faz da ternura e do pó.

Em nome do Pai, que fez toda carne, 
a preta e a branca, 
vermelhas no sangue...

Seu ardor cristão de inspiração artística nunca sossegava, pois, não ficando apenas na temá-

tica relacionando aos negros oprimidos, compôs a Missa da Terra Sem Males; tal composição 

constitui um resgate à remota cultura dos povos indígenas em alusão ao mito da Terra sem Males 

para a qual tribos e mais tribos migravam em busca do utópico reino de igualdade e justiça; 

interpretada por Diana Pequeno. Na Terra sem Males, Pedro canta,

Em nome do Pai de todos os Povos 
Maíra de tudo, 
excelso Tupã.

Em nome do Filho, 
que a todos os homens nos faz ser irmãos, 
no sangue mesclado com todos os sangues, 
em nome da Aliança da Libertação.
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Do ponto de vista da sistemática litúrgica e da legalidade canônica, tais “missas” sempre 

são vistas com as restritivas suspeitas, mas era o evangelho que o impulsionava a compor e o 

inspirava a orar dialogando com as tradições e subculturas num autêntico intercâmbio étnico-

-cultural; assim, Pedro seguia o espírito catolicista do Apóstolo Paulo e a alma “antropolítica” 

do Vaticano II.

Ouvir Pedro Casaldáliga era sempre um privilégio indescritível e cada palavra pronunciada 

soava como sentenças axiomáticas de fé. Lembro-me do que costumava dizer que ser Profeta é 

uma exigência evangélica enquanto fazer opção pelos pobres em solidariedade com aqueles que 

sofrem uma exigência essencialmente humana; para ele, na dinâmica cristã, o crente somente 

não faria tal opção a não ser que o não tivesse o mínimo de sensibilidade humana.

Nessa perspectiva antropoevangélica, Pedro se apresentava à frente de sua Igreja como o pas-

tor corajoso, coerente e firme nas suas convicções, simples e extremamente sensível aos dramas 

existenciais e radicalmente comprometido com os marginalizados da sociedade pelo excludente 

capitalismo do Terceiro mundo. Para nós que tivemos a privilegiada chance de viver na Prelazia 

e, como gratificação, conviver com Pedro, a libertação dos oprimidos deixou de ser uma cate-

goria acadêmica ou expressão de efeito retórico e, quem sabe, até poético, na boca do bispo, a 

esta está implícito o significado evangélico praticamente impossível de se traduzir em palavras.

Depois de muitos anos ter deixado a Prelazia, vindo ao Pará como educador e militante 

político e sindical, me elegi prefeito de Xinguara em 2004, na mesma cidade em que Ani-

nha, militante da CPT, juntamente com Frei Henri, vieram residir; ainda quando mandatário, 

aconteceu o julgamento do fazendeiro e chefe de “pistolagem” Luiz Bang por uma tentativa de 

assassinato do ex-prefeito de Porto Alegre do Norte e agente de pastoral da Prelazia, o compa-

nheiro Cascão. Em solidariedade, fomos a Porto Alegre depois de encontrar com Cascão, sua 

esposa Fernanda e o advogado em Paraíso do Norte; viajamos a noite toda para chegar de ma-

nhã na cidadezinha às margens do rio Tapirapé. Lá encontramos com Pedro que também viera 

em apoio à causa; com os anos, sua feição já era abatida, mas sua vivacidade e sua força eram a 

mesma e seu brilho profético ainda mais acentuado. Durante todo o dia e noite que durara o 

julgamento, o Bispo permanecia sentado e atento a todos os movimentos da Peça jurídica. Após 

o decepcionante resultado com o injusto veredicto do Julgamento, numa reunião de avaliação, 

Pedro estava mais lúcido que nunca: era realista com a situação sem esconder a decepção, mas 

exortava a todos a não perder a fé e continuar na luta por justiça mesmo com o fato de que 

aquela batalha já estivesse perdida.
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Em 2015, nos ajuntamos a um grupo de amigos e velhos colegas de Prelazia incluindo Cas-

cão, Pe. Jesus, Mercedes, Altair todos da velha equipe de Porto Alegre do Norte, com Aninha da 
CPT de Xinguara, Elizeu com mulher e filho de Canabrava e ainda com minha filha Mariana 
e visitamos Pedro em sua casa; seu palácio episcopal: o mesmo ornado pela simplicidade que 
enfeita as casas dos caboclos da região e também sua fisionomia profética, a mesma. As mudan-
ças vinham dos anos, Pedro tinha tanta dificuldade para se comunicar, mas mesmo assim disse 
alguma palavra de alento a cada visitante que o reconhecia com lucidez; quando indaguei sobre 
sua opinião sobre o Papa Francisco recém-eleito, o Bispo disse com voz rouca e cortada: “Foi a 
mão do Espírito Santo!”.

No ano seguinte, com Aninha e minha filha Mariana, peregrinamos à célebre Romaria 
dos Mártires em Ribeirão Cascalheira para juntarmos aos milhares de romeiros oriundos das 
diversas regiões do Brasil e do mundo; Pedro estava lá, em sua cadeira de rodas divo ao mal de 
Parkinson que o atormenta há anos; achava-se entrevado, bastante limitado e praticamente sem 
voz; apenas acenava timidamente à multidão fazendo o sinal da cruz e da paz; contudo, sua pre-
sença bastava como profeta vivo: já era o suficiente para proclamar a libertação dos oprimidos 
e convidar os cristãos a abraçá-la sem restrições.

Em outubro de 2019, o visitamos novamente em São Felix sempre pensando ser nossa 
última visita. Éramos eu, Rose minha mulher, Aninha e a jovem advogada da CPT, Lidiane. 
Aninha estava assaz ansiosa pela viagem porque guardava já há mais de um ano um vidro de 
mel que Frei Henri havia enviado a Casaldáliga como presente, um pouco antes de sua morte 
na França e queria entregá-lo a Pedro ainda com vida. Pernoitamos em Porto Alegre do Norte 
e chegamos a São Felix ainda bem cedo encontrando Pedro em sua Cadeira; desta vez sem os 
óculos e sem seu aparelho de ouvidos; sua voz já não existia e apenas pelo aperto de suas mãos 
era possível perceber que nos reconhecia. Pedro estava sendo cuidado por um jovem indígena 
da nação Carajás por nome Indiani, o que é bastante significativo fazendo jus ao seu inabalável 
compromisso com a causa indígena ao longo de sua vida apostólica. No dia seguinte, nova-
mente nos dirigimos para um café da manhã na casa de Pedro com Padre Saraiva, Maria José e 
mais algumas pessoas da casa. No momento, Pedro recebeu o cacique Xavante Domingos que 
permaneceu por horas a seu lado com um olhar fixo e certamente grato pela reserva onde mora 
que fora fruto de uma luta de mais de 30 anos advogada por Pedro, fato que quase custou mais 
uma vez sua frágil vida com as dezenas de ameaças recebidas.

A morte de Pedro Casaldáliga, na verdade não existe para os que o conheceram porque sua 
imagem vive com toda sua saúde espiritual que habita na memória daqueles que fazem da vida 
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um enérgico instrumento de libertação do homem e humanização mundo. Sua exemplar opção 
pelos pobres se fez fortalecida até mesmo após a morte pelo seu pedido de ser sepultado não no 
cemitério novo da cidade, mas no velho às margens do Araguaia onde estão enterrados os peões 
do trecho vítimas do assassinato injusto.

Para os que já ouviram ou leram sobre Pedro, é sua história viva de bispo e missionário que 
fala mais alto que a própria morte, àqueles que o conheceram pessoalmente: seu exemplo dita 
a mensagem libertadora sobrepondo a todas as falas. O corpo de Pedro se esvaiu lentamente e 
a morte abriu passagem a sua derradeira viagem: não mais pelos sertões habitados por milhares 
de oprimidos, mas para uma Terra sem males, onde os tantos retirantes como ele fizeram da fé e 
do compromisso com os pobres a causa de sua ressurreição, vencendo o esquecimento imposto 
pela própria morte. Oxalá, façamos parte desse mutirão de retirantes do Reino!

E em júbilo, misturado com um salutar luto; juntos, unidos a Pedro, cantemos:

Quero ouvir as covas 
dos peões do trecho 
soletrando vivos 
os perdidos nomes.
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A ESPIRITUALIDADE MISSIONÁRIA  
DE DOM PEDRO CASALDÁLIGA

GABRIEL TONDINI

Resumo: O presente artigo é um estudo sobre a espiritualidade da missão de Pedro Casal-
dáliga, Bispo Emérito da Prelazia de São Felix do Araguaia. O artigo pretende demonstrar que 
a chave para compreensão da atuação profética de Pedro é a espiritualidade cristã, que marcou 
profundamente a vida inteira do Bispo de São Felix. Além disso, propõe a espiritualidade de 
Dom Pedro como um caminho possível para Igreja no atual contexto hipermoderno. O artigo 
quer contribuir para um estudo de espiritualidade missionária latino-americana, para reforçar o 
convite do magistério de Papa Francisco à uma reforma eclesial em chave pastoral e missionária.

Palavras-chave: Pedro Casaldáliga. Prelazia de São Felix do Araguaia. Hipermodernidade. 
Espiritualidade da Missão.

Abstract: This article is a study on the spirituality of the mission of Pedro Casaldáliga, 
Bishop Emeritus of the Prelature of São Felix do Araguaia. The article aims to demonstrate that 
the key to understanding Peter’s prophetic work is Christian spirituality, which has profoundly 
marked the entire life of the Bishop of São Felix. In addition, it proposes Dom Pedro’s spiri-
tuality as a possible path to the Church in the current hypermodern context. The article aims 
to contribute to a study of Latin American missionary spirituality, to reinforce Pope Francis’ 
teaching invitation to ecclesial reform in a pastoral and missionary way.

Keywords: Pedro Casaldáliga. Prelature of São Felix do Araguaia. Hypermodernity. Spiri-
tuality of the Mission.
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Introdução

Dentro do nosso contexto cultural hipermoderno, fortemente desorientado, a Igreja no 
Brasil precisa redescobrir o testemunho e espiritualidade de Dom Pedro Casaldáliga, Bispo 
Emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia – MT.

Lendo com interesse a biografia e os escritos de Dom Pedro, ouvindo testemunhos de pes-
soas que com ele moraram, e tendo o privilégio de encontrá-lo, me convenci que poucos bispos 
assumiram com tanta audácia a mensagem do Concílio Vaticano II, e o compromisso das lutas 
do povo mais sofrido. Fiquei admirado pela profundeza da espiritualidade, e, no mesmo tempo, 
pela capacidade de se encarnar no meio de um contexto humano e social muito difícil.

Dom Pedro é um dos bispos brasileiros sobre o qual mais foram escritos livros e artigos. 
Além de estudos e atestados de sincera admiração, não faltaram criticas polêmicas ao seu pen-
samento teológico e às suas escolhas pastorais. Com certeza um dos bispos mais proféticos 
e comprometidos com a causa dos pobres no Brasil dos últimos cinquenta anos. O adjetivo 
“comprometido” indica aquele grupo de bispos que, depois do Concílio Vaticano II, assumiu 
um estilo pastoral evangélico e atento à realidade do povo, que foi bem resumido no texto do 
“Pacto das catacumbas”, assinado por alguns no final da Assembleia Conciliar.

Ainda hoje persiste certo preconceito com relação à figura de Casaldáliga. Seria muito redu-
tivo e errado fazer uma leitura do ministério pastoral de Dom Pedro julgando-o como “ativista” 
e meramente “social”. O coração da vida de Dom Pedro foi, e é, a mística da união com Jesus, 
que se realiza na oração e que impulsiona à missão.

Mesmo continuando a pronunciar-se sobre algumas causas, em particular as lutas dos povos 
indígenas, nos últimos tempos, a nível nacional, depois da renuncia e da doença, parece não 
haver o mesmo interesse de alguns anos atrás pela figura de Dom Pedro, talvez motivado pelas 
mudanças de época na Igreja e na sociedade.

Para compreender a espiritualidade e a pessoa de Dom Pedro se faz necessário, antes de 
tudo, reconstruir a sua biografia e individuar as linhas fundamentais desta espiritualidade, a 
partir dos seus escritos. Além disso, neste artigo, busquei descobrir qual ideia de missão e de 
vida religiosa está presente nos escritos e na atividade pastoral de Dom Pedro Casaldáliga. Por 
último, demonstrei que esta espiritualidade tem algo a dizer à Igreja atual, no contexto histórico 
hipermoderno.
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A aventura humana e missionária de Dom Pedro Casaldáliga

Para entender a espiritualidade de Dom Pedro, é fundamental conhecer as “raízes” de Dom 
Pedro e a história da sua atividade missionária na Prelazia de São Félix do Araguaia. Não se pode 
entender uma pessoa ou uma espiritualidade sem conhecer a história e o contexto. Francesc 
Escribano, no livro Descalço sobre a terra vermelha, reporta esta conversa de Dom Pedro:

Creio que agora sou mais catalão que 30 ou 40 anos atrás. O fato de viver perto das 
lutas e reivindicações dos povos indígenas me fez voltar um pouco a minha maltra-
tada tribo, e talvez o fato de ser catalão tenha me ajudado a ter mais sensibilidade 
em relação aos problemas de língua e identidade dos índios e não cair na tentação 
do imperialismo cultural. [...] Esta experiência faz você ser, por um lado, mais livre, 
mais aberto e mais compreensivo, e, por outro, obriga você a ser mais radical em sua 
própria identidade. Radicalidade vem de raiz, e eu sinto cada vez com mais forças as 
minhas raízes (ESCRIBANO, 2000, p. 144).

Pedro Casaldáliga tinha 7 anos quando, na explosão da Guerra Civil,1 a perseguição “ver-
melha” contra a Igreja Católica, identificada com a direita política, matou seu tio Padre Luís 
Plá Rosell. “Eu sou filho de sangue mártir” (ESCRIBANO, 2000, p. 53), afirma Casaldáliga.

Esses contextos ajudam a entender a capacidade de Dom Pedro de valorizar as culturas 
marginalizadas e a memória dos mártires. Nascido numa família cristã, com o passar do tempo, 
o “mistério da vocação” entrou na vida de Pedro, graças às orações da avó, à intercessão do tio 
mártir e dos amigos mortos na perseguição contra os católicos. Além da vocação sacerdotal, 
o jovem Pedro sente a vocação missionária também, e entra no Seminário Claretiano de Cer-
vera. Para um jovem catalão da primeira metade do século XX ser missionário significava ser 
claretiano.

Casaldáliga foi ordenado sacerdote a 31 de maio de 1952, dia de Pentecostes, aos 24 anos 
de idade. Podemos dividir o trabalho pastoral de Dom Pedro na Espanha em quatro períodos: 
a presença no colégio em Sabadell (1952-1958), o ministério em Barcelona (1958-1961), o pe-

1 Três anos depois do nascimento de Dom Pedro, em 1931, o rei Alfonso XIII decide seguir para o exílio, deixando 
o poder aos partidos republicanos (anárquicos, comunistas, socialistas), que proclamaram a Segunda República 
Espanhola. Iniciou-se pela nação inteira um processo de laicização, similar ao de outros países modernos, que, porém, 
se transformou numa verdadeira perseguição contra a Igreja Católica, até 1939. Conventos, colégios e centros católicos 
são incendiados e assaltados, os Jesuítas expulsos do país, o ensino religioso proibido nas escolas. Ser católico começou 
a significar ser de direita e monárquico.
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ríodo como responsável da formação dos seminaristas em Barbastro (1961-1963), e por último 
a direção da revista “Iris” em Madri até o final de 1967.

Depois do Concilio Vaticano II, evento fundamental para o percurso existencial de Dom 
Pedro, crescia na Congregação Claretiana a urgência de renovação conciliar na fidelidade ao ca-
risma do fundador. A equipe pastoral de Pe. Casaldáliga, que trabalhava na periferia de Madri, 
assinou uma carta ao Superior-geral pedindo a aceitação do Vaticano II, caso contrário o grupo 
teria buscado outros caminhos.

No final de 1967, convocação para o Capítulo Geral da Congregação, em Roma. Padre Ca-
saldáliga recebe o encargo de representar a Província de Aragão. Durante este Capítulo, Dom 
Pedro fez a opção para o Mato Grosso, respondendo a um pedido de um bispo brasileiro à 
Congregação Claretiana. No dia 26 de janeiro 1968, Casaldáliga viaja de avião de Madrid para 
Rio de Janeiro. Nunca mais voltará à Espanha.

Que situação encontraram Casaldáliga e Luzón quando chegaram em São Félix do Araguaia, 
em 1968? Naquela época São Félix do Araguaia, escolhida como sede de um território chama-
do de “missão” de 150.000 km2, era só distrito e pertencia à Prefeitura de Barra dos Garças, a 
uma distância de quase 700 km2. São Félix, construída em cima da margem mato-grossense 
do Araguaia, foi fundada em 1941 pelo piauiense Servirano Neves, e no final dos anos sessenta 
tinha 1.800 habitantes. No território da missão a sociedade era marcada pela presença: dos fa-
zendeiros ligados ao latifúndio, que, com o apoio do governo Estadual e Federal, conseguiram 
comprar ou requerer a maioria das terras; dos primeiros desbravadores da região chamados de 
posseiros, que com métodos primitivos cultivavam arroz, milho, mandioca, ou criavam gado; 
dos Índios, primeiros moradores destas regiões, privados de suas terras, praticamente obrigados 
pela política da Funai, a morar pobremente nas vilas e “civilizar-se”; dos peões, a classe social 
mais marginalizada, pessoal de mão de obra recrutado no nordeste, sem moradia, sem contrato 
de trabalho.

Quando Casaldáliga chegou encontrou uma igrejinha de barro e brasilite, mas nenhum 
padre tinha morado naquela região até aquele momento. Os missionários passavam para as 
desobrigas, mas Casaldáliga tem outro estilo: por meio das “Campanhas Missionárias” começa 
a fundar as futuras comunidades da Prelazia. Em 23 de outubro 1971, Casaldáliga é ordenado 
bispo. A expulsão de Padre Francisco Jentel, o martírio de Pe. João Bosco Burnier, a atuação 
político-social de Dom Pedro, as viagens no Nicarágua, as incompreensões com a Cúria Vatica-
na, a valorização dos mártires e das Comunidades Eclesiais de Base, marcaram o ministério de 
Casaldáliga. Em 2005, Dom Pedro torna-se Bispo emérito de São Félix do Araguaia.
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A espiritualidade de Dom Pedro

Antes de tudo, é necessário dizer que segundo Casaldáliga a palavra “espiritualidade” é “infe-
liz, desmoralizada, pelo abuso teórico e prático com que foi manuseada – e em boa parte ainda 
é! – como esfera distante da vida real, espiritualismo desencarnado, e fuga do compromisso” 
(CASALDÁLIGA, 1998, p. 7). Esta concepção de espiritualidade, como realidade oposta ao 
material e corporal, provém da cultura grega. No mundo cultural semítico da Bíblia não é as-
sim: corpo e espírito formam uma unidade no ser humano.

À luz da fé cristã, espiritualidade é encontrar Deus presente “no cosmo, na vida humana e na 
história como amor gratuito e salvação precisamente porque Jesus [...] nos faz entrar vitalmente 
nessa descoberta” (CASALDÁLIGA, 1998, p. 10). Segundo Casaldáliga viver a espiritualida-
de cristã significa seguir a Cristo: “Ele é nossa paixão e seu Espírito é nossa espiritualidade” 
(CASALDÁLIGA, 1998, p. 11). Viver esta espiritualidade exige encarnar-se na história, na 
política, na sociedade e deixar que o Espírito abranja todas as dimensões do ser humano. Além 
de cristã, a espiritualidade de Dom Pedro é uma Espiritualidade da Libertação, explicitamente 
latino-americana.

A espiritualidade de Dom Pedro tem sua origem no carisma missionário de Santo Antônio 
Maria Claret (1807-1870), fundador da Congregação Claretiana à qual Casaldáliga pertence, 
mas, ao longo do tempo, cresceu assumindo um rosto próprio. As características principais desta 
espiritualidade são: um místico cristocentrismo, a devoção a Maria, uma forte conotação missio-
nária, a fidelidade à Igreja e à dimensão comunitária, o aspecto profético, a memória dos mártires.

Qual a mensagem da vida de Dom Pedro para a Igreja de hoje?

Se a primeira tese fundamental deste artigo é a centralidade da espiritualidade na vida de Ca-
saldáliga, a segunda é que esta espiritualidade tem valor para vida da Igreja no contexto histórico 
atual. Seria redutivo pensar que os ensinamentos de Dom Pedro perderam seu valor com o passar 
do tempo. É verdade que algumas posições sócio-políticas de Casaldáliga carregam inevitavelmen-
te os trajes do contexto cultural da década de Setenta e Oitenta, mas é possível chegar a um núcleo 
teológico-espiritual fundamental, válido e precioso para reflexão missiológica atual.

Neste artigo proponho a atitude do discernimento evangélico:2 ver a realidade hipermoder-
na sem preconceitos, julgar à luz do Evangelho o que tiver de bom ou de mal, agir na lógica 

2 É a profética escolha teológica e pastoral do pontificado de Papa Francisco. Cf. EG 50. Para uma versão detalhada do 
tema, ver: CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Cristãos, leigos e leigas na Igreja e na sociedade: 
sal da terra e luz do mundo (cf. Mt 5,13-14). Brasília: Edições CNBB, 2013, p. 40-47.
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da missão. Nem imitar e nem fechar-se diante da hipermodernidade, mas analisar a cultura 
hipermoderna para evangelizá-la. Acho importante operar, na nossa reflexão missiológica e na 
nossa vida pastoral, um processo de inculturação do Evangelho a partir da realidade hodierna. 
“A graça supõe a cultura, e o Dom de Deus encarna-se na cultura de quem o recebe” (EG 115), 
afirma Papa Bergoglio. A inculturação é uma das ideias chave da espiritualidade de Dom Pedro. 
Segundo a teologia e a espiritualidade de Casaldáliga, nem a Igreja e nem a Vida Consagrada 
podem ser fiéis a Cristo sem encarnar-se, sem inculturar-se, sem inserir-se no contexto da reali-
dade do povo, na America Latina e em qualquer continente. Afirma Dom Pedro:

À medida que nos abramos ao único Deus, que é o Deus de todas as pessoas e de 
todos os povos, saberemos inserir-nos e inculturar-nos, superando colonialismos e 
imperialismos, sabendo que a Europa, que se considerava eixo do mundo, não o é, 
e fazendo eixo do mundo o próprio Deus. [...] É evidente que os diferentes povos, 
sobretudo no Terceiro Mundo, à medida que vão crescendo na consciência, na rei-
vindicação e na posse de sua identidade, exigirão cada vez mais que os religiosos, os 
sacerdotes, a Igreja se encarnem vitalmente nas respectivas culturas e nos processos 
históricos que estes povos vão vivendo. Por definição (é o primeiro dogma histórico 
de nossa fé) nós anunciamos o Verbo Encarnado. Vamos pois, encarnar-nos! (CA-
SALDÁLIGA, 1988, p. 194).

Uma das provas da atualidade da espiritualidade de Casaldáliga para vida da Igreja de hoje, 
é o magistério do Papa Francisco. Casaldáliga e Papa Bergoglio indicam a mesma linha espiri-
tual: a Igreja de hoje, no contexto da hipermodernidade, caminhando insegura entre o perigo 
do mundanismo espiritual e do fechamento em si mesma, é chamada a uma conversão pastoral 
e missionária (EG 25), que envolve em primeiro lugar os consagrados.

Conclusão

O que é missão, segundo Dom Pedro? Não existe missão sem inculturação, sem se inserir na 
vida do povo, e isto vale também na hipermodernidade. Mas a inculturação precisa de discerni-
mento para assumir o que é cultura de vida e rejeitar o que está em contradição com o Evange-
lho. Inculturação não é simplesmente reproduzir comportamentos culturais, mas é operar um 
discernimento individualizando o bem escondido nas diferentes culturas.

A missão da Igreja, segundo Dom Pedro, não termina na inculturação, que representa um 
primeiro passo necessário. A missão, para ser verdadeira, precisa ser profética. Diante da hi-
permodernidade, mesmo reconhecendo aspectos positivos nela, a Igreja não pode renunciar 
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a profecia, dando testemunho de pobreza e humildade, anunciando a Palavra, denunciando a 
cultura de morte que acompanha a história da humanidade e que pode até atingir as institui-
ções eclesiásticas. O sonho de Dom Pedro foi uma Igreja que segue o Cristo e que serve o Reino, 
uma Igreja que assume e respeita os diferentes rostos culturais, uma Igreja missionária que sai ao 
encontro da humanidade, uma Igreja profética e por isso pobre e perseguida.

A espiritualidade missionária de Dom Pedro Casaldáliga nos ensina que não existe missão 
sem espiritualidade, que o Cristo deve ter um lugar central na vida de cada cristão e da Igreja, 
que não tem valor uma missão que não seja inculturada, que na missão os pobres devem ter um 
lugar privilegiado, que uma Igreja pobre é uma Igreja mais livre e profética, chamada assumir 
as lutas do povo, que a memória dos mártires ajuda a ser mais radicais.

O desafio hodierno da Igreja na America Latina é fazer síntese de sua caminhada e viver o 
Evangelho diante dos novos contextos hipermodernos, que mudam rapidamente e que obrigam 
a uma reflexão e a procurar novos caminhos diante novos desafios.

Este artigo pretende ser uma contribuição neste discernimento eclesial, para construirmos 
juntos o rosto de uma Igreja missionária na hipermodernidade.
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ÀS MARGENS DO ARAGUAIA,  
ENCONTRO O POVO E DEUS

ROSA MARIA RAMALHO

Resumo: O artigo trata da mística de Pedro Casaldáliga, bispo emérito, poeta e profeta do 
Araguaia. Ele é dividido em três partes: a primeira intitulada como a causa de Deus, procura 
mostrar que Deus não é somente uma causa a mais na vida de Pedro Casaldáliga, mas a causa 
que animou todas as outras causas que ele abraçou em sua vida. A segunda parte do artigo traz 
o seguimento de Jesus crucificado e ressuscitado, com o qual Casaldáliga vive em total identifi-
cação, e por fim, a sua vida de oração e intimidade com Deus no povo e com o povo. Em cada 
uma dessas partes é apresentada uma poesia do místico/poeta que nos ajudará a adentrar nos 
elementos mais profundos de sua experiência com Deus.

Palavras-chave: Pedro Casaldáliga. Mística. Poesia. Espiritualidade. Oração.

Abstract: This article deals with the mystique of Pedro Casaldáliga, bishop emeritus, poet 
and Araguaia’s prophet. It is divided into three parts: the first, entitled “The cause of God”, 
seeks to show that God is not only one more cause in the Pedro Casaldáliga life, but the cause 
that animated all the other causes that he embraced in his life. The second part brings the fol-
lowing of crucified and resurrected Jesus, with whom Casaldáliga lives in total identification, 
and finally his life of prayer and intimacy with God in the people and with the people. In each 
one of these parts is presented a poetry of the mystic/poet that will help us to enter into the 
deepest elements of his experience with God.

Keywords: Pedro Casaldáliga. Mystique. Poetry. Spirituality. Prayer.
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Introdução

Em Pedro Casaldáliga encontramos um protótipo de místico para os nossos dias. Pois, a sua 
mística não é marcada por nenhuma extraordinariedade, mas, pela simplicidade do encontro 
com o Deus de Jesus Cristo nos pobres e com os pobres. O livro de sua vida e os seus inúmeros 
escritos são um manancial transparente da espiritualidade da libertação.

Na impossibilidade de abranger neste pequeno artigo toda sua vasta obra poética e literá-
ria, apresentaremos três elementos pertinentes de sua mística: a causa de Deus, o seguimento 
de Jesus e a sua vida de oração. E nos acompanharão nesta busca três poemas do poeta bispo: 
Dios es Dios; Senhor Jesus! e Vem, Espírito. Os poemas foram escolhidos de forma que trouxes-
sem elementos pertinentes para a reflexão desses três aspectos de sua mística que agora iremos 
apresentar.

1. A causa de Deus

O rio Araguaia, as crianças, idosos, índios, animais, sol, chuva, trabalhadores, mártires, 
artistas, são imagens e personagens frequentes nas poesias de Pedro Casaldáliga. Nada passa 
despercebido aos olhos do poeta. Mas como homem de fé, toda sua poesia é perpassada pela 
sua experiência com Deus.

1.1 PEDRO: UM MÍSTICO ENRAIZADO NA TRADIÇÃO E NA LIBERTAÇÃO

Deus, para Casaldáliga, não é uma causa como tantas outras que ele assumiu em sua vida. 
De outro modo, é por causa Dele que todas as outras causas em favor do povo foram assumidas 
com coragem e paixão.

Se não podemos separar Deus das causas abraçadas pelo bispo, concluímos que, foi por 
Deus, que ele enfrentou inúmeros desafios, incompreensões dentro e fora da Igreja e até mesmo 
ameaças de morte por defender os indígenas, os posseiros, os peões. “Para Pedro, Deus foi, por-
tanto, antes que uma causa, uma presença com a qual se deparou ao abrir os olhos.”1 A certeza 
de Deus, faz parte da essência de todo seu ser, por isso não existe dimensão de sua vida que não 
seja marcada por Deus.

Trigo, afirma que para Casaldáliga, Deus é:

1 TRIGO, Pedro. A causa de Deus, In: FORCANO, Benjamín et al. (Coord.). Pedro Casaldáliga: as causas que imprimem 
sentido à sua vida – Retrato de uma personalidade. São Paulo: Ave-Maria, 2008, p. 171.
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Uma presença nunca revelada, que se reporta cada vez mais ao futuro total da Es-
perança maior, mas sempre operante e repentinamente manifestada e invocada. Al-
guém com quem sempre se conta, mais ainda, alguém em quem cujo caminho Pedro 
busca sempre colocar-se, alguém que é o Caminho e dirige seus passos para os en-
contros e para o encontro definitivo. Alguém que, superando-nos ao infinito, quis, 
no entanto, servir-se de nós.2

A partir dessas palavras Trigo nos asseguramos que Deus, para Casaldáliga, é alguém pró-
ximo, íntimo, que se manifesta em todas as realidades de sua vida. E este Deus não é somente 
aquele que passeava no paraíso, ou tão somente o Deus libertador da opressão do Egito, o Deus 
dos pobres, mas é o Deus encarnado, que envia seu Filho Jesus para o meio da humanidade. E 
é o Espírito do Ressuscitado que produz novo alento para o mundo e impulsiona aqueles que se 
comprometem com Jesus Cristo. Assim, o Deus de Casaldáliga é um o Deus Trinitário.3

Pedro Casaldáliga possui quatro diários publicados depois de sua chegada ao Brasil: Creio na 
justiça e na esperança, La muerte que da sentido a mi credo, En rebelde fidelidad e Quando os dias 
fazem pensar. Nas páginas desses diários, encontramos narrativas de fatos cotidianos, encontros, 
conversas, conferências, leituras, intuições, denúncias, angústias, poesias e experiências de ale-
gria e sofrimento.

Todos esses acontecimentos e experiências tem um ponto em comum, foram perpassados 
pela presença de Deus. Porém, indo um pouco mais atrás e rememorando sua infância, perce-
bemos que Deus esteve sempre com ele. Sua família era profundamente religiosa, e, por isso ele 
afirma: “A primeira sensação que tive de Deus foi a de um Ser realmente único e que valia. Ele 
contava na vida de meus pais, na vida de minha família”.4 Desse modo, para o bispo encontrar 
Deus no meio do mundo sempre foi uma tarefa fácil, pois a consciência da presença de Deus 
foi uma constante.

Em seu crescimento espiritual, sobre o alicerce vindo de sua família, foi colocada uma base 
sólida nos tempos de seminário. Nas suas recordações percebemos o seu empenho em progredir 
e ao mesmo tempo conservar sua experiência religiosa:

Estando já no Seminário, nos seminários menores e no noviciado, me empenhei em 
salvaguardar a única coisa importante, a Graça. E tornei-me profundamente piedo-

2 TRIGO, 2008, p. 169.
3 TRIGO, 2008, p. 170.
4 CASALDÁLIGA, Pedro. Creio na justiça e na esperança. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978, p. 177.
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so. No noviciado, naqueles meus tempos, vivia uma tão meticulosa fidelidade que 
“sentia” literalmente a presença de Deus como outra pulsação, como uma respiração 
colateral e a protegia materialmente com os olhos sempre baixos.5

Durante o noviciado e em toda formação, tomou contato com a vida de grandes santos, 
como São Francisco Xavier, São Pedro Claver e, sobretudo, Santa Terezinha do Menino Jesus, 
que se tornou uma companheira para toda a sua vida.

Com a santa de Lisieux, Dom Pedro diz que fez grandes descobertas, decisivas para sua ca-
minhada de crescimento espiritual:

A História de uma alma foi o livro do meu noviciado. Providencialmente. Porque 
nele fiz descobertas maravilhosas para minha fé: Deus era Pai. Deus era mais que 
uma Mãe que não pode esquecer o filho de suas entranhas. Ele nos traz “tatuados” 
nos seus braços. Deus era Amor. A oração dos cristãos era o Pai Nosso. E o reino dos 
Céus estava reservado às crianças. Cristo nos deixou como testamento o Mandamen-
to Novo. O próximo era agogô imprescindível, central na Fé cristã. Um discípulo 
de Jesus se destinava a seus irmãos. Era preciso oferecer, consumir a própria vida por 
eles. A mais escondida contemplativa podia e devia ser uma missionária universal...6

Nesse período, a experiência litúrgica vivida por Casaldáliga também marcou a sua vivência 
de fé. Participando intensamente das celebrações do ano litúrgico ele faz uma descoberta:

Com apaixonada poesia, que com vislumbres de fé verdadeira celebrei a Páscoa, 
desde então. Havia-a descoberto; e creio que esta foi a maior descoberta de minha 
espiritualidade, primeira pedra da Esperança na Ressurreição − a de Cristo, a nossa − 
que hoje canaliza e expressa todo conteúdo de minha Fé cristã.7

Alguns anos mais tarde, Casaldáliga vai experimentar a liturgia, especialmente a Páscoa, de 
uma forma muito mais concreta e vital:

É Semana Santa. A Páscoa de Jesus se faz mais próxima e popular. A ceia é todo 
compartilhar fraterno, todo esforço de amor inspirado no mandamento novo. A cruz 
são as muitas cruzes que o povo carrega, que todos levamos. É a cruz da América 

5 CASALDÁLIGA, 1978, p. 180.
6 CASALDÁLIGA, 1978, p. 180.
7 CASALDÁLIGA, 1978, p. 181.
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Central, e de Timor, e da Palestina. E o desemprego. A tensão pela terra agravada 
novamente. Toda semana me chega a notícia de um novo assassinato de agricultor. 
[...] A ressurreição, aliás, também acontece mais diária, nossa. Apesar de tudo, a vida 
vence. [...] Entre as leituras cristológicas e as celebrações populares da fé, sinto que a 
Páscoa ainda existe. Como ele é nossa Páscoa, nós somos a Páscoa do mundo. Os ri-
tos são verdade. Tenho saudade ainda de um bom gregoriano, uma liturgia esperada; 
mas reconheço que, no meio desses cantos populares arrastados e nessas celebrações 
muito menos codificadas, o mistério pascal se torna mais tangível, menos ilusório, 
mais cristão seguramente...8

Como missionário claretiano, Casaldáliga herdou uma espiritualidade fundada na Palavra 
de Deus, pois Santo Antônio Maria Claret foi um modelo de escuta, interiorização e serviço à 
Palavra. Caracteriza a espiritualidade claretiana uma profunda sensibilidade diante dos proble-
mas humanos e sociais; o amor ao povo; a atenção aos desafios do momento; o discernimento 
sobre os acontecimentos históricos; a busca constante da vontade de Deus; uma intensa vida 
eucarística, e o total abandono à ação materna de Maria.

Além de Santo Antônio Maria Claret, “[...] apóstolo realista e abrasado”9 e da pequena Santa 
Teresinha do Menino Jesus, Casaldáliga tem em seu caminho outros grandes místicos que o aju-
daram no desenvolvimento de sua própria espiritualidade. A mística espanhola Santa Teresa de 
Jesus, por ele chamada de amiga e mestra e São João da Cruz o enamorado de Deus, São Fran-
cisco de Assis, ao qual Dom Pedro o denomina poeta, místico, mendigo e demolidor da Igreja, 
com o qual tem uma relação de proximidade ao ponto de dirigir-se a ele como compadre no 
poema Oração a São Francisco em forma de desabafo e o Irmão Carlos de Foucauld, que para o 
bispo é o “[...] incessante buscador de Deus no deserto da oração, entre os homens do deserto”.10

Mas é também a Igreja, comunidade de fé, que o místico reconhece como o lugar do seu 
encontro explícito com Deus:

Deus foi cuidando da vida da gente, fazendo-se presente e dando a Graça de respon-
der: sim. “A verdadeira maneira humana de dar a Deus consiste em acolher o seu 
dom” (Durrwell). Tive ainda o que outros não tiveram: um explícito encontro com 
Deus, em Jesus Cristo, dentro da comunidade de Fé que é a sua Igreja. E este é um 

8 CASALDÁLIGA, Pedro. Quando os dias fazem pensar. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 26.
9 CASALDÁLIGA, 1978, p. 216.
10 CASALDÁLIGA, 1978, p. 216.
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mistério que me esmaga e me obriga a crer que Deus é maior que nosso coração e 
nossos dogmas e nossa comunidade.11

DIOS ES DIOS

Na poesia de Pedro Casaldáliga Dios es Dios, encontramos elementos fundamentais de sua 
experiência de Deus e com Deus.

Dios es dios

Yo hago versos y creo en Dios. 
Mis versos 
andan llenos de Dios, como pulmones 
llenos del aire vivo. 
Carlos Drummond de Andrade 
hace – hacía – versos, 
mejores que los míos, 
y no creía en Dios. 
(Dios no es simplemente la Belleza).

El Ché entregó su vida por el Pueblo 
y no veía a Dios en la montaña. 
Yo no sé si podría convivir con los Pobres 
si no topara a Dios en sus harapos; 
si no estuviera Dios, como una brasa, 
quemando mi egoísmo lentamente. 
(Dios no es simplemente la Justicia).

Muchos humanos izan sus banderas 
y cantan a la Vida, 
dejando a Dios de un lado. 
Yo sólo sé cantar dando Su Nombre. 
(Dios no es simplemente la Alegría).

Quizá yo no sería capaz de estos caminos 
si no estuviera Dios, como una aurora, 
rompiéndome la niebla y el cansancio. 
Y hay sabios que caminan imperturbablemente 
contra el viso de Dios, 
haciendo Historia, 

11 CASALDÁLIGA, 1978, p. 15.
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desvelando misterios y preguntas. 
(Dios no es simplemente la Verdad).

... Belleza sin ocaso, 
Verdad sin argumentos, 
Justicia sin retornos, Amor inesperado, 
¡Dios es Dios simplemente!12

O místico não é um poeta, como os outros. Ele faz uso da linguagem poética para expressar 
o que mais de profundo vive com Deus. Pedro Casaldáliga, à semelhança de grandes místicos 
da história do cristianismo, também recebeu o dom da poesia e através dela transmite suas es-
peranças, sonhos, dores, angustias, denúncias, sua vida, suas causas, sua fé.

Em relação à poesia “Pedro Casaldáliga não pertence a nenhuma escola fixa, a nenhum gru-
po literário. É um poeta que foge a estereótipos, pois que sua obra é heterogênea: entrelaçam-se 
a poesia religiosa, mística, ética e social”.13 Sua poesia é carregada do cotidiano. Dentro da tra-
dição da literatura religiosa/mística, sobretudo da mística espanhola, Casaldáliga é influenciado 
especialmente pelo místico poeta São João da Cruz.

A partir deste poema Dios es Dios, percebemos a lucidez com que o místico enfrenta a his-
tória, a sua vida, suas opções e seus dons para dizer quem é Deus. Casaldáliga tem a percepção 
de que tudo na sua vida passa pela sua experiência com Deus e que isso o diferencia do poeta 
Carlos Drummond de Andrade, do militante Che Guevara e de todos aqueles que vivem em 
defesa da verdade e daqueles que levantam bandeiras por grandes causas.

Como poeta, assume que os versos de Carlos Drummond de Andrade são melhores que os 
seus, mas a sua poesia não se encerra simplesmente na beleza de suas rimas e formas. Ela tem 
algo a mais. Não tem um fim em si mesma. Mas é através da poesia que o místico transmite 
o rastro de Deus que supera e vai muito além de toda forma e beleza, e, por isso, Deus não é 
somente beleza.

Em relação à ação libertadora e revolucionária, Che Guevara e tantos outros militantes e 
políticos foram empenhados na luta pela justiça e pelo povo, e muitos deles inclusive deram 
suas vidas por estas causas. Todavia, o que diferencia o místico de todos eles é o fato de acreditar 

12 CASALDÁLIGA, Pedro. Todavía estas palabras. Disponível em: <http://www.servicioskoinonia.org/Casal-daliga/ 
poesia/todaviae.htm>. Acesso em: 25 set. 2019.

13 MARZEC, Zofia. Pedro, poeta. In: FORCANO, Benjamín et al. (Coord.). Pedro Casaldáliga: as causas que imprimem 
sentido à sua vida – Retrato de uma personalidade. São Paulo: Ave-Maria, 2008, p. 277.
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que a luta pelo povo e pela justiça são consequências de sua experiência com o Deus libertador 
dos pobres e oprimidos.

Deus é a brasa que queima no peito, a luz que permite ver o sofrimento do povo, a força que 
impulsiona a ir ao encontro dos sofredores e injustiçados, libertando-os e promovendo a vida. 
“É por Ele que cremos nos Homens, no futuro melhor dos Homens, todos, no ‘outro dia’ que 
será amanhã, apesar de tantos pesares, para o Índio, para o Lavrador, para o Operário, para o 
Povo do Mato Grosso, de São Paulo, do Nordeste, desta América”.14

Desse modo, Deus não é simplesmente a beleza, nem a justiça, nem a alegria, nem a verdade 
em si. Deus é Deus! Deus é a razão de tudo.

2. Seguindo Jesus em meio aos crucificados deste mundo

Apesar de toda sua formação religiosa e teológica ser realizada na Espanha, Pedro Casaldá-
liga encarnou-se profundamente na realidade eclesial brasileira e Latino Americana. Ao chegar 
em 1968 viveu de perto o desenvolvimento da Espiritualidade e Teologia da Libertação nas suas 
diversas fases; por isso, esta se tornou a sua espiritualidade. Na introdução do livro Creio na 
justiça e na esperança, o bispo Pedro testemunha:

É no Brasil, no meio de seu Povo, no coração verde e agitado deste País querido, que 
a gente amadureceu a própria fé; comprometendo-a na vontade daquela encarnação 
que para ser verdadeiramente cristã, é sempre histórica. Como a Encarnação de Je-
sus, o Senhor.15

Sua fé em Jesus Cristo amadurece no meio do povo. Sua mística militante se dá às margens 
do Rio Araguaia, que não é somente um rio, mas um lugar de encontro com o Deus de Jesus 
Cristo e o seu povo.

2.1 SEGUIMENTO E COMPROMISSO

Muitos adjetivos poderiam ser usados para qualificar Pedro Casaldáliga, mas, acreditamos 
que aquele que mais lhe identifica é discípulo de Jesus Cristo. Pois, Casaldáliga assumiu o se-
guimento a Jesus com a radicalidade e a paixão que lhe são próprias.

14 CASALDÁLIGA, 1978, p. 13.
15 CASALDÁLIGA, 1978, p. 13.
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Creio que creio de verdade nele. Creio nele e o adoro. Amo-o. Vivo dele e por ele. 
Gostaria de dar a vida por ele. Espero, em todo caso, morrer nele para viver com ele 
eternamente. Creio neste Amigo que meus pais, a Igreja, me apresentaram; Deus 
feito homem, nascido em Belém, da casa de Davi, decaída, filho verdadeiro de Ma-
ria, judeu e operário, originário de um povo colonizado; homem que ama e sofre e 
morre, perseguido e condenado pelo poder dos homens; ressuscitado pelo poder de 
Deus, misteriosamente igual ao Pai, “em quem habita corporalmente a plenitude 
da Divindade”, cujo Espírito anima a Igreja, caminho, verdade e vida, Salvador dos 
homens, o Senhor!16

O Deus de Casaldáliga é o Deus de Jesus Cristo. Por isso, professa:

[...] cremos que, em Jesus, Deus pronunciou sua palavra em carne, em sangue, em 
história, em morte e ressurreição. Em Jesus de Nazaré, nascido de mulher (Gl 4,4), 
habita pessoal e historicamente a plenitude da divindade (Cl 1, 15-20). Nele Deus se 
revelou como o amor. Nele nos revelou o sentido e o fim da existência: a utopia do 
Reino. E se revelou a si mesmo pela trajetória de Jesus como a realização antecipada 
da plenitude da nova humanidade.17

A vida de Casaldáliga e suas opções transparecem a sua fé em Jesus Cristo, encarnado entre 
os pobres. Pois o seguimento de Jesus desinstala a pessoa, provoca a conversão, a abertura para 
a realidade. Casaldáliga não vê outro caminho para seguir Jesus do que aquele indicado pelas 
mediações históricas. Uma verdadeira santidade cristã deve ser encarnada.18

Assumir a Espiritualidade da Libertação implica em assumir também as suas consequências, 
da mesma forma como aconteceu com Jesus, especialmente a conflitividade: “A conflitividade 
característica da vida de Jesus, essa atitude fundamental em sua vida, será uma atitude funda-
mental na vida do cristão que queira viver a espiritualidade cristã”.19 Dessa forma, o místico 
seguidor de Jesus, sempre incomoda, causa desconforto, não só dentro da instituição a qual 
pertence, mas também na sociedade. O seu olhar, que vê sempre a partir de Deus, vai além 
dos próprios muros do seu egoísmo. Por isso, junto com o místico está o profeta, o solidário, o 
missionário, o defensor dos oprimidos, o mártir.

16 CASALDÁLIGA, 1978, p. 192-193.
17 CASALDÁLIGA, Pedro; VIGIL, José Maria. Espiritualidade da libertação. Petrópolis: Vozes, 1993, p. 30.
18 CASALDÁLIGA, Pedro. Na procura do Reino: antologia de textos – 1968/1988. São Paulo: FDT, 1988, p. 18.
19 CASALDÁLIGA, 1988, p. 19. 
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Ao apresentar o retrato de Pedro Místico, Marcelo Barros conta uma história que, mesmo 

não sendo comprovada a sua veracidade, tem muito a dizer:

Na primeira metade dos anos 80, Pedro Casaldáliga havia ampliado seu campo de 
missão aos irmãos e irmãs da Nicarágua, e de outros povos mártires da América 
Central. Conta-se que certa figura importante da nunciatura de Brasília queria fazer 
calar Pedro, o bispo que assumia a missão de profeta da grande pátria; mas, segundo 
confessou a alguém, não sabia como fazer isso, porque, nesse caso, o bispo era um 
homem espiritual.20

Como homem espiritual, na sua vida não existe lugar para a contradição, nem para o medo, 
nem mesmo o medo da morte, pois seu coração está repleto do Amor e das causas a que abraçou 
sem temor.

2.2 SENHOR JESUS!

Senhor Jesus!

Minha força e meu fracasso 
és tu. 
Minha herança e minha pobreza. 
Tu, minha Justiça, 
Jesus.

Minha Guerra 
e minha Paz. 
Minha livre Liberdade.

Minha Morte e minha Vida, 
Tu. 
Palavras de meus gritos. 
Silêncio de minha espera. 
Testemunha dos meus sonhos. 
Cruz de minha Cruz! 
Causa de minha amargura, 
Perdão do meu egoísmo, 
Crime do meu processo, 
Juiz de meu pobre pranto, 

20 BARROS, Marcelo. A causa da terra. In: FORCANO, Benjamín et al. (Coord.). Pedro Casaldáliga: as causas que 
imprimem sentido à sua vida – Retrato de uma personalidade. São Paulo: Ave Maria, 2008, p. 347.
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Razão de minha Esperança, 
Tu!

Minha Terra Prometida 
és Tu...

A Páscoa de minha Páscoa, 
nossa glória, para sempre, 
Senhor Jesus!21

Este poema foi escrito pelo bispo Pedro nos “[...] dias tensos do ‘inquérito por subversão’, 
com os companheiros presos e uma desoladora perspectiva pela frente [...]”.22 Em muitos mo-
mentos de sua vida, ele foi acusado de subversivo, político e comunista, viu seus companheiros 
serem presos, mortos, tudo isso lhe causou grandes sofrimentos.

Assumir a militância política e a defesa dos oprimidos como consequência da opção da fé 
em Jesus Cristo, provoca muito mais, resulta em incompreensões, calúnias e denúncias dentro 
e fora da Igreja.23 Neste poema místico, o bispo mostra a sua total identificação com o Senhor 
Jesus. Em Jesus de Nazaré, o Crucificado, ele encontra pleno sentido para tudo o que vive e 
sofre na missão. Essa cruz do compromisso diário, do conflito é assumida pascalmente.24

Para Casaldáliga, o conhecimento de Jesus e a intimidade com ele, acontecem justamente no 
prosseguimento de sua prática, no seu seguimento. E nesta dinâmica o Reino, maior causa de 
Jesus, não pode ser perdida de vista, pois da mesma forma que o Reino é a verdadeira obsessão 
de Jesus, também deve ser para o discípulo. Por que:

Ser cristão é, por definição, ser seguidor de Jesus. Ser cristão não será outra coisa 
senão viver e lutar pela causa de Jesus. Se para Jesus o Reino é o centro, o absoluto, a 
causa..., também deve sê-lo para os seus seguidores. O Reino é a “missão” do cristão, 
a “missão fundamental” de todo cristão; as outras missões concretas e carismas parti-
culares não serão senão concreções daquela única “grande missão cristã”.25

21 CASALDÁLIGA, Pedro. Versos adversos: antologia. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2006, p. 24.
22 CASALDÁLIGA, 1988, p. 192-193.
23 Como a acusação Dom Geraldo Sigaud, arcebispo de Mariana, de que Dom Pedro e Dom Tomás Balduíno eram 

responsáveis pela tensão entre a Igreja e o Estado. Cf. CASALDÁLIGA, 1978, p. 155-156.
24 CASALDÁLIGA, 1988, p. 219.
25 CASALDÁLIGA; VIGIL, 1993, p. 112.
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De tal modo, na vida de Casaldáliga, torna-se impossível separar sua militância política de 

sua mística. Pois, o cuidado espiritual pela defesa da vida caracteriza a mística do Reino.26 Para 
Dom Pedro assumir o seguimento de Jesus na Espiritualidade da Libertação é, sobretudo, optar 
pelos pobres; vivendo com Jesus a encarnação nas realidades do mundo. O místico afirma que: 
“A partir de nossa espiritualidade procuramos nos aproximar de Deus imitando-o, seguindo-o, 
entrando com ele na história [...]. Procuramos encontrá-lo encarnado no dia a dia da história 
e seus processos”.27 Este processo implica em conversão; e a conversão é um processo de toda a 
vida, “[...] conversão é sempre martírio. Dar a vida, dia após dia ou de uma só vez, por Aquele 
e por aqueles que pretendemos amar, apesar de toda nossa disfarçada impureza e egoísmo”.28

3. Um místico às margens do Araguaia

Deus absconditus

Eres un Dios escondido, 
pero en la carne de un hombre. 
Eres un Dios escondido 
en cada rostro de pobre.

Más tu Amor se nos revela 
cuanto más se nos esconde.

Siempre entre Tú y yo, 
un puente. 
Es imposible el vado.

Tanto me llamas Tú 
como Te busco yo. 
Los dos somos encuentro. 
Haciéndome el que soy 
– anhelo y búsqueda – 
Tú eres el que eres 
– don y abrazo.29

26 CASALDÁLIGA, 2007, p. 6. 
27 CASALDÁLIGA, 2017, p. 116.
28 CASALDÁLIGA, Pedro. Com Deus no meio do povo. São Paulo: Paulinas, 1985, p. 24.
29 CASALDÁLIGA, Pedro. Todavía estas palabras. Disponível em: <http://www.servicioskoinonia.org/Casal-daliga/ 

poesia/todaviae.htm>. Acesso em: 25 set. 2019.
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O místico não é alguém que está à parte na sociedade, recluso em uma vida voltada somente 

para o sobrenatural; ele é antes de tudo alguém que encontrou no Absoluto um sentido para o 
seu nada, o seu lugar no mundo. E o lugar onde o místico se encontra é decisivo para definir 
como se dará o necessário encontro pessoal e íntimo com Deus. Dessa forma, podemos afirmar 
que Pedro Casaldáliga descobriu junto ao povo seu lugar de encontro com o Deus escondido.

Trigo afirma que o místico Casaldáliga procura em sua vida cultivar três atitudes. Atitudes 
essas que são eixos na sua vida: a oração, a esperança e o compromisso.30 Como um autêntico 
contemplativo na libertação, percebemos que na sua vida essas três atitudes estão profundamen-
te interligadas. Porém, vamos nos deter e falar um pouco mais sobre a oração na vida do bispo, 
tendo presente que conjugar oração e a libertação é o grande desafio tanto para os religiosos 
como para agentes de pastoral leigos comprometidos com a política e as lutas sociais; mas para 
Casaldáliga a oração é uma questão de dever, uma obrigação amorosa.31

3.1 ORAÇÃO: COMPANHEIRA DE TODAS AS ROTAS DA VIDA

No livro Espiritualidade da Libertação, Casaldáliga e Vigil falam que a oração é uma necessi-
dade antropológica do ser humano, pois para viver em plenitude é preciso que se viva também 
uma relação com o Absoluto. Assim, eles concluem especialmente que, na vida cristã, é impos-
sível pensar que um cristão sobreviva sem a oração.32

Casaldáliga afirma que: “A tradição cristã anterior nos educou num modelo de oração que 
só subia, mas não descia”.33 Contudo, na Espiritualidade da Libertação, a verdadeira oração é 
aquela que parte da realidade e volta para a realidade. Se antes, nos movimentos de espiritua-
lidade as pessoas experimentavam Deus na solidão dos desertos, na oração e no trabalho dos 
mosteiros, no estudo e oração para pregação, agora, vemos em Casaldáliga um contemplativo 
da libertação caminhando pelas estradas do mundo, aberto às realidades concretas da vida e 
descobrindo nelas a graça e o pecado, a luz e as trevas, a justiça e a injustiça, a violência e a paz, 
Deus e os ídolos.34

30 TRIGO, 2008, p. 191.
31 CASALDÁLIGA; VIGIL, 1993, p. 152.
32 CASALDÁLIGA; VIGIL, 1993, p. 147.
33 CASALDÁLIGA; VIGIL, 1993, p. 131.
34 CASALDÁLIGA; VIGIL, 1993, p. 130.
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No diário Creio na Justiça e na Esperança, o bispo partilha algumas de suas anotações, sobre 

a oração, feitas em um retiro orientado por Arturo Paoli:

Contemplação é aquela descoberta pela qual uma pessoa se sente profundamente 
amada pelo Pai, coamada com os irmãos e amada por eles, e entre as coisas amadas.

Orar é frequentar o Senhor Jesus.

Quanto mais profundamente entro na oração, mas me sinto politicamente 
comprometido.

Fui conviver com os pobres porque eles são o lugar privilegiado onde se manifesta o 
Senhor.35

A partir dessas frases registradas por Casaldáliga, percebemos a sua consciência de que a 
oração é o encontro amoroso com Jesus, é frequentar o Companheiro Jesus. E, para que este 
encontro aconteça não se faz necessário afastar-se da realidade dos pobres, pois eles são o lugar 
privilegiado onde Deus se manifesta e neles é possível ouvir a voz de Deus de forma mais clara.

Na vida do bispo Pedro a oração é uma constante. Em seus diários encontramos inúmeras 
recordações da oração presente em momentos fortes da sua vida e da caminhada da Prelazia, 
como esta de fevereiro de 1985:

Todas as manhãs rezamos as Laudes no pátio verde de nossa casa. Entre galinhas e 
patos, visitas, chuva, mosquitos, sol, pequenos desafios e angustiosas tensões. Nestes 
dias, com o Vaticano nos perturbando. E nesta oração diária, repetida por mim há 
quase quarenta anos, os salmos, os velhos salmos, são agora novos, atuais, meus. Gri-
tos, desabafos, poemas que eu mesmo elaboro no dia a dia.36

Além das formas tradicionais de oração, como as Laudes citadas por Casaldáliga, percebe-
mos que o místico encontra seu jeito próprio de falar com Deus dentro da conjuntura de sua 
vida, nos desafios do seu dia a dia:

Uma grande oração minha é o canto; o canto com o povo ou sozinho, em diversos 
momentos, inclusive nas longas viagens de ônibus, contemplo e canto; às vezes al-

35 CASALDÁLIGA, 1978, p. 144-145.
36 CASALDÁLIGA, 2007, p. 155.
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guém pensará que sou doido, embora não cante a pleno pulmão, é claro, mas com 
voz discreta. Fiz-me algo teilhardiano e comungo com a natureza e com a presença 
universal de Deus em tudo e em todos os seres. Diante desta belíssima e ultrajada 
natureza, sinto a unidade e a presença de Deus. Antes eu achava que a contemplação 
não era para mim, agora estou cada vez mais dentro. Nas viagens de ônibus (tenho 
viajado dez, vinte, trinta, quarenta, sessenta horas seguidas, dois, três, quatro, seis mil 
quilômetros), contemplo muito.37

Colocando-se diante de Deus, o místico não vai sozinho. É acompanhado de muitos nomes, 
rostos, desejos, situações concretas da vida. “Ultimamente quase tenho deixado de ‘pedir’. De-
dico-me, isso sim, a lembrar a Deus certos nomes, certas situações. Abro-lhe o coração cheio de 
referências. Ponho-me diante dele, impotente e creio que confiante”.38

3.2 VEM, ESPÍRITO!

Desde sempre, na tradição cristã a oração é um dom do Espírito Santo. Já garantia o após-
tolo São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 26: “Assim também o Espírito 
socorre a nossa fraqueza. Pois não sabemos o que pedir como convém; mas o próprio Espírito 
intercede por nós com gemidos inefáveis [...].” Por isso, a prece insistente: Vem!

Vem, espírito

Vem, 
Ou melhor, vamos: 
Faze que nós vamos 
Aonde Tu nos levas. 
Tu nunca Te ausentas, 
ar que respiramos, 
vento que acompanhas, 
clima que aconchegas.

Vem, 
para levar-nos 
por esse Caminho 
o Caminho vivo 
que conduz ao Reino. 

37 CASALDÁLIGA, 1988, p. 206.
38 CASALDÁLIGA, 1988, p. 205.
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Vem, 
para arrancar-nos, 
numa ventania 
de verdade e graça 
de tantas raízes 
de mentira e medo 
que nos escravizam.

Vem, 
feito uma brisa, 
para amaciar-nos, 
feito um fogo lento, 
um beijo gostoso, 
a paz da justiça, 
o dom da ternura, 
a entrega sem cálculos, 
o amor sem cobrança, 
A Vida da vida.

Vem, 
pomba fecunda, 
sobre o mundo estéril 
e suscita nele 
a antiga esperança, 
a grande utopia 
da Terra sem males, 
a antiga, 
a nova, 
a eterna Utopia!

Vem, 
vamos, 
Espírito.39

Vem, é um grito espontâneo da alma,40 diz Yves Congar. Vem, é um clamor, uma súplica que 
brota do coração daquele que percebe a realidade, além dos muros do seu egoísmo, com olhos 
compassivos e lúcidos.

39 CASALDÁLIGA, Pedro. Orações da caminhada. Campinas: Verus Editora, 2005, p. 24-25. 
40 CONGAR, Yves. “Ele é o Senhor e dá a vida”. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 154.
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A ternura e a profecia que estão sempre conjugadas intercalam esta prece. “Clima que acon-

chegas”, “beijo gostoso”, “dom da ternura”, “entrega sem cálculos”, “amor sem cobrança”, são 
palavras que trazem presente as imagens do feminino e da maternidade. Tais atitudes são fe-
cundas e transformam o mundo estéril gerando “a paz da justiça” desejada desde sempre por 
todos. Das “raízes de mentira e medo que nos escravizam”, o místico garante que só podemos 
ser arrancados “numa ventania de verdade e graça”, pois distantes dessas duas realidades, conti-
nuamos escravos de um sistema que mata a esperança e todas as grandes utopias.

Nesta prece Vem, Espírito, com poesia e unção, o místico transparece a dinâmica de movi-
mentos do Espírito que sempre impulsiona, da mesma forma como impulsionou os discípulos 
a assumirem a missão que lhes foi confiada, como se deu em Pentecostes (cf. At 2,1-13). Pois, a 
mística movida pelo Espírito “Não implica a evasão da própria responsabilidade no cumprimento 
da missão; ao contrário, conduz à doação generosa e desinteressada no serviço aos outros”.41

Ao mesmo tempo em que Casaldáliga clama “Vem”, ele retifica, “ou melhor vamos”. Essa 
correção evidencia a consciência de que o Espírito caminha conosco e a sua vinda não se res-
tringe à um momento isolado, mas é para a vida. Vem e vamos, são palavras que demonstram 
a atitude ativa do orante; ele é a ação do Espírito presente nas realidades estéreis do mundo 
chamadas a serem transformadas.

3.3 SILÊNCIO

E por fim, mais do que todas as palavras ditas pelo místico Pedro Casaldáliga, notamos que 
em sua vida permanece o seu silêncio. Silêncio que nem a sua poesia traduziu, nem o seu com-
promisso com os pobres foi capaz de expressar plenamente. Silêncio do olhar contemplativo às 
margens do Rio Araguaia que tem muito ainda a correr.

A palma de tua mão

E chegarei, de noite, 
com o feliz espanto 
de ver 
por fim, 
que andei, 
dia após dia, 
sobre a própria palma de tua Mão.42

41 SILVA, Maria Freire da. Espiritualidade de comunhão. In: GRENZER, Matthias; IWASHITA, Pedro Kuniharu. 
Teologia e cultura: a fé cristã no mundo atual. São Paulo: Paulinas, 2012, p. 115.

42 CASALDÁLIGA, 1988, p. 244.
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Conclusão

Como toda experiência espiritual, a Espiritualidade da Libertação nasce dentro de um con-

texto específico. Diante de uma realidade de pobreza, injustiça e opressão do povo, os místicos 

e teólogos da libertação descobrem que Deus fala no pobre e os clamores dos pobres são os cla-

mores de Deus. Assim, essa mística que nasce na América Latina é uma mística de olhos abertos 

para a realidade, especialmente dos sofredores.

E, dentro desta tradição espiritual, concluímos que o místico Pedro Casaldáliga é um au-

tentico representante. A causa de Deus por ele assumida dá sentido e sustento para toda a sua 

militância política e ação pastoral. Pois, ao fazer opção por Deus, ele faz opção também pelo 

povo, especialmente os mais oprimidos. E é no seguimento de Jesus, o irmão de Nazaré, Cru-

cificado e Ressuscitado, que Casaldáliga vive sua total identificação com o Reino. Ao longo de 

sua vida, diante de tantas as atividades e compromissos o bispo sempre privilegiou e encontrou 

um tempo ou uma forma para estar com Deus em oração. Sua oração é a sua vida e a vida do 

seu povo. A oração nunca o afastou da militância, mas sempre o devolveu à ela.
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ZILDA ARNS:  
UMA VIDA DE MISSÃO E DE SANTIDADE

ROBSON STIGAR 
VANESSA ROBERTA MASSAMBANI RUTHES

Resumo: O presente artigo procura explanar sobre o discurso religioso e a ação pastoral da 
Drª Zilda Arns presentes em sua vida, onde deixou um legado missionário relevante e significa-
tivo, semelhantes à de várias Santas. Apresentamos sua biografia e trajetória de vida, observamos 
nela uma vida de missão, repleta de desafios e conquistas, posteriormente relatamos sobre seus 
sonhos e ideais, sendo realizados na ação pastoral que desenvolveu, e por fim apresentamos o 
movimento que esta sendo construído para a sua Santificação, dado sua história de vida, tra-
jetória, missão, ideais, dentre outras virtudes que se fazem viva mesmo após sua morte, sendo 
considerada mártir, pois morreu em missão, atuando na superação das desigualdades sociais, 
construindo assim o Reino de Deus.

Palavras-chave: Discurso Religioso. Prática Social. Missão. Santidade.

Abstract: This article seeks to explain the religious discourse and pastoral action of Dr. Zilda 
Arns present in her life, where she left a relevant and significant missionary legacy, similar to 
that of several Santas. We present his biography and life trajectory, we observe a life of mission, 
full of challenges and achievements, later we report on his dreams and ideals, being carried out 
in the pastoral action he developed, and finally we present the movement that is being built 
for his Sanctification, given his life story, trajectory, mission, ideals, among other virtues that 
come alive even after his death, being considered a martyr, as he died on a mission, working to 
overcome social inequalities, thus building the Kingdom of God,

Keywords: Religious Discourse. Social Practice. Mission. Holiness.
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Introdução

O presente artigo procura apresentar o discurso religioso e a ação pastoral da Drª. Zilda 
Arns, que se espelhava nos seguimentos Cristo, como a prática de Jesus, da multiplicação dos 
pães e dos peixes. Afirmava que somente com cinco pães e dois peixinhos e com a multiplicação 
feita por Jesus todos puderam comer. Mas não devemos só multiplicamos pães e peixe, mas 
sim multiplicamos o saber, a solidariedade e os esforços comum em detrimento da pobreza, 
da injustiça e desigualdade social e das crianças em especial, a quem devemos especial atenção.

Neste sentido, Multiplicar o saber significa transmitir às pessoas as ações básicas de higiene 
e saúde: a atenção à água potável, o controle do peso e da altura através de uma alimentação 
saudável e adequada às crianças e gestantes, o aleitamento materno exclusivo, a atenção ao pré-
-natal, ao parto e ao pós-parto, a preparação do soro caseiro, ações sociais que podem e devem 
ser realizadas como ação pastoral da Igreja em prol das crianças em vulnerabilidade.

Uma vida de missão

Zilda Arns Neumann (1934-2010) nasceu em Forquilhinha, Santa Catarina, no dia 25 de 
agosto de 1934. Filha de Gabriel Arns e Helena Steinar Arns, descendentes de alemães, era irmã 
de Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito de São Paulo. Sua família veio do oeste da Ale-
manha e chegou ao Brasil no século XIX, desembarcando no porto onde hoje fica Florianópolis 
(SC). Mais tarde, os Arns se instalaram na cidade de Forquilhinha.

Criada em uma família numerosa, teve 12 irmãos, dos quais nove eram professores e cinco 
religiosos (dois filhos se tornaram padres franciscanos, um dos quais foi Dom Paulo Evaristo, 
e três das filhas se tornaram religiosas), Zilda Arns era a caçula. Os antepassados de seu pai 
chegaram ao Brasil em 1828, e os de sua mãe para cá vieram em 1870, se fixando no interior 
de Santa Catarina. Essa comunidade de imigrantes alemães tinha grande apreço pela educação.

A infância e juventude da Drª Zilda Arns, se dividia entre tarefas da escola e da casa. Em 
uma entrevista ao Roda Viva, a médica contou que, por volta dos 5 anos de idade, tinha que 
acordar às 5 horas da manhã para ajudar a família a ordenhar as vacas, brincar e ler. Viveu sua 
infância nessa comunidade que professava a fé católica. Vivia de modo simples e saudável com 
seus irmãos e irmãs, foram marcadas pela alegria da mãe e retidão do pai. Em sua juventude, 
Zilda começou a acompanhar a mãe, Helena, nos trabalhos de parto que fazia pela cidade, e 
passou a ser conhecida como Parteirinha. Assim, a filha mais nova dos Arns tomou gosto pela 
medicina.

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/06/por-que-o-parto-humano-e-tao-doloroso-entenda.html
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Mesmo enfrentando a resistência paterna, iniciou os estudos de medicina na Universidade 

Federal do Paraná em 1954, formando se em 1959, realizou posteriormente especializações em 
pediatria, saúde pública e sanitária. Começa a estagiar no ano de 1955 no Hospital Pediátrico 
em Curitiba. Em 1958 passou a trabalhar em hospitais como o Hospital Nossa Senhora das 
Graças, dedicado à população pobre, o Hospital das Crianças Dr. Cesar Pernetta e o Hospital 
Pequeno Príncipe, focados na pediatria.

Drª Zilda Arns casa-se em 1959, aos 25 anos com Aloysio Neumann, com quem teve seis 
filhos, Marcelo, falecido logo após o nascimento, Rubens (Médico Veterinário), Nelson (Mé-
dico), Heloísa (Psicóloga), Rogério (Administrador de Empresas) e Silvia (Administradora de 
Empresas), falecida em 2003 em um acidente de carro. Ficou viúva depois de 19 anos de casa-
mento e seis filhos, Zilda recebeu a notícia de que seu marido havia falecido na Praia de Betaras 
após salvar sua filha adotiva, Sandra, do mar agitado.

Drª Zilda Arns ganhou notoriedade quando, depois de um surto de poliomielite no País. 
Sua experiência profissional, ética e humana fez com que, em 1980, fosse convidada pelo Go-
verno do Estado do Paraná a coordenar a campanha de vacinação Sabin, para combater a 
primeira epidemia de poliomielite, que começou em União da Vitória, criando um método 
próprio, depois adotado pelo Ministério da Saúde. Sua dedicação e profissionalismo foi tão 
grande que foi também convidada a dirigir o Departamento Materno-Infantil da Secretaria da 
Saúde do mesmo Estado, quando então instituiu com extraordinário sucesso os programas de 
planejamento familiar, prevenção do câncer ginecológico, saúde escolar e aleitamento materno.

Chamada de “Madre Teresa brasileira”, a médica pediatra e sanitarista Drª Zilda Arns de-
dicou sua vida em prol da saúde pública brasileira, derrubando muitos mitos da medicina e 
da religião ao facilitar o acesso à saúde para comunidades carentes. Dra. Zilda Arns também 
difundiu o uso da multimistura para o combate da desnutrição, onde desenvolveu a metodo-
logia comunitária de multiplicação do conhecimento e da solidariedade entre as famílias mais 
pobres, baseando-se no milagre da multiplicação dos dois peixes e cinco pães que saciaram cin-
co mil pessoas, como narra o Evangelho de São João (Jo 6,1-15). Drª Zilda Arns professou a fé 
recebida da Igreja através de sua comunidade de vida

Seu trabalho foi fundamental para reduzir a mortalidade infantil, lo que fez com que Drª 
Zilda Arns recebesse a indicação ao Prêmio Nobel da Paz em 2006. Recebeu diversas menções 
especiais e títulos de cidadã honorária no país. Para chegar até a indicação ao Prêmio Nobel, 
Drª Zilda Arns percorreu os cantos mais remotos do interior do Brasil, difundindo a Pastoral 
da Criança.

https://pt.wikipedia.org/wiki/1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Sabin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epidemia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poliomielite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_da_Vit%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3_honor%C3%A1ria
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Entre outros prêmios, recebeu em 2002 o de “Heroína das Américas” da Organização Pan-

-Americana de Saúde, e, em 2006, o prêmio espanhol Prêmio Rei Juan Carlos de direitos 
humanos, entregue pelo próprio monarca. Também recebeu o Prêmio “Heroína da Saúde Pú-
blica das Américas”, concedido pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em 2002; 
Prêmio Social 2005 da Câmara de Comércio Brasil-Espanha; Medalha “Simón Bolívar”, da 
Câmara Internacional de Pesquisa e Integração Social, em 2000; Prêmio Humanitário 1997 do 
Lions Club International; Prêmio Internacional da OPAS em Administração Sanitária, 1994.

Faleceu no dia o dia 12 de janeiro de 2010, no Haiti, onde estava para a apresentação da 
Pastoral da Criança a um grupo de religiosos de Porto Príncipe. Após terminar a palestra per-
maneceu no prédio paroquial da Igreja Sacré Coeur, respondendo algumas perguntas dos reli-
giosos, foi nesse momento que aconteceu o terremoto que destroçou Porto Príncipe. O prédio 
de três andares virou um amontoado de pedras e vigas. Drª Zilda Arns foi atingida na cabeça e 
morreu na hora, junto com outros religiosos que estavam na sala.

Drª Zilda Arns, mais uma vez estava levando seu trabalho missionário ao país mais pobre do 
Ocidente, o Haiti, quando infelizmente foi vitimada em meio a uma catástrofe humanitária, 
um terremoto vitimando mais de 100.000 pessoas. Foi uma perda trágica, mas não poderia 
haver epílogo mais coerente para sua trajetória de solidariedade e compromisso com os mais 
necessitados.

O corpo da Drª Zilda Arns foi levado para Curitiba, transportado em carro aberto e aplau-
dido por uma multidão que se despedia da missionária. Perde nesta tragédia ocorrida no Haiti 
uma das mais expressivas militantes de direitos humanos do Brasil e do mundo, contemporâ-
neo, perde se uma ativista religiosa, convicta de que a ação social pode e deve acontecer por 
meio da ação pastoral, ou da prática pastoral em ação social.

Um sonho, um projeto

No Brasil da década de 1980, juntamente com o apoio da Igreja Católica, se empenhou 
para reduzir ao máximo a desnutrição e mortalidade infantil, diante das condições precárias 
da população. Na Pastoral da Criança desde a fundação, foi exatamente esta a referida mística 
de sua ação social, que tinha como público alvo, exatamente, os mais empobrecidos da nação.

As dificuldades enfrentadas pelo país, sobretudo entre suas camadas populares, tornaram a 
Pastoral da Criança uma ação social e Teologal de relevância. A demanda por assistência sanitá-
ria, educacional e promoção da cidadania fizeram com o que o projeto desenvolvesse também 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Pan-Americana_de_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lions_Club_International
https://pt.wikipedia.org/wiki/OPAS
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ações como acompanhamento de gestantes, incentivo ao aleitamento materno, acesso à vacina-
ção, orientação sobre higiene.

Numa reunião da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a paz mundial em 1982, o 
Sr. James Grant, na época, diretor executivo do Unicef, convenceu Dom Paulo Evaristo Arns, 
que era o cardeal arcebispo de São Paulo, de que a Igreja Católica poderia contribuir a salvar a 
vida de milhares de crianças que morriam de desidratação.

Desta forma, em 1983, por sugestão e apoio de Dom Paulo, Zilda e Dom Geraldo Majella, 
arcebispo de Salvador, Drª Zilda Arns formulou um plano para diminuir a mortalidade infantil 
com o uso do soro caseiro, fundando assim a Pastoral da Criança, um programa de ação social 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Programa iniciado na cidade de Florestópolis (PR), por apresentar uma alta taxa de mortali-
dade infantil (127 crianças em cada mil nascidas). Após um ano de atividades, a mortalidade in-
fantil foi reduzida para 28 crianças em cada mil. Este resultado foi conseguido com a prevenção 
da diarreia através da orientação de cuidados higiênicos e preparação do soro caseiro pelas mães.

A desidratação pode levar à morte devido à perda de água e sais minerais. Quando cuidadas 
adequadamente, a maior parte das crianças com diarreia evolui sem desidratação e, dentre aque-
las que desidratam 95% podem ser reidratadas por via oral. O soro caseiro foi considerado o 
maior avanço na medicina do século passado devido a simplicidade de sua fórmula, com baixo 
custo e a quantidade de vidas salvas: 1 litro de água limpa; 3,5g de sal (uma colher de chá rasa); 
e 40g de açúcar (duas colheres de sopa cheias).

Com o mesmo objetivo, diminuir a nutrição e garantir a segurança alimentar, outro com-
plemento nutricional preconizado pela Pastoral da Criança também ganhou popularidade e 
relevância: a chamada “farinha multimistura”, uma composição de farinhas e cereais, farelos de 
trigo e arroz, sementes, pó de folhas verde-escuras e casca de ovo.

O projeto tinha como objetivo levar às comunidades de baixa renda a prevenção e o trata-
mento adequados para doenças e males que afligiam especialmente crianças e mães. O com-
bate à desnutrição e à mortalidade infantis foram ponto primário e central em suas atividades 
enquanto pastoral. Entretanto a Pastoral da Criança tinha objetivos mais amplos: desenvolver 
ações básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania junto a gestantes e crianças menores de 
seis anos, dentro do contexto familiar nos bolsões de pobreza e miséria.

Drª Zilda Arns enumerou como prioritárias para o trabalho da Pastoral 15 medidas. Entre 
estas, cito: acompanhamento das assistidas por todo o período de gravidez, com especial aten-
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ção às doenças; promoção do aleitamento materno, com o devido preparo das futuras mães para 
que dessem de mamar a seus filhos por no mínimo quatro meses; promoção de vacinações de 
rotina; educação nutricional das famílias; prevenção do câncer uterino e de mama; prevenção 
das enfermidades respiratórias agudas, dentre outras.

No início era só um grupo de voluntários do Paraná, mas logo tornou se uma missão, não 
só nacional, mas também internacional. Drª Zilda Arns esteve à frente da Pastoral, ao longo de 
25 anos. Além de vinte países da América Latina, Ásia e África, visitou os cantos mais remotos 
do país. Também esteve no Timor Leste, onde auxiliava cerca de 6 mil crianças.

Tanto a concepção quanto a execução do projeto proposto por Drª Zilda Arns permitiram 
seu sucesso. O primeiro passo era identificar nas paróquias e comunidades católicas, lideranças 
que pudessem treinar voluntárias para ensinar as mães pobres a utilizar o soro caseiro. Outras 
medidas igualmente simples, como acompanhar o ganho mensal de peso das crianças, ajudam 
as mães a aprender a cuidar melhor de seus filhos, evitando a diarreia, a desidratação e outros 
males fáceis de vencer com quase nada de dinheiro e muito pouco de informação.

Conforme sua iniciativa e suas campanhas pela saúde pública ganhavam notoriedade, a 
médica cobrava de políticos, da Igreja e outros atores da sociedade ações pela diminuição da 
mortalidade e destruição infantis, principalmente. A educação das mães por líderes comunitá-
rios capacitados revelou-se a melhor forma de combater a maior parte das doenças facilmente 
preveníveis e a marginalidade das crianças.

O programa se expandiu e alcançou 72% do território nacional, além de vinte países na 
América Latina, Ásia e África. Drª Zilda Arns participou de eventos, realizou palestras, acom-
panhou comitivas da pastoral, um trabalho que mudou o destino de milhões de crianças. Em 
outubro de 2009 esteve no Timor Leste, onde a Pastoral auxiliava mais de 6 mil crianças. Em 
janeiro de 2010 saiu de Curitiba e partiu para Miami, onde pegou outro avião que a levou até 
Porto Príncipe, no Haiti, onde faria uma palestra sobre seu trabalho na Pastoral, para um grupo 
de religiosos haitianos, onde veio a falecer.

Atualmente, a Pastoral da Criança acompanha mais de 1 milhão de crianças menores de seis 
anos, 60 mil gestantes e 860 mil famílias pobres, em 3.665 municípios brasileiros. Seus mais de 
175 mil voluntários levam fé e vida, em forma de solidariedade e conhecimentos sobre saúde, 
nutrição, educação e cidadania para as comunidades mais pobres.

Unidos pela solidariedade fraterna, no Brasil são mais de 260.000 voluntários, dos quais 
54% vivem em comunidades pobres e 92% são mulheres. Cada voluntário oferece 24 horas 
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mensais ao serviço da vida e da esperança. Assim participam da construção de um mundo me-
lhor, mais justo e mais alegre. Um mundo onde a Paz pode ser alcançada. Juntos dedicam-se à 
tarefa de combater a desnutrição infantil e melhorar as condições de vida das crianças em 42 
mil comunidades organizadas em cerca de 7.000 paróquias de diversas Dioceses espalhadas pelo 
Brasil, presentes em 4.066 municípios. Atualmente a Pastoral da Criança acompanha mais de 
1.900.000 gestantes e crianças menores de seis anos e mais de 1.400.000 milhões de famílias 
pobres.

Em 2004, a Drª. Zilda Arns recebeu da CNBB outra missão semelhante a da Pastoral da 
criança: desta vez a de fundar, organizar e coordenar a Pastoral da Pessoa Idosa. Atualmente 
mais de 129 mil idosos são acompanhados todos os meses por 14 mil voluntários. Como de-
corrência da Campanha da Fraternidade de 2003, sua experiência com a Pastoral da Criança a 
levou a Pastoral da Pessoa Idosa, outro Organismo de Ação Social da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil.

Diante desta nova necessidade, Drª Zilda Arns procurou alavancar a Pastoral da Pessoa 
Idosa, que tem por objetivo capacitar líderes locais para promover a inserção das pessoas ido-
sas na comunidade, ajudar a controlar vacinas, identificar doenças emocionais e físicas, evitar 
acidentes domésticos e abrir-lhes o horizonte da esperança, entre outras ações. A Pastoral da 
Pessoa Idosa trabalha para garantir o respeito e a dignidade das pessoas idosas, identificando os 
possíveis sinais de violência e realizando os devidos encaminhamentos.

Sua metodologia a prática de Jesus. Marcos 6,34-44 trata da multiplicação de dois peixes 
e cinco pães, onde o Mestre dá autonomia às lideranças, recomendando que se dividissem em 
grupos e servisse a multidão. Com a formação de redes comunitárias de líderes voluntários 
que multiplicam o saber e a solidariedade fraterna, que representa um capital humano de valor 
inestimável, uma vez que visa promover a dignidade das pessoas idosas, superando a solidão e 
criando novos horizontes de esperança e alegria através da inserção na comunidade, onde po-
dem exercer importante papel social.

Mais uma vez a Drª Zilda Arns estava envolvida em um projeto missionário, tendo agora 
como missão a promoção e valorização da Pessoa Idosa, dando-lhe a oportunidade para melho-
rar sua qualidade de vida, respeitando os direitos humanos, agora da pessoa idosa, desenvolvido 
por um processo educativo integrado a sua família e a comunidade.
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Uma missão, um ideal

Para a Drª Zilda Arns, “missão” é “abrir as portas”, “abrir o coração”. Mulher com visão de 
fé. Apesar da morte trágica, Zilda faleceu fazendo o que mais gostava: ajudando o próximo. Ela 
estava em uma missão comunitária no país, onde levava para aquela população o amor, a frater-
nidade, o conhecimento e a compaixão. Seu legado e seus ensinamentos transcorrem qualquer 
cenário ou situação.

A ação pastoral da Drª Zilda Arns é a reconstrução da experiência de educação baseada na 
partilha dos saberes e responsabilidades dos membros da família e da comunidade, matriz ope-
racional da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa. Seu trabalho pastoral, que a fez 
conhecida e respeitada, não seria possível se contasse só com a formação profissional e científica, 
que tantos possuem. O que fez a diferença foi a sabedoria que adquiriu ao longo de sua vida, na 
qual a fé e o compromisso social sempre estiveram presentes

Suas atitudes firmes, coerentes, claras e sábias em favor de políticas sociais, especialmente 
as da saúde, conquistaram o respeito e a credibilidade da sociedade brasileira e internacional. 
Como sanitarista das mais respeitadas, participou ativamente do movimento da reforma sanitá-
ria brasileira, que culminou com a consolidação do Sistema Único de Saúde.

Drª Zilda Arns não discutiu filosofia ou teologia, mas as encarnou na sua práxis, particular-
mente na Pastoral da Criança e na Pastoral da Pessoa Idosa. Zilda soube reconhecer em Jesus o 
Ser Humano na sua plenitude e o próprio Deus encarnado, através de quem se pode ver o Pai, 
como Ele garante: “Quem me vê, vê aquele que me enviou” (Jo 12, 45) Zilda, seguidora e tes-
temunha de Jesus, soube acolhê-Lo em sua vida, pois compreendeu o que Ele ensinou: “Quem 
acolher em Meu nome uma criança, estará acolhendo a Mim mesmo” (Mt 18,5).

Milhares de vidas salvas, milhões de pessoas diretamente beneficiadas e o País inteiro tocado 
por um exemplo de integridade, dedicação e eficácia na luta pela promoção social dos mais de-
sassistidos. Assim podemos resumir o legado de Zilda Arns, que também deve ser reconhecida 
como a pessoa que mais contribuiu para a redução da mortalidade e da desnutrição infantil 
na história do Brasil – com um trabalho tão bem planejado e realizado que foi exportado para 
vários outros países.

Drª Zilda Arns tinha uma capacidade incomum para enxergar e acolher, simultaneamente, 
o próximo e o todo, o indivíduo e o coletivo, e demonstrava isso tanto no plano afetivo quanto 
na visão estratégica. Ela sabia que a transformação social ampla e profunda que almejava só viria 
com a mobilização permanente das próprias populações pobres e vigoroso envolvimento da so-
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ciedade civil. Mas também via com clareza o papel fundamental que cabe ao Estado no esforço 
necessário de efetivação dos direitos humanos e constitucionais para a parcela da população 
brasileira que ainda não goza de autêntica cidadania. Tanto que a Pastoral da Criança sempre 
contou com parcerias e financiamento estatais e influenciou políticas públicas, inspirando a 
descentralização do atendimento à saúde e programas com o Médico de Família.

Com uma visão abrangente das necessidades das crianças, Dra. Zilda não se limitou ao 
combate das causas mais diretas da mortalidade infantil por meio do ações como incentivo ao 
aleitamento materno, educação nutricional, controle da diarreia, medidas de higiene e vacina-
ção. Seu trabalho incluía a promoção de lideranças locais, alfabetização de adultos e educação 
básica para crianças e adolescentes, combate à violência doméstica e geração de renda.

O legado da Drª Zilda Arns nos deixa é de que necessitamos voltar nossos olhares para a saú-
de pública. E, ainda mais além, mostra que precisamos ser mais voluntários, mais acolhedores e 
nos doar mais para um futuro melhor, construindo cenários e preservando a vida. Prosperando 
a vida. Em seu trabalho missionário, que une Fé e Vida, multiplicando saber e solidariedade, os 
líderes da Pastoral da Criança buscam a melhoria da qualidade de vida das crianças brasileiras, 
acompanhando gestantes e crianças, independentemente de cor, raça, crença religiosa e política.

“Que morte linda!”, esta foi a exclamação de Dom Paulo Evaristo Arns, o Cardeal da Espe-
rança, ao tomar conhecimento da morte da irmã Zilda no Haiti, país arrasado por terremoto 
e onde ela se encontrava em missão humanitária naquele fatídico 12 de janeiro de 2010. Drª 
Zilda Arns morreu em missão, morreu se doando ao próximo.

Para Drª Zilda Arns, o segredo para alcançar uma sociedade mais justa é lutar pelos direitos 
dos seus cidadãos e por oportunidades iguais, acreditando na fraternidade, pois somos filhos de 
um só Deus. Drª. Zilda Arns, uma heroína, visionária, humanista e religiosa, morreu em prol 
da justiça social, em prol da superação das desigualdades sociais, em prol do fim da pobreza, 
deixando um legado ímpar, relevante e missionário, que cabe a nós continuar a realização do 
mesmo.

Em seu último discurso, Drª Zilda Arns ressaltou que para que haja uma verdadeira trans-
formação social, é necessário um investimento máximo de esforços para o desenvolvimento 
integral das crianças, que deve ser proporcionado tanto pelo Estado, como pela Igreja e família, 
de forma integral, solidária, gratuita e humana.
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Uma vida santa

Em 2015, com a presença de mais de 20 mil pessoas, uma Moção de Apoio realizada em 

Curitiba, conta com aproximadamente 260 mil assinaturas foi encaminhada à Arquidiocese 

de Curitiba defendendo a abertura de processo à beatificação com a comprovação de fatos às 

virtudes da Dra. Zilda Arns. A Igreja Católica em Roma autorizou a abertura de um processo 

de canonização de Zilda Arns, que pode se tornar santa caso o longo processo se concretize, 

embora o processo seja longo e demorado.

A moção é um documento que reúne assinaturas, com o objetivo de demonstrar o apoio da 

população a uma causa ou proposta. Cada assinatura representa um voto de confiança à causa 

em questão. A moção de apoio dos fieis é um reconhecimento à fama de santidade e ao legado 

evangelizador e pastoral da Drª. Zilda Arns Neumann, fundadora da Pastoral da Criança e da 

Pastoral da Pessoa Idosa.

Dez anos após sua morte, vítima de um terremoto em Porto Príncipe, no Haiti, a médica 

Zilda Arns Neumann (1934-2010) segue lembrada por seu legado social, as três indicações ao 

Nobel da Paz e sua trajetória de vida. Conforme Lilian Arns, sobrinha da Drª Zilda Arns, todos 

os dias chegam depoimentos sobre feitos realizados por ela. O material está sendo organizado 

em sigilo, está se tornando o dossiê que pode ajudá-la a ser reconhecida como santa pela Igreja 

Católica.

Zilda foi mártir da caridade, ou seja, testemunhou a caridade até dar completamente sua 

vida pelos irmãos. Dom Aldo Di Cillo Pagotto destaca as qualidades da Drª Zilda Arns: “Nada 

mais atual do que os desafios que a Dra. Zilda enfrentou para combater a desnutrição, salvar 

vidas e promover a dignidade humana. São práticas tão exitosas que hoje consistem em políticas 

públicas. E sua obra tem alcance extraordinário. A metodologia, as práticas simples iniciadas há 

30 anos hoje estão em vinte países da América Latina, África e Ásia”.

O objetivo de sua beatificação não é apenas reconhecê-la como Beata, com inscrição no 

“catálogo dos bem-aventurados”, mas tornar ainda mais conhecidas, estimuladas e destacadas 

as suas virtudes, assim como os exemplos, sempre demonstrados enquanto pessoa, mãe, médi-

ca, salvadora de vidas e propagadora de ações de Paz. O objetivo da família e da igreja é pedir 

que se comece o reconhecimento das virtudes que tinha. Ela salvou milhares de vidas, não só 

combatendo a mortalidade infantil, mas trabalhando na prevenção de doenças que são curáveis, 

passando saberes a gestantes e mães muito pobres.
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O primeiro passo é ser reconhecida como beata, e para ser proclamada como tal, deve haver 

o reconhecimento de sua grandeza como pessoa, por ter vivido as virtudes do cristianismo e 
buscar vida plena para as crianças. O programa atual para beatificação inclui as atividades pú-
blicas destinadas às homenagens, a visita ao “Museu da Vida” e ao seu túmulo, no Cemitério 
Água Verde, em Curitiba.

Para se tornar santa, Drª Zilda Arns precisa de pelo menos dois milagres reconhecidos pelo 
Vaticano. Não se pode dizer, porém, que a pediatra paranaense, responsável pelo projeto mais 
eficaz contra a mortalidade infantil no Brasil, a Pastoral da Criança, contou alguma vez com 
milagres. Pelo contrário, a médica católica desafiou a Igreja para conseguir pôr em prática pro-
jetos sociais que até a chegada do Papa Francisco eram vistos com muitas reservas pela Santa Sé. 
Fez quase tudo que fez com as próprias mãos. Esperando-se futuramente alcançar um milagre 
por sua interseção, poderá obter a santificação pelo Vaticano, num processo que é rigoroso e de 
longo julgamento.

Considerações finais

Zilda Arns dedicou sua vida para levar às populações mais pobres atendimento médico e 
assistência em diferentes áreas. Com um legado significativo, a Pastoral da Criança conta com 
milhares pessoas atendidas no Brasil e em mais de dez países localizados na África, Ásia, Améri-
ca Latina e Caribe. O acompanhamento de famílias carentes em locais de maior vulnerabilidade 
é responsável pela redução da mortalidade infantil com medidas simples. Com medidas caseiras 
e eficazes, Drª Zilda Arns cumpriu sua missão de salvar a vida de crianças pobres e vulneráveis.

Zilda Arns estava levando seu trabalho missionário ao país mais pobre do Ocidente quando 
foi vitimada em meio a uma catástrofe humanitária. Foi uma perda trágica, mas não poderia 
haver epílogo mais coerente para sua trajetória de solidariedade e compromisso com os mais 
necessitados em estado de vulnerabilidade social, do qual Drª Zilda Arns nós deixa um legado 
impar e relevante de testemunho e de fé, presentes em sua vida, em seu discurso religioso e 
prática pastoral.
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TEOLOGIA E ECOLOGIA:  
EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA CONQUISTA  

DE UMA VIDA SUSTENTÁVEL

JEVERSON NASCIMENTO

Resumo: O presente artigo visa analisar a relação entre a teologia e a ecologia, visando de-
monstrar que essa união pode ser importantíssima para a salvação do meio ambiente. Sabendo 
que, as grandes potências mundiais abriram a possibilidade de estudar forma de proteger a na-
tureza através do desenvolvimento sustentável, de sorte que, seja mantida a qualidade ambiental 
para que as futuras gerações possam continuar a usufruir dos recursos naturais disponíveis hoje. 
Felizmente a igreja tem tido o apoio da sociedade para que juntos possam encontrar cada dia 
mais formas de preservar o meio ambiente e garantir a sobrevivência futura da humanidade.

Palavras-chave: Teologia. Ecologia. Desenvolvimento Sustentável.

Abstract: This article aims to analyze the relationship between theology and ecology, aiming 
to demonstrate that this union can be extremely important for the salvation of the environ-
ment. Knowing that the great world powers have opened the possibility of studying how to 
protect nature through sustainable development, so that environmental quality is maintained 
so that future generations can continue to enjoy the natural resources available today. Fortu-
nately the church has had the support of society so that together they can find more and more 
ways to preserve the environment and ensure the future survival of humanity.

Keywords: Theology. Ecology. Sustainable Development.
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Introdução

Nos últimos trinta anos, o homem passou a buscar formas adequadas para utilização dos 
recursos naturais de maneira mais sustentável. Isso foi consequência do grande avanço indus-
trial dos países desenvolvidos que travaram uma guerra contra a natureza, agredindo de maneira 
fatal o meio ambiente.

Dessa forma, sendo a ecologia uma ciência que se preocupa com a análise das interações do 
homem e das demais espécies entre si e com o meio em que vivem, seu estudo tem auxiliado 
na busca de soluções para resolução dos desafios relacionados à degradação do meio ambiente 
e de ordem social.

Em sendo a teologia uma ciência que tem por finalidade estudar Deus e a forma como ele 
se relaciona com o homem e o universo, os seus estudiosos sempre procuraram meios de con-
vencer o ser humano a ter um relacionamento íntimo com o seu Criador e com os demais seres 
vivos, para viverem em harmonia com a natureza.

Neste trabalho será feito um estudo mais aprofundado sobre a relação existente entre a Teo-
logia e a Ecologia a fim de tentar resolver os desafios existentes tanto de ordem social, espiritual 
e ecológica.

Após o lançamento da Encíclica Laudato Sí,1 pelo Papa Francisco, em 2015, foi dado início 
a consolidação da Ecoteologia, uma forma de teologia construtiva preocupada em estudar as 
relações dos homens, Deus e a natureza, principalmente à luz das questões ambientais.

Ela tem como principal função direcionar os homens através da evangelização para que pos-
sam compreender a importância de se viver em harmonia com o próximo e o meio ambiente.

1. Ecologia – Conceito

O grande cientista alemão Ernest Haeckel,2 em 1866, criou o termo ecologia para designar 
a ciência que estuda as relações entre o homem e o meio ambiente.

1 Encíclica Laudato Si’ é uma encíclica do Papa Francisco, na qual o pontífice critica o consumismo e o desenvolvimento 
irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações 
climáticas.

2 Ernst Heinrich Philipp August Haeckel – zoólogo, naturalista, filósofo, médico, professor anatomista e artista alemão 
muito importante para a história recente da biologia e teoria da evolução. Embora fosse um excelente anatomista de 
espécies de invertebrados seu trabalho mais famoso foi com o grupo Radiolaria, focado em biologia marinha.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADclica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Francisco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Degrada%C3%A7%C3%A3o_ambiental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7a_do_clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7a_do_clima
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A Ecologia é um ramo da Biologia, portanto, não é uma ciência isolada e, para facilitar o seu 

estudo, houve uma divisão em várias categorias, e as principais são Autoecologia, Sinecologia e 
Demoecologia.

Sendo uma ciência vasta e complicada, tem como principal função buscar compreender os 
pormenores da natureza.

Diante de sua tamanha grandiosidade científica, a ecologia expandiu-se para diversas áreas 
do conhecimento, tais como a da Biologia da Conservação, Ecologia da Restauração, Ecologia 
Numérica, Ecologia Quantitativa, Ecologia Teórica, Macroecologia, Ecofisiologia, Agroecolo-
gia, Ecologia da Paisagem, Ecologia Vegetal e Animal e, ainda, Ecologia Terrestre e Aquática.

Lembrando que, todos as criaturas divinas ocupam algum lugar no espaço terrestre, logica-
mente conclui-se que o que acontece com o meio ambiente os afeta diretamente, no que tange 
tanto à sua sobrevivência e reprodução, e diretamente às suas funções básicas orgânicas.

É lógico que, todos os que vivem, de alguma maneira, alteram permanentemente o meio 
ambiente no qual estão inseridos. Dessa forma, é importantíssimo que haja um meio de com-
preender como isso ocorre, quais as suas consequências e buscar uma maneira de corrigir falhas 
causadas aos ecossistemas,3 devido a essa vivência no espaço em que vivem.

Diante da incrível capacidade que alguns seres têm de modificar, degradar e destruir o meio 
ambiente,4 bem como dilapidar os recursos naturais, surgiu um novo conceito de conservação 
para proteger e regulamentar o uso do ambiente natural e das suas espécies, através de várias or-
ganizações ambientalistas que promovem a propagação do conhecimento sobre estas interações 
entre o homem e a biosfera.

A própria Constituição Federal de 1988, tutelou a proteção ao meio ambiente em seu art. 
225, § 1º, I, III, VII, veja-se abaixo:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Pú-

3 Ecossistemas é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre 
si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. O termo foi utilizado pela 
primeira vez em 1935 pelo ecólogo Arthur George Tansley. Desde então, faz parte do vocabulário da comunidade 
científica e da sociedade.

4 Meio Ambiente O meio ambiente refere-se ao conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cerca os seres vivos, 
influenciando-os e sendo influenciado por eles. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia_da_Conserva%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecofisiologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agroecologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agroecologia
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ecologia.htm
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blico e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.

§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I – pre-

servar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas;

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus compo-

nentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 

atributos que justifiquem sua proteção;

[...]

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade (BRASIL. Constituição Federal de 1988, 2010, p. 115.

Ou seja, o Estado, para preservar, defender e proteger o meio ambiente, deve agir unilateral-

mente ou juntamente com a sociedade.

Tamanha a importância de se preservar o meio ambiente, que no ano de 1992, no Estado 

do Rio de Janeiro, houve uma Conferência das Nações Unidas sobre o Meio ambiente e o De-

senvolvimento (CNUMAD), que ficou conhecida como Rio-92 ou Eco-92, para promover o 

desenvolvimento sustentável.

Assim, foi aprovada a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que no 

seu princípio 11, define que:

Os Estados adotarão legislação ambiental eficaz. As normas ambientais, e os objetivos 

e as prioridades de gerenciamento deverão refletir o contexto ambiental e de meio 

ambiente a que se aplicam. As normas aplicadas por alguns países poderão ser ina-

dequadas para outros, em particular para os países em desenvolvimento, acarretando 

custos econômicos e sociais injustificados (DE, Agenda 21, CNUMAD, 1992).

Ou seja, é de suma importância que todos os Estados estejam engajados nessa luta pela de-

fesa do meio ambiente sustentável.
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Falando sobre o papel do Estado, Paulo Afonso Leme Machado, no seu livro Direito Am-

biental Brasileiro, às fls. 92, leciona que:

Os Estados têm o papel de guardiães da vida, da liberdade, da saúde e do meio 

ambiente. Garantir a liberdade responsável: liberdade para empreender, liberdade 

para descobrir e aperfeiçoar tecnologias, liberdade para produzir e comercializar, sem 

arbitrariedades ou omissões dos Estados, liberdade que mantém a saúde dos seres 

humanos e a sanidade do meio ambiente. A liberdade que engrandece a humanidade 

e o meio ambiente exige um Estado de Direito, em que existam normas, estrutu-

ras, laboratórios, pesquisas e funcionários, independentes e capazes. (MACHADO, 

2016, p. 92)

Ou seja, para que o Estado possa atuar verdadeiramente na guerra em prol da natureza, ele 

precisa estar estruturado, com condições mínimas para conduzir uma política ambiental séria 

e convincente.

É bom salientar que, o meio ambiente integra tanto a natureza original e artificial, quanto o 

solo, a água, o ar, a flora, o patrimônio histórico, paisagístico e turístico, ou seja, o meio físico, 

biológico, químico.

Em 1981, adentrou no mundo jurídico a Lei Federal nº 6.938, que legisla sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente. No seu artigo 3º, inciso I, ela traz a seguinte redação:

Art 3º – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do 

meio ambiente;

III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 

direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
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c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos;

IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

V – recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, 

os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera.

V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, 

os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a 

flora. (Redação dada pela Lei n. 7.804, de 1989).

Pode-se concluir que a Política Nacional do Meio Ambiente é uma lei importantíssima, pois 

é um instrumento no qual se encontra a normatização que proporciona melhoria nas condições 

ambientais, no Brasil.

Dessa forma, o grande papel da Ecologia é auxiliar através dos seus estudos que se tenha 

uma visão geral da relação dos seres vivos com os ecossistemas, verificando se os mesmos estão 

em harmonia.

É papel dos ecologistas, como cuidadores do meio ambiente, frente a imensa degradação 

social e ambiental do planeta, buscar amparar o ser humano propondo um novo sistema de 

valores para que o homem continue se desenvolvendo socialmente de forma ecologicamente 

equilibrada.

2. Teologia

A palavra teologia tem sua origem no idioma grego θεóς, transl. theos = “divindade” + λóγος, 
logos = “palavra”, por extensão, “estudo, análise, consideração, discurso sobre alguma coisa ou 

algo”, no sentido literal, é o estudo racional e sistemático acerca da divindade (sua essência, 

existência e atributos). Pode também referir-se a uma doutrina ou sistema particular de crenças 

religiosas – tal como a teologia judaica, a teologia cristã, a teologia islâmica e assim por diante.
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Como se pode observar, Teologia é o estudo de Deus, ou seja, um tratado sobre a revelação 

divina aos homens. Este termo não é utilizado na Bíblia. Os teólogos são considerados os pais 

da Igreja.

A própria palavra de Deus, exprime a necessidade de buscar conhecer Deus, como se pode 

ler no texto de Oseias 6,3, nestes termos: “Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao 

Senhor; a sua saída, como a alva, é certa; e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que 

rega a terra”.

A teologia estuda as religiões num contexto histórico, pesquisando e interpretando os fe-

nômenos e as tradições religiosas, os textos sagrados, a doutrina, o dogma e a moral e sua 

influência nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas ciências humanas, como na 

Antropologia e na Sociologia.

Ela é uma reflexão sobre a revelação que Deus dá ao homem através das Escrituras Sagradas. 

É o estudo de Deus, de Sua natureza, Sua existência, Seus planos e ações revelados a nós, assim 

como a Sua relação com o mundo e com o homem. Ela tem como função primordial alimentar 

o mundo com a palavra de Deus. Está focada na fé.

A teologia é organizada em diversos temas, são eles a Pneumatologia – estudo do Espírito 

Santo, a Bibliologia – estudo da Bíblia, a Eclesiologia – estudo das igrejas, a Angelologia – es-

tudo dos anjos, a Soteriologia – estudo da salvação, A Hamartiologia – estudo do pecado, a 

Escatologia – estudo do fim dos tempos, a Antropologia cristã – estudo da humanidade e, por 

fim, a Demonologia – estudo dos demônios sob sua perspectiva cristã.

Analisando o conceito filosófico ético das Escrituras Sagradas, do Antigo e do Novo Testa-

mento, percebe-se que a grande ética de Deus, nada mais é do que o amor tanto o amor de Deus 

para com a humanidade, como o amor que a humanidade tem por Deus.

O próprio Criador do Universo, ensina ao homem que tudo se resume no amor, como se 

pode ler no texto bíblico, Lucas 10,27: “E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus 

de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendi-

mento, e ao teu próximo como a ti mesmo”.

Durante a leitura da Escritura Sagrada, conclui-se que o relacionamento com Deus só é pos-

sível através da obediência a sua Palavra, como está escrito em João 14,15: “Se vocês me amam, 

obedecerão aos meus mandamentos”.
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Isso é de suma importância para que o homem consiga compreender os ensinamentos de 

Deus e poder colocá-los em prática.

3. Ecoteologia

A busca pelo equilíbrio entre a fé e a razão trouxe condições para a conjunção da Teologia e 
da Ecologia, a ciência a serviço da fé.

Atualmente tem se fortalecido no meio teológico, uma espécie de teologia construtiva, que 
vem se preocupando com maneiras de melhorar o relacionamento entre o homem, sua religio-
sidade e a natureza, devido a grande preocupação mundial com as questões ambientais.

No texto bíblico, Gênesis 14,31, que fala sobre o estado contemplativo de Deus no que se 
refere à natureza, os seguintes termos: “E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito 
bom; e foi a tarde e a manhã, o dia sexto”.

Se o próprio Deus, em sua grandiosidade, ensina ao homem a importância de sua criação, 
demonstrando sua satisfação extrema ao observá-la, cabe ao homem seguir os seus ideais e lutar 
para conservá-la digna dessa admiração.

O grande pesquisador, Martin Lindsey Christoffersen,5 leciona sobre a importância de que:

As igrejas atuem mais intensamente, de forma integrada com a ciência, na interme-
diação política em prol da solução dos problemas ambientais, uma vez que a moral 
religiosa ajudaria a reverter os ganhos econômicos advindos da utilização sustentável 
da biodiversidade genética para as culturas locais e exercendo o seu papel como for-
madoras de opinião na conscientização das comunidades sobre os benefícios de uma 
vida equilibrada com a natureza e de uma exploração racional dos recursos naturais 
(CHRISTOFFERNEN, 2010, p 109-124).

Em outras palavras, o doutor em ciências percebe a importância de unir as questões ambien-
tais nas falas dos doutrinadores religiosos, para que possam influenciar as comunidades a ter um 
cuidado para com os recursos naturais.

5 Doutor em Ciências (USP), pesquisador do CNPq, docente da Universidade Federal da Paraíba, Departamento de 
Sistemática e Ecologia, João Pessoa, Paraíba, Brasil, e-mail: mlchrist@dse.ufpb.br.
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A forma mais correta para que seja construída uma nova epistemologia6 ambiental é atra-

vés do diálogo com instituições não governamentais e eclesiásticas. Para que, juntas possam 
descobrir novas formas de diminuir os impactos destrutivos da relação do homem com o meio 
ambiente, com base nos textos da Sagrada Escritura.

O despertar da consciência ecológica nas comunidades religiosas, é a chave para repensar 
numa solução para resolução de questões ecológicas, através do fortalecimento dos laços exis-
tentes entre o homem e a natureza.

Isso se deve ao fato de que, o ser humano precisa reaprender a interagir com o meio ambien-
te para poder construir um futuro melhor, preservando o meio ambiente e procurar desfazer os 
estragos que lhe foram causados ao longo dos anos.

Assim, através das leituras de textos bíblicos, com Gênesis, Jó, Salmos, Carta de Paulo aos 
Romanos e o livro Apocalipse, o homem consiga contribuir para a construção de um discurso 
ambiental.

O antropocentrismo7 se inspirou em alguns textos bíblicos, como em Gênesis 1,28, “En-
chei a Terra e sujeitai-a e dominai sobre tudo o que vive e se move sobre ela”, bem como o que 
está leciona as Sagradas Escrituras em Gênesis 1,26, que afirma que o ser humano foi feito “à 
imagem e semelhança de Deus” (Gn 1,26). Nesse caso, o homem Ele se deleita de um cargo que 
é só dele, o de estar acima dos demais seres. Eis a raiz da atual crise ecológica.

Mas a grande verdade é que o homem não é Deus, ele não consegue manter a sanidade ao 
tentar se comparar ao Criador. Ele é apenas criatura e, portanto, deve agir como tal. Como dito 
em Gênesis 2,15, “E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar 
e o guardar”, é obrigação do ser humano cuidar da criação divina e não destruí-la ao seu bel 
prazer.

A Terra gerou a todos. Deus ordenou: “Que a Terra produza seres vivos, segundo sua espé-
cie” (Gn 1,24). Ela, portanto, não é inerte, é geradora e é mãe e deve ser amada, protegida e 
cuidada por todos os seres viventes.

O homem foi feito para natureza e ela foi criada para a manutenção da vida na Terra.

6 Reflexão geral em torno da natureza, etapas e limites do conhecimento humano, esp. nas relações que se estabelecem entre 
o sujeito indagativo e o objeto inerte, as duas polaridades tradicionais do processo cognitivo; teoria do conhecimento.

7 Antropocentrismo: forma de pensamento comum a certos sistemas filosóficos e crenças religiosas que atribui ao ser 
humano uma posição de centralidade em relação a todo o universo, seja como um eixo ou núcleo em torno do qual estão 
situadas espacialmente todas as coisas (cosmologia aristotélica e cristã medieval), seja como uma finalidade última, um 
télos que atrai para si todo o movimento da realidade (teleologia hegeliana).
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A ecoteologia é uma corrente teológica que se baseia na busca de respostas para o seguinte 

questionamento: “o que a fé cristã pode contribuir para que o planeta em que habita se torne 
sustentável?”

Dessa forma, ela leva o ser humano a fazer uma releitura dos textos bíblicos na perspectiva 
da sustentabilidade.

Hoje, grandes lideranças têm discutido a ética8 e a responsabilidade social com o meio am-
biente. E essa relação se dá através da atuação de grupos nas causas socioambientais.

Dessa forma, as religiões passam a contribuir junto com processos educacionais para a for-
mação dessa nova consciência ecoteológica sobre o meio ambiente, através da disseminação de 
novas práticas éticas responsáveis que valorizam à vida.

Conclusão

Considerando que o objetivo geral deste artigo foi visualizar o papel da Teologia e da Eco-
lolgia na busca de soluções para conquista de uma vida saudável foi preciso tratar certas espe-
cificidades, tais como a necessidade de uma releitura de alguns textos da Sagrada Escritura, 
para uma nova compreensão da visão multidimensional da Ecoteologia, admitidas a partir dos 
conceitos etimológicos da Ecologia e da Teologia, da relação Sociedade e Natureza e da Missão 
Integral da Igreja.

Pode-se perceber que a Ecoteologia é um campo de estudo capaz de integrar os discursos 
científico e religioso por ter foco na Ecologia e considerar a Espiritualidade como instrumento 
para a conscientização ambiental, tendo por base uma Teologia que incentiva a igreja em sua 
missão de protetora da vida e da natureza, em obediência a vontade de Deus.
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CASAS RELIGIOSAS DE ACOLHIMENTO  
A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: UMA INTRODUÇÃO 

À TEOLOGIA DO SOFRIMENTO HUMANO

MARCEL ALCLEANTE ALEXANDRE DE SOUSA

Resumo: O artigo que segue tem como tema o papel das instituições religiosas na saga 
de uma pessoa em situação de rua. A pessoa que está em situação de rua está necessitando de 
uma ajuda muitas vezes espiritual e não só material. O papel das instituições religiosas está em 
ressignificar algo na vida da pessoa que foi viver na rua. Não é uma pesquisa com metodologia 
quantitativa, mas perpassa pela observação. Falamos de uma instituição da cidade de Campina 
Grande, Paraíba, e que está em atuação desde 2003. As instituições tem um importante papel, 
porque além de auxiliar materialmente pode oferecer novas oportunidades ante a sociedade.

Palavras-chave: Religião. Instituição. Pessoa. Rua. Vida.

Abstract: The following article focuses on the role of religious institutions in the saga of a 
homeless person. The homeless person needs help that is often spiritual and not just material. 
The role of religious institutions is to resignify something in the life of the person who went to 
live on the street. It is not a research with quantitative methodology, but it goes through ob-
servation. We are talking about an institution in the city of Campina Grande, Paraíba, which 
has been in operation since 2003. Institutions play an important role, because in addition to 
helping materially, they can offer new opportunities to society.

Keywords: Religion. Institution. Person. Street. Life.
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Introdução

O objeto de estudo que aqui estamos tratando tem por nome Casa de Acolhida São Paulo 
da Cruz. É uma associação civil beneficente guiada espiritualmente pela Congregação da Paixão 
de Jesus Cristo, Religiosos Passionistas, Igreja Católica Apostólica Romana. Fundada há 19 de 
outubro de 2003, tem um papel significativo na cidade de Campina Grande, Paraíba, a saber: 
acolher, abrigar, assistir e proteger a população adulta de rua, de reconhecida carência, de faixa 
etária superior a 18 anos de ambos os sexos.1 Dizemos que,

O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: não pressupõe 
hora ou profissional específico para fazê-lo, implica compartilhamento de saberes, 
angústias e invenções, tomando para si a responsabilidade de “abrigar e agasalhar” 
outrem em suas demandas, com responsabilidade e resolutividade sinalizada pelo 
caso em questão. (BRASIL, 2010, p. 19).

No tocante a acolher é perceptível a necessidade de reintegrar os atores sociais que nos pro-
curam à sociedade. Para isso, faz-se conveniente reorientar os distintos projetos de vida. Mas, 
para a efetuação deste procedimento, os acolhidos devem ser qualificados para voltar ao conví-
vio social. Muitos não sabem ler, escrever, não tem uma profissão qualificada que os possa fazer 
ficar no mercado de trabalho, que exige uma boa qualificação.

Além disso, a casa tem como preocupação o bem-estar físico e espiritual de casa ator social. 
Como seres humanos que são, tem esse direito. Concordando com os direitos universais dos 
seres humanos, a casa admite para ressocializar. Tal hipótese é complexa, mas é o fundamento 
da casa. O intuito é propiciar a oportunidade de conhecer o amor de Deus que perpassa por um 
aspecto biopsicossocial e espiritual transformador.

A casa tem capacidade de acolher 4 mulheres e 14 homens. Sua triagem perpassa por 2 
atores. Totalizando 20 pessoas. Trabalham remuneradamente 4 secretários. Todas as atividades 
da casa acontecem por doações. As doações são em forma de alimentos, utensílios e dinheiro. 
Para o bom funcionamento da casa é necessário o total de 10.000, 00 mensais. Está localizada 
na Rua Vila Nova da Rainha, 376 – Centro – Campina Grande, PB – CEP: 58400-220. Com 
o seguinte CNPJ: 05.977.746/0001-73.

1 A análise de conjuntura que estamos falando trata-se dos meses de janeiro a julho de 2019. Atualmente essa congregação 
religiosa não está mais lhe oferecendo capelania. 
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Nossa proposta desenvolver-se-á por meio de pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, 

efetivada por uma abordagem hermenêutico-teológica rigorosa, em um primeiro momento. 
Abordagem que deve dar conta não só da existência de uma discussão acerca do sofrimento 
humano condensado na pessoa do morador de rua que procura a Casa de Acolhida São Paulo 
da Cruz, mas também de um conceito consistente de participação, como também, dar conta de 
uma nova leitura acerca do sofrimento a partir de uma pesquisa documental junto à associação 
que acolhe moradores em situação de rua.

O trabalho segue descrevendo os resultados obtidos durante os seis meses de intervenção na 
Casa de Acolhida São Paulo da Cruz, correspondente a 2019.1. Resultados esses pautados na 
observação e em conversas informais. Na escuta dos problemas e na triagem dos novatos a casa. 
Aqui não vamos descrever nada que comprometa as pesquisas com seres humanos, apenas dar 
conta de um problema que é universal: as pessoas em situação de rua.

Levantamos a hipótese de que a itinerância pelas ruas está baseado na perca do sentido da 
vida. O que justifica alguém ter tantos bens materiais, família etc., deixar tudo e viver em si-
tuação de rua. Outra hipótese consiste em não ser cobrado pela sociedade e viver sem ordem 
estabelecida.

Teologia do sofrimento humano em uma casa de acolhimento

O ator social em situação de rua é um ser humano com uma história. Sendo uma pessoa e, 
apesar de estar nas ruas, tem direitos e deveres. Deve ser por isso, que existem muitas pesquisas 
com a temática: pessoas em situação de rua, pois é preocupante o descaso biopsicossocial e espi-
ritual para com essa categoria de pessoas. Podemos definir esse grupo de pessoas com as palavras 
do Decreto 7.053 de 23 de dezembro de 2009, quando diz:

Para fins deste Decreto, considera-se população em situação de rua o grupo popula-

cional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares 

interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que 

utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de 

sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimen-

to para pernoite temporário ou como moradia provisória (BRASIL, 2009, Art. 1).

Nas pesquisas nacionais de 2005 a 2009 temos um maior percentual de moradores de rua 
na capital de São Paulo. No trabalho de Costa (2005), População em situação de rua: contextua-
lização e caracterização, chama atenção para a falta de consideração deste público no Censo. Em 
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média são 13.666 habitantes das ruas paulistas. Apesar disso, não se ausenta o percentual da 
cidade de Campina Grande, Paraíba, que é preocupante. A população total do município era de 
385.213 habitantes, de acordo com o IBGE (censo demográfico/ 2010), sendo sua área territo-
rial 593, 026 km2. As ruas que compõem o seu centro estão habitadas por pessoas desabrigadas. 
Além disso, na famosa feira agroecológica, no centro de Campina Grande, encontramos muitos 
casos de pontos de prostituições e zonas de moradores de rua.

Como a Casa de Acolhida São Paulo da Cruz é orientada por religiosos que pertencem a 
Igreja Católica Apostólica Romana, as categorias dadas a esses atores sociais assume uma pers-
pectiva religiosa, a saber, crucificados. Tal nome proveio das inspirações místicas de São Paulo 
da Cruz, italiano, maior místico do final do século XVII e início do século XVIII.

É na figura de São Paulo da Cruz,2 mestre de Ovada, que aparecem uma série de questio-
namentos acerca da paixão de Jesus Cristo. Análogo, deparamo-nos com a terminologia ‘esque-
cimento’. O esquecimento faz com que o homem não participe e participar é assemelhar-se. 
Quando esquecemos não damos sentido às coisas que se apresentam a nós. É nesta perspectiva 
que São Paulo da Cruz apresenta uma releitura sobre o sofrimento. O termo sofrimento provém 
do grego phatos e para a filosofia da existência é visto como uma condição existencial. É possível 
encontrar nos escritos de São Paulo da Cruz alguma referência à teologia da cruz? Se sim, não 
seria um referencial teórico salutar para uma discussão teológica pertinente a temática do sofri-
mento e a oportunidade de dialogar com os atores sociais em situação de rua?

A partir de uma observação participante, chegam até a Casa de Acolhida, cristãos ou não 
cristãos que perpassam pela experiência do sofrimento. A pergunta pelo sentido dado ao sofri-
mento recai em um esquecimento do Amor. Próximo a isso, não caminha distante as realidades 
crucificadas encontradas nas ruas onde a Igreja exerce o ministério eclesiástico. Esqueceu-se o 
maior significado dado no sofrimento. As pessoas sofrem, mas apenas por sofrer. Diante disso, 
qual o sentido de sofrer?

2 Paulo Danei (São Paulo da Cruz) nasce no dia 03 de janeiro de 1694, em Ovado, no Piemonte, Itália. De 15 irmãos, 
destes sobrevivem 5: Catarina, João Batista, Antônio, José e Tereza. Sendo que Paulo e mais dois dos seus irmãos serão 
padres, e os demais permanecerão solteiros. No verão de 1720, no tempo em que se colhia o trigo, depois de comungar 
na Igreja dos Capuchinhos, na encruzilhada de retorno à sua casa, Paulo tem uma forte sensação de estar vestido 
de preto, com o nome de Jesus e a cruz branca no peito. E tem a impressão de ouvir estas palavras: Este é o sinal de 
quanto deve ser puro e cândido o coração daquele que levar esculpido o nome Santíssimo de Jesus. Depois de todas 
estas experiências, Paulo já tem em mente o seguinte: viver na solidão e pobreza, reunir companheiros e fundar uma 
Congregação com o nome “os pobres Jesus”. Seu projeto é fazer memória da paixão, como força de transformação do 
mundo. Acredita que a falta dessa memória é a causa de tantas desgraças. Para Paulo a finalidade da Congregação da 
Paixão de Jesus Cristo deveria ser: testemunhar a fé e ensinar a meditar a memória da paixão de Jesus.
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 O nosso recorte teórico circunscreve-se ao período medieval, por se aproximar do pen-

samento de São Paulo da Cruz. Os místicos do período medieval muito têm a dizer sobre o 
sofrimento. Ao falar do sofrimento humano não esquecemos o sofrimento de Deus na Cruz. O 
sofrimento é sagrado. Por esse motivo, dizemos que esta pesquisa é importante para a Memória 
da Paixão.

Pensar o sofrimento não é só tarefa da teologia, sociologia, antropologia, da arqueologia ou 
da história. A mística também oferece sua contribuição, pois perpassa por uma interdisciplina-
ridade. Podemos falar do sofrimento como falamos de vestimentas, trabalhos paroquiais ou de 
coisas paroquiais. Se sim, não teria mais propriedade, para disso falar, se ele soubesse na carne 
o que é o sofrimento? Essa distinção favorece a participação. Estamos falando do sofrimento a 
partir dos nossos interesses? Uma etnografia pode ajudar o Passionista a questionar se, de fato, 
é condizente o voto da memória da paixão com a realidade da cruz presente em nos campos de 
atuação de um grupo de religiosas da Igreja Católica. Preocupado pelo saber, cogita a ideia de 
que a verdadeira sabedoria é aquela adquirida nos livros e/ou nos grandes centros acadêmicos, 
mas se esquece de que o verdadeiro saber acerca da memória da paixão está em participar da dor 
do outro e fazer uma verdadeira páscoa com o homem que sofre.

 Os crucificados de hoje, conceito paulocruciano, em situações de rua, são alvos de diver-
sos descasos e expostos a diversas transgressões desumanas como a fome, a doença, a falta de 
segurança e de políticas públicas. O Cristo da fé ainda continua o seu sofrimento em nossa so-
ciedade desigual. Esses atores sociais estão voltados para os asseios de uma classe que vive cada 
minuto em uma situação de dor, angustia, amargura e sentimentos que perpassam toda a sua 
vivência em meio aos quais são obrigados a viverem.

Nas palavras de Argiles e Silva (2011, p. 23):

A realidade da população em situação de rua põe em evidência o caráter destrutivo 

do sistema capitalista que cria esta situação de extrema pobreza e ao mesmo tempo 

provoca não só atos de crueldade, citados anteriormente, como indignação, medo 

e temor em outros setores sociais, que se sentem ameaçados diante da ocupação de 

um espaço público por pessoas que não gozam do direito de um espaço privado de 

moradia.

“As pessoas que ficam na rua” não são caracterizadas apenas como dependentes químicos, 
mas também pessoas com transtornos psíquicos e/ou fragilizadas pela decepção da vida. Argiles 
e Silva mencionam uma realidade. A sociedade não aceita ter esse perfil social em proximidades 
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comerciais. A desfiguração do eu amedronta o ator social perfeito da sociedade. Neste sentido, 
as populações de rua se aglomeram em ambientem escuros e pouco frequentados pela sociedade.

Estamos tratando de um reflexo das situações circunstanciais que passam na precariedade da 
vida. Resultado do desemprego ou de outros aspectos inerentes a isso, tem deixado vulnerável 
os atores sociais de rua. Pois, não se aceita que estejam habitando as praças ou ruas, mas não se 
tem políticas públicas favoráveis aos mesmos.

Neste cenário entram as Instituições religiosas que tentam ressignificar as carências da perca 
pelo sentido de viver. Não falamos de uma doutrinação, mas de uma espiritualidade que se faz 
necessária na vida de uma pessoa em situação de rua. Damos o nome de espiritualidade assisti-
da. Por espiritualidade assistida, tratamos da reconstrução dos projetos desencantados da vida 
do ator social que está em situação de vulnerabilidade. Não falamos de uma doutrina específica, 
nem de uma religião. A espiritualidade lhe é superior.

Não só na cidade de Campina Grande, Paraíba, mas também em outros estados é possível 
fazer um apanhado das casas de acolhimento. São regidas por religiões e Igrejas distintas. Não é 
só um trabalho da Igreja Católica, mas da perspectiva humana. Humanos que se comovem com 
a falta de esperança de outros humanos.

Entretanto, em muitos municípios brasileiros são oferecidos como alternativa à si-
tuação de rua serviços de acolhimento institucional, pertencentes às secretarias mu-
nicipais ou a Organizações do Terceiro Setor vinculadas à Política Nacional de Assis-
tência Social. (OLIVEIRA; COSTA, 2015, p. 349).

Não resta outra alternativa a não ser procurar ajuda às instituições religiosas que amparem 
a causa. Chegando nesses ambientes de acolhida o morador de rua não se sente confortável, 
pois já havia se acostumado com a liberdade que a rua proporciona. Nessas casas, tem horários, 
trabalhos e a reinserção na sociedade. Por isso, o fluxo de entrada e saída é alto.

Na Casa de Acolhida São Paulo da Cruz, temos a seguinte comparação para o primeiro 
semestre de 2019:
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Entram muitos moradores de rua. No entanto, entre os que entram sua permanecia na casa 
é de poucos dias ou meses. Muitos procuram apenas um banho e roupas novas. Outros estão 
cansados do abandono e solidão e chegam para ficar. Esses que ficam pedem para serem enca-
minhados a casa da cidadania para poderem tirar seus documentos mais uma vez. A faixa etária 
dos moradores estão circunscritos entre os da terceira idade. Não tem jovens.

Nos relatórios encontrados nos arquivos da casa. Temos a insistencia de atividades educati-
vas, assistencia psicológica e espiritual. Práticas educativas e psicológicas que perpassaram pela 
assistencia extencionista da UEPB, isto no ano de 2014. Em outros relatórios permanece a alfa-
betização e a pratica de atividades de encaixe de fechaduras. Encontramos apenas a celebreação 
do ritual cristão católico, às tercas-feiras em outros relatórios a oração do terço todos os dias. 
Não achamos nada que pudesse garantir uma profissionalização e espiritualidade. Os registros 
estão desorganizados sem uma sequência lógica. Fica complicado descrever os acontecimentos 
quando estes não estão estruturados historicamente, esta foi a dificuldade encontrada na pes-
quisa documental que apontamos em nossa metodologia.

Em uma pesquisa realizada com o nome moradores de rua na Plataforma SciElo, encontra-
mos quatro artigos correspondente ao ano de 2019. Temos os seguintes artigos: Se virando no 

sistema da rua: moradores de rua, conceitos e práticas; Perigosos ou úteis? Os moradores de rua e a 

produção do espaço urbano em Belo Horizonte e Bogotá. Entre as andanças e as travessias nas ruas da 

cidade: territórios e uso de drogas pelos moradores de rua. Living on the streets: an integrative review 

about the care for homeless people. Dos artigos, alguns conceitos precisam ser vistos para que a 
nossa etnografia seja mais bem aproveitada.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

97Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 63

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
O trabalho de Holanda (2019) traz um conceito próximo a hipótese desse estudo. O concei-

to dele de ‘sistema da rua e se virar’ é semelhante aos relatos dos moradores da Casa de Acolhida 
São Paulo da Cruz. Nos relatórios da casa temos dados que não se distanciam do que Jorge 
Holanda descreve. Nas palavras do mesmo, temos:

Contou-me sobre disputas com outros moradores de rua, abusos policiais, proble-
mas com instituições de apoio à população de rua, dificuldades nos períodos de 
chuva e várias outras adversidades envolvendo outros atores que atravessavam seu 
cotidiano. (HOLANDA, 2019, p. 34).

Foi acompanhado, pela casa, um senhor por nome Jonatham3. Era tapeceiro e foi abando-
nada pela família. Foi levado a casa por comerciantes da feira agroecológica de Campina Gran-
de, Paraíba. Na triagem ele fala: – “Padre, eu não tenho família. Na rua sofri muito. Passei mui-
to frio”. Os relatos dos moradores de rua, não se distanciam. Eles se gladeaiam por território, 
sofrem abusos da população e muitas vezes a violência até mesmo institucional. Neste ponto, 
os relatos que temos da Casa de Acolhida são de acolhida aos moradores de rua. Chegou-se um 
tempo que os mesmo viviam trancados em um predio de 3 andares no endereço já citado. Aos 
poucos a Casa foi percebendo que os costumes e as razões de estar na rua, seriam diferentes e 
que um tempo se fazia necessário para que o morador de rua se adpatasse a uma nova estrutura.

O problema é desafiador para uma Instituição Religiosa. Dar auxilio a mendigos é lidar 
com o ‘lixo’ da sociedade. O sistema capitalista quer a produção e a fatura. Pessoas em situação 
de rua não produzem. Houve um tempo que a Casa de Acolhida trabalhou com o fechar fe-
chaduras,4 mas o ministério do trabalho interveio e não permitiu que isso acontecesse. Como 
os bens estão distribuidos de forma desigual, as Instituições Religiosas precisam se aliar com 
as empresas para poder assistir a casa de acolhimento. No dizer de Carneiro (2019, p. 55), “as 
formas de distribuição de recursos e infraestrutura, por exemplo, não ocorreram de modo a pro-
duzir lugares, setores ou áreas de forma igualitária” e a Casa de Acolhida não se distancia desta 
mesma realidade. Os recursos financeiros não suportam a quantidade de pessoas em situação de 
rua que procuram a casa de acolhimento. São poucas pessoas e empresas que se interessam pela 
ressocialização dos mesmos.

3 Nome fictício. Achamos interessante ouvir o senhor e trazer presente o seu sofrimento. 
4 Um trabalho que consiste em organizar duas fechaduras para portas e encaixa-las em pequenas caixas de papel para que 

possam ser levadas ao mercado. 
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É por isso, que o conceito dado aos moradores de rua se aproxima a restos da sociedade ca-

pitalista e não religiosa. Para Carneiro (2019, p.54): “[...] os moradores de rua têm sido vistos 
como parte das razões da existência de espaços de uma cidade não competitiva e, portanto, 
compreendidos como corpos anormais e perigosos”. Os espaços que eles vivem provocam a ob-
servação participante a dizer isso. São ambientes violentos, não civilizados. A Casa de Acolhida 
São Paulo da Cruz tem sido também um espaço assim. Sem plantas naturais, sem cores vivas 
que contemplem a esperança. Sem espaços de lazer que digam da beleza da vida e do descanso.

Atualmente moram na Casa de Acolhida São Paulo da Cruz 11 moradores os quais viveram 
situação assombrosas de formas semelhantes a rua. Contam duas cenas de medo, violência e 
briga por território dentro da casa. Antes de chegarem eles viviam uma estratégia de sobrevi-
vência e realização de pequenas tarefas com algum rendimento, por exemplo, vendilhões. Eram 
guardadores de carro, descarregadores de carga, catadores de papéis, latinhas. Isso foi aos pou-
cos afastando os grupos e tornando-os competitivos. Tais disputas geraram desavenças na rua. 
Quando pedem abrigo trazem esses desencontros para dentro da casa.

Entre eles se estabelece uma espécie de “desconforto”. Outros casos que encontramos, no-
meamos considerável, por caracterizar-se por debilitação física e mental, ocasionando uma in-
validez e uma maior dependência. Outros são viciados em álcool ou em drogas. Circula-se entre 
as testemunhas que a Casa de Acolhimento São Paulo da Cruz sofre com a presença de drogas. 
Há um fluxo alto de saídas e entradas. A pesquisa de Medeiros (2019) recorda:

Os estudos qualitativos realizados no campo das substâncias psicoativas, têm eviden-

ciado que os agrupamentos são compostos de pessoas desempregadas, desabrigadas, 

loucas, pobres coitadas, vagabundas ou aventureiras que fazem uso ou não de drogas 

e que, de toda forma, levando em conta as normativas sociais, são desviantes. (ME-

DEIROS, 2019, p. 145).

Na revisão e triagem encontram-se garrafinhas de álcool e objetivos perfurantes. Além de 
caixas de cigarros. Não justificando o uso de tais substâncias entre as populações de rua, mas 
pode ser que o desespero devido as dificuldades encontradas, aliviem as dores dos mesmos. 
Quando eles chegam a casa, não podem entrar com esses objetos, mas a pesquisa de Medeiros 
(2019) não está distante do que estamos evidenciando.

É na pesquisa quantitativa deste artigo Living on the streets: an integrative review about the 
care for homeless people que a ideia base ganha lugar. Vejamos que os autores defendem a ideia 
de que o cuidado não está apenas em escutar os moradores de rua, mas reconhecê-los como 
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cidadão e protagonistas de sua própria vida. Não ausenta a responsabilidade do estado em ofe-
recer políticas públicas favoráveis com propostas de saúde.5 Trata-se da busca pela identificação 
e mensuração de pessoas que compõem este grupo, embora debilitados, mas que são atores so-
ciais com direitos e deveres. Dentre esses o direito a dignidade humana. Mensuração no sentido 
de que ele precisam entrar no senso brasileiro como outro cidadão entra.

O problema da mensuração está na falta de um endereço fixo dos atores sociais. A diversida-
de dos grupos e suas distintas localizações. Outros diversos agravantes que ainda se destacam é a 
permanente saída e entrada dessas pessoas nas instituições públicas e de Instituições Religiosas. 
No caso, Casa de Acolhida São Paulo da Cruz notifica-se muitas entradas e saídas. A entrada 
coincide com os primeiros meses do ano civil. A saída, entre junho e julho, por causa das festas 
juninas da cidade onde a casa esta situada.

Tais atores sociais fazem parte de um grupo de pessoas conceituadas por crucificados. O 
governo tem um olhar e a religião também tem o seu olhar. Um olhar a partir do crucificado. 
Como a Igreja tem perspectivas teológicas e filosóficas perguntamos: o que a teologia do sofri-
mento humano tem a dizer aos crucificados da contemporaneidade? O que diz São Paulo da 
Cruz, místico da cruz, sobre o sofrimento humano e homem que é citado pela casa? Será que 
São Paulo da Cruz não proporcionou ao homem de seus dias o conhecimento do amor de Deus 
por meio do sofrimento? Não teria esse religioso algo a dizer para o homem que faz a experiên-
cia do sofrimento? É possível encontrar nos escritos de São Paulo da Cruz alguma referência à 
teologia da cruz? Se sim, não seria um referencial teórico salutar para uma discussão teológica 
pertinente a temática do sofrimento e a oportunidade de dialogar com os atores sociais em 
situação de rua?

É na figura de São Paulo da Cruz, mestre de Ovada, que aparecem uma série de questiona-
mentos acerca da paixão de Jesus Cristo. Análogo, deparamo-nos com a terminologia ‘esque-
cimento’. O esquecimento faz com que o homem não participe e participar é assemelhar-se. 
Quando esquecemos não damos sentido às coisas que se apresentam a nós. É nesta perspectiva 
que São Paulo da Cruz apresenta uma releitura sobre o sofrimento. O termo sofrimento provém 
do grego phatos e para a filosofia da existência é visto como uma condição existencial.

A partir de uma observação participante, chegam até a Casa de Acolhida, cristãos ou não 
cristãos que perpassam pela experiência do sofrimento. A pergunta pelo sentido dado ao sofri-

5 “Care, in this sense, comes not only from listening to others and from networking, it comes from recognizing the other 
as a citizen and as protagonist of his own life, with State responsibility, in determining new participatory policies and 
new proposals for care in Health with Homeless Persons” (KOOPMANS et al., 2019, p. 218). 
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mento recai em um esquecimento do Amor. Próximo a isso, não caminha distante as realidades 

crucificadas encontradas nas ruas onde a Igreja exerce o ministério eclesiástico. Esqueceu-se o 

maior significado dado no sofrimento. As pessoas sofrem, mas apenas por sofrer. Diante disso, 

qual o sentido de sofrer?

Conclusão

A etnografia do sofrimento ainda está em desenvolvimento. Pesquisas por bibliografias e 

matérias mais consistentes que contribuam para esse passo dentro das Ciências das Religiões. 

Até o dado momento, nossa pesquisa pautou-se apenas na escuta dos moradores de rua que 

estão habitando a casa de Acolhida São Paulo da Cruz.

Não foi feito entrevistas com os mesmos. Apenas a escuta, leitura dos arquivos que não estão 

ordenados. Após seleção de dados, isso, com um bom tempo de pesquisa, será possível oferecer 

uma etnografia significativa para discussões acerca do sofrimento. Pois mesmo estando em uma 

casa de Acolhimento, cada pessoa que ali está tem uma história. Tais dados marcados pela dor.

A hermenêutica que segue é para falar do rosto de Deus. Um rosto ainda que sofre. Esse 

rosto foi o Místico do século XVIII que fez ser conhecido: São Paulo da Cruz. Sua contribuição 

está em lembrarmos da dor a vida que surge. A dor está no mundo para humanizar. É a única 

forma que nos faz lembrar que o outro existe, nesse trabalho etnográfico sobre o sofrimento.
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NOTAS

PEDRO CASALDÁLIGA, PROFETA E POETA

ÊNIO JOSÉ DA COSTA BRITO

Introdução

A vida e obra de dom Pedro Casaldáliga têm suscitado muito estudos, por trazer contribui-
ções para uma vivência mais plena da mensagem jesuânica e pela constante presença da dimen-
são profética vivida e testemunhada em seus escritos, especialmente, nos escritos poéticos.

Nesta Nota Bibliográfica visitaremos, a título de exemplo, dois trabalhos. O primeiro de 
Gabriele Tondini, intitulado Linhas de espiritualidade da missão em dom Pedro Casaldáliga, dis-
sertação de mestrado em Teologia com ênfase em Missiologia, defendida, em 2016, no Instituto 
Teológico de São Paulo (ITESP). O segundo um trabalho de conclusão do Curso de Teologia 
(TCC) de Rosa Maria Ramalho, intitulado Às margens do Araguaia encontro o povo e Deus. Nos-
sa intenção é dar a conhecer a vida e o testemunho de dom Pedro Casaldáliga para os leitores(as) 
da Ciberteologia e contribuir com a preservação de sua memória.

1. Linhas da espiritualidade da missão

Gabrieli Tondini, em Linhas da espiritualidade da missão, demonstra que a chave para a 
compreensão da atuação profética de dom Pedro é a espiritualidade cristã, que marcou profun-
damente a vida inteira do Bispo de São Félix (TONDINI, 2016, p. 5).1 A admiração do autor 
por dom Pedro nasceu de dois fatos: a coragem e audácia com que ele assumiu a mensagem do 
Concílio Vaticano II e sua espiritualidade encarnada.

Nesta primeira parte, acolheremos o desafio de acompanhar de perto a ampla pesquisa rea-
lizada por Tondini, que procura “individuar as características fundamentais da espiritualidade 

1 TONDINI, Gabrieli. Linhas de Espiritualidade da Missão em dom Pedro Casaldáliga. Dissertação de Mestrado em 
Teologia com ênfase em Missiologia, Instituto Teológico São Paulo: ITESP, 2016.
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[de Casaldáliga] a partir da biografia pessoal, dos diários, e dos seus escritos” (TONDINI, 
2016, p. 11).2

1.1 TRAÇOS BIOGRÁFICOS

O belo texto de Francese Escribano, Descalço sobre a terra vermelha, serviu de guia para Ton-
dini levantar alguns traços biográficos de Pedro Casaldáliga:3

Não se pode entender uma pessoa senão a partir da sua história e da sua cultura. Não 
se pode entender a espiritualidade de Dom Pedro sem conhecer a forte conotação 
cultural da região onde ele nasceu, a família, as suas “vocações”, os diferentes contex-
tos sociais onde viveu o ministério, e a sua missão aqui no Brasil (p. 14).

Tondini pergunta pelas raízes do missionário que chegou no Brasil, no dia 26 de janeiro de 
1968, em plena ditadura militar. Nascido na Catalunha – comunidade autônoma da Espanha 
–, autonomia conquistada em 1975. Durante a Segunda República Espanhola instalou-se na 
Espanha um amplo processo de laicização, com forte perseguição à Igreja Católica. “Os Casal-
dáliga eram camponeses católicos, o que significava ser de direita, em oposição ao governo da 
República” (p. 18).

Na infância, vivenciou a Guerra Civil e o martírio do padre Lluis Plá Rosell, seu tio, fatos 
que o marcaram profundamente. Cedo se sentiu chamado ao sacerdócio, a poesia e a ser mis-
sionário. “Para um jovem catalão da primeira metade do século XX ser missionário significava 
ser claretiano” (p. 21).4

Findo o período de formação, com seus erros e acertos, foi ordenado sacerdote, em 31 de 
maio de 1952 e deu início aos trabalhos pastorais na Espanha (1952-1967). Duas são as ex-
periências marcantes desse período: a viagem à África para a implantação dos Cursilhos, em 
Guiné, que ainda era colônia espanhola e a sua demissão da direção da revista Iris- Revista de 
Testemunho e Esperança. Frente a demissão, uma decisão foi tomada: “Pe. Pedro e sua equipe 
e fundaram, então, em um bairro popular de Madri, uma pequena comunidade de estilo pós- 
conciliar” (p. 27).

2 Passaremos a indicar apenas as páginas da Dissertação.
3 ESCRIBANO, Francese. Descalço sobre a terra vermelha. Campinas: Unicamp, 2000
4 A Congregação Claretiano foi fundada em 1849 por Santo Antônio Maria Claret.
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Casaldáliga nos seus escritos se refere ao Concílio Vaticano II como uma “‘janela aberta’ ao 

vento do Espírito e aos torturados clamores da humanidade” (p. 28). Considera o Vaticano II 
como um novo começo, mas principalmente como um momento de “desmistificação da Igreja 
como instituição, como ‘lugar único de salvação’ reconhecendo a criatividade do Espírito e a 
liberdade dos filhos de Deus” (p. 28). No pós-concilio tornou-se um defensor de uma Igreja que 
se reconhece como povo de Deus.

No final de 1967, a Congregação claretiana atendeu um pedido da Nunciatura Apostólica 
do Rio de Janeiro e assumiu uma missão na região norte do Mato Grosso enviando Casaldá-
liga e o seminarista Manoel. Finalmente, diz ele que alcançou “o que tinha sonhado, pedido e 
procurado, raivosamente, durante todos os dias de minha vida de vocação: as Missões” (p. 28).

A população do território da missão era composta por fazendeiros, ligados ao latifúndio, 
posseiros, índios e peões que eram atendidos por uma pastoral da desobriga ou “visitas do pre-
ceito pascal”. Método pastoral que foi logo substituído pelo das “Campanhas Missionárias”, 
com permanência maior nos lugares. A equipe pastoral não demorou em constatar os inúmeros 
problemas sociais se posicionando na defesa dos índios, posseiros e lavradores da terra.

A Prelazia foi erigida, em 13 de março de 1970, por Paulo VI, que nomeou o Padre Casal-
dáliga como Administrador Apostólico. Sua nomeação como bispo veio um pouco mais tarde, 
em 23 de outubro de 1971. Ele relutou, mas acabou assumindo o episcopado. Latifundiários 
da região tentaram impedir a sua sagração recorrendo ao superior dos claretianos em São Paulo 
e em seguida ao Núncio Apostólico.

O convite-lembrança da ordenação fala por ele mesmo:

Tua mitra será um chapéu de palha sertanejo; 
o sol e o luar, a chuva e o sereno; 
o lugar dos pobres com que caminhas 
e o olhar glorioso de Cristo, o Senhor. 
Teu báculo será a Verdade do Evangelho e a confiança do seu povo em ti. 
Teu anel será a fidelidade à Nova Aliança do Deus Libertador 
e a fidelidade ao povo desta terra. 
Não terás outro escudo senão a força da Esperança 
E a liberdade dos filhos de Deus, 
nem usará outra luva que o serviço do amor (p. 37).

Acompanhando a ordenação, Casaldáliga lançou a Carta Pastoral “Uma Igreja da Amazônia 
em conflito com o latifúndio”, preparada em conjunto com a equipe de pastoral. Contun-
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dente, lúcida e perspicaz análise da realidade socioeconômica da região. A chave de leitura da 
Carta Pastoral é a encarnação. “A Igreja deve inserir-se em todos esses agrupamentos humanos, 
impelida pelo mesmo movimento que levou o próprio Cristo, na encarnação, a sujeitar-se às 
condições sociais e culturais dos homens com quem conviveu” (AG 10).

O regime militar reagiu com violência, militares foram enviados para a região, a casa do bis-
po foi invadida, padres foram presos e maltratados e muitos agentes de pastoral foram levados 
presos para Campo Grande (1973). A escalada da violência fez suas vítimas Pe Francisco Jentel, 
e Pe João Bosco Burnier, mártires, testemunhas de Cristo. Nesse momento de muita tensão 
Casaldáliga contou com o apoio da CNBB e de leigos e leigas do Brasil e do mundo.

A comunidade de São Félix, desejosa de preservar a memória de seus mártires, construiu na 
beira da Rodovia BR 158, o Santuário dos Mártires da Caminhada (1997).5 Em 1986, ocorreu 
a primeira Romaria dos Mártires da Caminhada, com a participação de milhares de pessoas, em 
especial, das CEBs.

Os primeiros anos de presença (1968-1971) e de ministério episcopal (1971-1980) 
de Dom Pedro Casaldáliga na Prelazia de São Félix do Araguaia marcaram profunda-
mente todo o seu episcopado. Os ideais e as lutas do período inicial deram a forma 
ao trabalho pastoral de Casaldáliga e dos demais agentes de pastoral da Prelazia. O 
carisma inicial não foi traído no decorrer do tempo (p. 58).

Quatro períodos marcam a história da Prelazia depois da década de 1980: “a participação na 
administração política (1980-1990), o compromisso social (1990-2001), a transição episcopal 
(2001-2005) e a presença de Dom Pedro como bispo emérito ao lado dos novos pastores [Dom 
Leonardo Ultrich Steiner (2005-2011) e Dom Adriano Ciocca Vasino (2012-), mas sempre 
inserido na realidade da prelazia” (p. 58).

Dois fatos marcantes dignos de nota ocorreram na década de 1980, a solidariedade por par-
te de Casaldáliga aos países centro-americanos, vítimas da agressão política-militar e a visita a 
Roma, em 1988, onde teve um diálogo tenso com os cardeais Gandin e Ratzinger. Um pouco 
mais tarde, Casaldáliga se recusa a assinar uma carta crítica à Teologia da Libertação (TdL) e 
que impunha restrições às suas atividades pastorais. Graças à atuação da CNBB pode dar con-
tinuidade a sua missão em paz.

5 Ver ALMEIDA, Rosemari de. O suor e o sangue fecundando o chão: a memória dos mártires a partir da Prelazia de São 
Feliz do Araguaia, 2004. 194 p. Dissertação (Mestrado em Ciência da Religião) Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. São Paulo, 2004.
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Finalizo os traços biográficos com as palavras de Tondini: “O filme Descalço sobre a terra 

vermelha, de 2014, o Doutorado Honoris Causa conferido pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, e o livro Memória e Libertação, sobre a história da Prelazia a partir dos murais da 
Libertação, são um sinal que a pessoa de Dom Pedro suscita ainda hoje interesse e admiração” 
(p. 65).6

1.2 TRAÇOS DE UMA ESPIRITUALIDADE ENCARNADA

Para Tondini, a espiritualidade de Dom Pedro se enraíza na Td L, “suas escolhas existenciais 
e pastorais não têm raízes em uma ideologia política, mas sim em uma espiritualidade cris-
tã libertadora, latino-americana” (p. 68). Espiritualidade cristocêntrica, que tem no Reino de 
Deus sua chave interpretativa, tendo presente as atitudes fundamentais de Jesus: a encarnação, 
a fidelidade no serviço, a comunhão, com o Pai e os irmãos e o fato de ter sido pobre livre. A 
espiritualidade de Casaldáliga segue “o Filho do Deus Vivo que se fez carne e história, que assu-
me a realidade conflituosa, que se torna cidadão do seu povo, membro da humanidade” (p. 72).

Outro traço de sua espiritualidade é a devoção a Maria, ao lado de Jesus, “vista como pro-
tótipo dos ‘pobres de Israel’ e exemplo de fé para todos os pobres da terra” (p. 73). Não se pode 
esquecer que a devoção a Maria é um traço distintivo do carisma claretiano. Para Casaldáliga, a 
Virgem de Guadalupe, “aparecendo no Tepeyac, carregada de símbolos alternativos e autócto-
nes, desautoriza certo tipo de evangelização colonizadora, e reivindica a centralidade e o prota-
gonismo dos pobres, dos leigos e da mulher na Igreja e na América Latina” (p. 74).

A memória dos mártires marca, também, a espiritualidade de Dom Pedro. “O tema dos 
mártires não é simplesmente um tema a mais, ou uma causa a mais. É uma questão central, 
porque, para ele, os mártires são aqueles que ‘na vida e na morte se assemelham a Jesus” (p. 76). 
O belo, denso e comovente poema Monsenhor Oscar Arnulfo Romero, antevendo a canonização, 
termina assim:

São Romero das Américas, Pastor e Mártir nosso: 
ninguém 
fará calar 
tua última homilia (p. 75).

6 PÚBLIO DIAS, Arcelina Helena. Memória e libertação: caminhos do povo e os murais de São Félix do Araguaia. São 
Paulo: Ave-Maria, 2014.
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Casaldáliga, “profeticamente viveu a espiritualidade do martírio e a propôs para que a Igreja 

inteira fizesse dos mártires seus intercessores e modelos” (p. 76). Tudo na vida de Dom Pedro, 

dá testemunho, nele profecia e autoridade se uniram.

Através da poesia, Casaldáliga comunica sua espiritualidade. Muito cedo se percebeu poeta, 

mas afirma que não se dedicou, diz ele “mesmo que o poeta seja de nascença, é preciso dedicar-

-se a poesia... não me dedico a ela” (p. 82).

No entanto, a poesia muda com a mudança do poeta. A partir da década de setenta temas 

como: denúncia do sistema, dos poderosos, dos que causam pobreza, da opção pela democracia, 

da opção pelos pobres tornam-se frequentes em seus poemas. Poesia religiosa, humana, política, 

social sem perder o tom místico, combinando lirismo e espiritualidade, ternura e força, com-

promisso e fé. “Pedro Casaldáliga, ao contrário de muitos poetas religiosos ou místicos, não se 

fecha em uma torre de marfim, sai ao encontra da vida, do povo, dos desafios da sociedade “ (p. 

85). A espiritualidade é para nosso poeta uma fonte inspiradora para a denúncia profética. Um 

de seus textos mais “subversivo”, escrito por ocasião da perseguição dos posseiros pela empresa 

latifundiária CODEARA, intitula-se Canção da foice e do feixe, poema atravessado pela indig-

nação e pela denúncia.

Casaldáliga admite que:

Sempre digo que há muitas prelazias aqui no Brasil que viveram situações muito 

mais duras que a nossa, mas não as escreveram. Nós, em São Félix, somos conhecidos 

em toda parte porque tivemos a preocupação de publicar tudo que íamos vivendo. É, 

como dizia Jesus, uma maneira de gritar de cima dos telhados (p. 88).

1.3 UMA ESPIRITUALIDADE PARA A MISSÃO

“Se a primeira tese fundamental desta dissertação é a centralidade da espiritualidade para a 

existência de Casaldáliga, a segunda tese importante é que esta espiritualidade tem valor para 

vida da Igreja no contexto atual” (p. 90). Para Dom Pedro não existe verdadeira missão sem 

espiritualidade. Os escritos e o testemunho de vida dele contribuem e alimentam a espiritua-

lidade da Igreja na atualidade. Frente a desorientação do mundo hipermoderno, a derrocada 

dos grandes sistemas ideológico-políticos, ao desencanto e a incerteza, o que tem a Igreja a 

contribuir? “Em alguns âmbitos eclesiais é evidente uma atitude de medo para com a cultura 

hipermoderna, que produz um fechamento do grupo ou em si mesmo” (p. 94).
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Para Casaldáliga, a missão necessariamente implica numa inculturação. “Se o filho de Deus 

se encarnou para salvar a humanidade, a Igreja por analogia é chamada a inculturar-se para 
anunciar o Evangelho” (p. 94). Encarnar-se, inculturar-se é conditio sine qua non para que a 
Igreja e a Vida Consagrada sejam fiéis a Cristo.

O Papa Francisco ao convidar os religiosos(as) a serem profetas inseridos na realidade do 
mundo, confirma a atualidade da espiritualidade de Casaldáliga.

2. Pelos caminhos da mística

Nesta segunda parte, visitaremos um texto denso, marcadamente teológico que complemen-
ta e confirma algumas informações presentes na primeira parte. A percepção do distanciamento 
entre a razão teológica e a experiência mística levou Rosa Maria Ramalho a escolher como tema 
de pesquisa para o trabalho de conclusão do Curso de Teologia no Instituto Teológico de Estu-
dos Superiores (ITESP) a poesia mística de Pedro Casaldáliga.7 Nas palavras da autora:

Já na gestação desta pesquisa, sabíamos do mar sem fim que estávamos entrando, 
pois falar de mística é adentrar em um terreno vasto de experiências e singularidades. 
Deus fala ao ser humano e o ser humano fala com Deus com criatividade, por isso 
fizemos a opção de delimitar a pesquisa trazendo em um primeiro momento a mís-
tica na história do cristianismo, depois a experiência na América Latina e, por fim, a 
experiência do místico, Pedro Casaldáliga (RAMALHO, 2013, p. 7).8

Seguiremos os passos trilhados por Ramalho, apontando os tópicos essenciais de cada capí-
tulo. Mas antes cabe uma pergunta por que da escolha de Pedro Casaldáliga? Para a autora, por 
ser alguém que vive a unidade entre fé e vida, a mística e opção pelos pobres e o seu encontro 
com Deus se dá no meio do povo.

2.1 APRESENTANDO A MÍSTICA E O MÍSTICO

O primeiro passo da autora foi de retirar da experiência mística a extraordinariedade, res-
ponsável por distanciar a mística da normalidade da vida humana (Cf. VANNINI apud RA-

7 RAMALHO, Rosa Maria. Às margens do Araguaia: encontro o povo e Deus. São Paulo: ITESP, 2013, p.70.
8 Como na primeira parte, passaremos a indicar apenas a página da Monografia. Quando a autora cita outro autor 

indicaremos com o apud e indicaremos numa nota de Rodapé a obra.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

109Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 63

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
MALHO, 2013, p. 10). A profunda experiência com Deus pode ocorrer e ocorre muitas vezes, 
“tanto no silêncio de um claustro, como pelas ruas do mundo” (p. 9).9

A matriz da palavra mística é o adjetivo grego mystikos (segredo/silêncio/ discrição), sentido 
empregado até o século XVI, no século seguinte mística tornou-se uma substantivo. É definida 
por Marco Vannini como “a vida do espirito, sobre a qual pode-se tentar uma fenomenologia, 
mas com certeza não uma sistemática” (VANNINI apud RAMALHO, 2013, p. 10).

Resgatar o conceito de mística reveste-se de importância, pois sua compreensão foi banaliza-
da na contemporaneidade. Para Josep Oton Catalán, na atualidade, “o místico está recuperando 
sua carta de cidadania” (CATALÁN apud RAMALHO, p. 11).10

A experiência mística acontece no coração da realidade, portanto, não afasta o místico das 
relações humanas, não é uma fuga da vida real. “O místico é aquele que está emaranhado nas 
questões sociais e políticas, absorvido pela realidade de seu povo em dores e alegria” (p. 12). 
Ramalho, na esteira de Lima Vaz, aponta três grandes formas de experiência mística na tradição 
ocidental: a mística especulativa, a mística mistérica e a mística profética.11

Após traçar um panorama histórico da mística cristã, a autora lembra que ela “prevaleceu 
ao longo da história superando grandes desafios e vivenciando transformações na forma de 
compreender e viver o encontro com Deus e continuará em todos os tempos incomodando e 
deixando suas marcas profundas na vivência, não só da religião, mas da humanidade em geral” 
(p. 20).

Em geral, os místicos buscam encontrar uma linguagem para transmitir um pouco de sua 
vivência. Um gênero literário muito empregado é a poesia. Para Edmondo Caruana: “[...] as 
produções verbais do místico estão profundamente sintonizadas com as dos poetas. Com efeito, 
tanto o místico como o poeta tendem a ser subversivos no plano da língua, criam sua própria 
linguagem à medida que caminham” (p. 21).

O uso das metáforas para dizer o indizível aproxima muito os místicos dos poetas. Relem-
brando Adélia Prado “poesia é exatamente o rastro de Deus nas coisas” (PRADO apud RAMA-
LHO,2013, p. 22).12

9 VANNINI, M. Introdução à mística. São Paulo: Loyola, 2005.
10 CATALÁN, Joseph Otón. A experiência mística e suas expressões. São Paulo: Loyola, 2008.
11 LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. Mística e política: A experiência mística na tradição ocidental. In: BINGEMER, 

Maria Clara L; BARTHOLO JUNIOR, Roberto dos Santos (Org.). Mística e política. São Paulo: Loyola, 1994.
12 PRADO, Adélia. Mística e Poesia. Revista Magis, Rio de Janeiro, n. 20, 1977.
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2.2 MÍSTICA DA LIBERTAÇÃO

Ramalho volta-se para a Espiritualidade da Libertação, que proporciona um encontro com 
Deus a partir dos pobres, pois, sabe que é nesta vereda que encontrará com os místicos da liber-
tação, em especial, com Pedro Casaldáliga, poeta, profeta e bispo da Igreja.

A Espiritualidade da Libertação é a matriz da Teologia da Libertação (TdL). Gustavo Gu-
tiérrez em seus textos reitera que a espiritualidade ao ser refletida torna-se teologia em um se-
gundo momento (GUTIÉRREZ, 2000).13 Afirmação confirmada por Pedro Casaldáliga

[...] a libertação tem sua sociologia, sua pedagogia, sua teologia. Nomes ilustres, li-
vros cruciais a libertação tem, sobretudo, sua espiritualidade. Da Espiritualidade da 
Libertação, vivida diariamente na pobreza, no serviço, na luta e no martírio surgiu 
precisamente a Teologia da Libertação, que pensou sistematicamente toda essa vida 
e suas motivações de fé (o mistério do deus de Jesus no mistério dessa ‘caminhada’ 
continental). Assim, testemunham nossos teólogos mais qualificados (CASALDÁLI-
GA; VIGIL apud RAMALHO,2013, p. 24).14

Anterioridade confirmada pelo processo histórico da TdL. A gênese da TdL reside no fato 
de ser ela:. “[...] uma teologia política latino-americana capaz de inserir o político como pri-
mado no ato de produzir teologia. O político é uma dimensão emergente da própria realidade 
histórica do povo latino-americano” (RAMALLHO, 2013, p. 22). Marcas presentes desde o 
início da colonização.

As experiências espirituais presente na história do cristianismo trazem marcas do seu tempo. 
No caso da Espiritualidade da Libertação ocorreu o mesmo fenômeno. “É uma experiência de 
Deus que nasce do centro de uma realidade concreta do pobre” (p. 30). Espiritualidade ligada 
ao povo, que sofre, luta e vive sua fé. A Espiritualidade da Libertação nada mais é do que a es-
piritualidade do seguimento de Jesus. Seu ponto de partida é a conversão, conversão que é um 
processo que se dá por toda a vida, “pois a opção pelo Reino e pelos pobres deve ser abraçada e 
refeita continuamente” (p. 32). O encontro com os pobres se dá através de práticas efetivas de 
solidariedade, passo indispensável para o encontro com Cristo.

Pedro Casaldáliga vive com radicalidade seu seguimento de Jesus junto ao povo. Nas suas 
palavras:

13 GUTIÉRREZ, Gustavo. Beber do seu próprio poço. São Paulo: Loyola, 2000.
14 CASALDÁLIGA, Pedro; VIGIL, José Maria. Espiritualidade da Libertação. Petrópolis: Vozes, 1993.
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... Chamar-me-iam de subversivo 
E lhes direi: eu o sou 
Por meu povo em luta, vivo. 
Com meu povo em marcha vou. 
Tenho fé de guerrilheiro 
E amor de revolução. 
E entre Evangelho e canção 
Sofro e digo o que quero. 
Se escandalizo, primeiro 
queimei meu próprio coração 
no fogo desta Paixão, 
cruz de seu próprio madeiro...

(CASALDÁLIGA apud FORCANO, 2008, p. 42).15

Em 1968, ele chegou ao Brasil, em plena ditadura militar, cinco meses depois em São Félix 
do Araguaia, “aquela que será sempre a sua terra”. Desde cedo ao agir em prol dos mais neces-
sitados incomodou os latifundiários. Em 1970, após relutar, acabou aceitando o episcopado. A 
sagração ocorreu às margens do rio Araguaia, sem pompas.

A carta pastoral escrita por ocasião de sua sagração, com o título “Uma Igreja no Amazônia 
em conflito com o latifúndio e a marginalização social” ecoou pelo país como um grito profé-
tico. “Era uma denúncia à violência do processo de ocupação daquela região pelos grandes em-
preendimentos capitalistas e os grandes sofrimentos que causavam aos pobres e aos indígenas” 
(p. 43-44).

Ao longo de sua intensa atividade pastoral tornou-se não somente brasileiro como também 
latino-americano. “As fronteiras geográficas e as incompreensões principalmente por parte dos 
eclesiásticos não o impediram de assumir a defesa da vida para toda a América Latina” (p. 45).

Assumiu diversas causas: a da grande Pátria, da terra, dos indígenas, dos negros e das mu-
lheres. “Todas essas causas que dão sentido à vida de Pedro Casaldáliga testemunham que ele 
assumiu a Espiritualidade da Libertação até às últimas consequências” (p. 47).

15 FORCANO, Benjamin et ali. (Coord.) Pedro Casaldáliga: as causas que imprimem sentido à sua vida – Retrato de uma 
personalidade. São Paulo: Ave-Maria, 2008.
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2.3 UM MÍSTICO PARA NOSSOS DIAS

Na terceira parte, Ramalho apresenta a mística de Pedro Casaldáliga, protótipo de místico 
para nossos dias. “Pois, sua mística, não é marcada por nenhuma extraordinariedade, mas pela 
simplicidade do encontro com Deus de Jesus Cristo nos pobres e com os pobres” (p. 48).

Ao traçar o perfil da mística de Casaldáliga aponta para três traços: a causa de Deus; o se-
guimento de Jesus e a vida de oração, tendo como fio condutor os poemas: Dios es Dios; Senhor 
Jesus! e Vem, Espírito!

Deus é a razão maior, por Ele assume as causas em favor do povo. “Para Pedro, Deus foi, 
portanto antes que uma causa, uma presença com a qual se deparou ao abrir os olhos” (TRI-
GO apud Ramalho, 2013, p. 49).16 A leitura de seus quatro diários confirma a presença de um 
Deus Trino ser uma constante na sua vida de pastor, mas, também, em toda a sua vida desde a 
infância.

Seus modelos de santidade são místicos e místicas que marcaram a vida da Igreja. Na comu-
nidade de fé que é sua Igreja se renova continuamente.

Deus foi cuidando da vida da gente, fazendo-se presente e dando a Graça de res-
ponder: sim “A verdadeira maneira humana de dar a Deus consiste em acolher o seu 
dom” (Durrwell). Tive ainda o que outros não tiveram: um explícito encontro com 
Deus, em Jesus Cristo, dentro da comunidade de Fé que é a sua Igreja. E este é um 
mistério que me esmaga e me obriga a crer que Deus é maior que nosso coração e 
nossos dogmas e nossa comunidade (CASALDÁLIGA, 1978, p. 216).

A paixão pela poesia cedo se fez presente na vida de Casaldáliga. Em relação à poesia afirma 
Zofia Marzec: “Pedro Casaldáliga não pertence a nenhuma escola fixa, a nenhum grupo literá-
rio. É um poeta que foge a estereótipos, pois que sua obra é heterogênea: entrelaçam-se a poesia 
religiosa, mística, ética e social” (MARZEC apud RAMALHO, p. 53).17

Como poeta quer transmitir o “rastro de Deus”, sua luta pela justiça e pelo povo brota de 
sua profunda experiência com o Deus libertador dos pobres e oprimidos. “Deus é a brasa que 
queima no peito, a luz que permite ver o sofrimento do povo, e força que impulsiona a ir ao 
encontro dos sofredores e injustiçados, libertando-os e promovendo a vida” (p. 54).

16 TRIGO, Pedro. A causa da terra. In: FORCANO, Benjamin et ali (Coord.). Pedro Casaldáliga: as causas que imprimem 
sentido à sua vida – Retrato de uma personalidade.

17 MARZEC, Zofia. Pedro, poeta. In: FORCANO, Benjamin et ali. (Coord.). Pedro Casaldáliga: as causas que imprimem 
sentido à sua vida – Retrato de uma personalidade.
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Na introdução do livro Creio na justiça e na esperança. O bispo testemunha:

É no Brasil no meio de seu Povo, no coração verde e agitado deste País querido, que 
a gente amadureceu a própria fé; comprometendo-a na vontade daquela encarnação 
que para ser verdadeiramente cristã, é sempre histórica. Como a Encarnação de Je-
sus, o Senhor (CASALDÁLIGA apud RAMANHO, 2013, p. 54)

Foi junto do povo que Pedro Casaldáliga descobriu seu lugar de encontrar com o Deus abs-
conditus. Quem conhece dom Pedro sabe que a oração, a esperança e o compromisso são marcas 
registradas de sua vida. Oração considerada por ele como uma necessidade antropológica, um 
encontro amoroso com Jesus. “E, para que este encontro aconteça não se faz necessário afastar-
-se da realidade dos pobres, pois eles são o lugar privilegiado onde Deus se manifesta e neles é 
possível ouvir a voz de Deus de forma mais clara” (p. 59-60).

O breve poema A palma de tua mão revela-nos a raiz de tanta coragem, tanta luta, tanta 
esperança presentes na vida de dom Pedro Casaldáliga.

A palma de tua mão 
E chegarei, de noite, 
com o feliz espanto 
de ver 
por fim, 
que andei, 
dia após dia, 
sobre a própria palma de tua Mão.18

Breves pontuações finais

Lembrar a vida, a poesia, a palavra profética e a aventura missionária de Dom Pedro Casal-
dáliga é um ato necessário por parte da Igreja Latino-Americana. Ter sobrevivido no meio de 
tantas tensões sem desesperar é por si só um milagre. Seu testemunho continua convocando 
a todos que lutam por uma sociedade mais justa e resistem aos arbítrios, a injustiça, especial-
mente contra os mais pobres. Com eles Casaldáliga compartilhou sua vida, oferecendo a eles o 
caminho da justiça, do amor e da solidariedade.

18 CASALDÁLIGA, Pedro. Na procura do Reino: antologia de textos – 1968/1988. São Paulo: FTD, 1988.
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Na apresentação destes dois trabalhos, nossa intenção é de despertar a interesse dos leito-

res(as) de conhecer um pouco mais da vida e obra de Dom Pedro Casaldáliga. Vida que deixou 
sementes de esperança e de luta a favor dos oprimidos e marginalizados da sociedade. Convite 
mais do que oportuno, pois nosso país na figura de seus governantes, fez uma opção radical 
pelo capital.

Opção que a cada dia joga na miséria centenas de homens e mulheres dos quais ´se retira 
toda a proteção social. Num futuro próximo 4.5 milhões voltarão a linha de pobreza, sem con-
dições de reclamar, pois, qualquer reclamação será vista como insubordinação, sujeita a mais 
dura repressão por parte de um governo que radicaliza suas ações neofascistas e neoliberais. Na 
calamidade que o país vive, cabe a pergunta: que papel tem desempenhado as Igrejas e as reli-
giões? Há um silencio de morte em muitas delas.

Finalizo com um verso mais atual do que nunca do poema Canção da Foice e do Feixe:

Me chamarão subversivo. 
E eu lhes direi: O sou 
Por meu povo em luta, vivo 
Com meu povo em marcha vou (p.87).

Recebido em 18/11/19

Aprovado em 02/12/19
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MONSENHOR CASALDÁLIGA – PEDRO LIBERDADE

ROBERTO E. ZWETSCH

Dom Pedro, pastor, poeta, profeta, 
Pedro irmão, amigo, defensor 
De gente humilde, esquecida, 
Como abandonado era o sertão onde ele foi morar 
Viver, evangelizar. 
E então ser bispo, articulador, semente de resistência. 
São Félix do Araguaia nunca mais foi a mesma 
Depois que ele chegou! 
A carta de uma Igreja na Amazônia em conflito com o latifúndio 
E a marginalização (1971) 
Inaugurou um grito, instituiu o que mais tarde 
Passaria a se chamar “uma igreja com rosto amazônico”. 
Mas foi como uma senha, 
Causou furor nos inimigos da gente pequena, 
Espantou os governantes, fruto de um golpe militar e 
Civil, apoiado pela elite de sempre. 
O golpe outro, aquele que durou 21 anos, 
Que hoje se repete no novo golpe deste século 21 
E já nasce torto, obscuro, violento, 
Dominado pelo conluio de forças 
Midiáticas, parlamentares, judiciais, 
Que agem amparadas na lei higienicamente burlada, 
Forçada, quebrada ao sabor dos interesses. 
Mas não menos covarde como outrora. 
Pedro entre nós resiste, chora, ora, preservando 
A mesma verve, embora o corpo sofra e grite. 
A lucidez o mantém vivo, alerta, solidário sempre 
Com a Amazônia, os povos da floresta, 
O papa Francisco, o último Sínodo, 
Aquele da ecologia integral 
Que uniu num só espírito 
A luta da terra e a luta dos pobres. 
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Pedro sonhou com este conclave maior fazia muito 
E o viveu na solidão do sertão do Mato Grosso 
Cercado pelo carinho do seu povo e da comunidade. 
Teria estado lá com seus irmãos e irmãs 
Não fosse a debilidade vivida no limite, 
Na fé e na ousadia teimosa de quem aprendeu 
– a duras penas – a dizer: Não! 
À injustiça, à desigualdade, à violência, ao crime hediondo, 
Diante da desfaçatez, ele foi sempre enfático: Não! 
E pagou um alto preço pela ousadia. 
Em seu lugar, pregou a união dos diferentes, 
A comunhão dos pequenos, a partilha do pouco, 
A vivência da fé na coragem de ser, 
A alegria da festa comunitária, a criançada 
A correr feliz na beira do grande rio 
Que ele conheceu como poucos em suas muitas 
Travessias, atento às margens, aos pássaros, 
Às tartarugas e aos peixes voadores. 
Nunca se furtou à conversa com os canoeiros, 
Os peões de fazenda, as moças das vilas, 
Os jovens das escolas, 
As avós famintas, os lavradores sem terra 
Que produziam feijão, macaxeira, banana, 
As frutas do quintal. 
Essa gente amiga que sempre o abrigou 
Nas casas de palha, de barro batido, 
Onde havia rede e um café passado na hora. 
Por isso mesmo, casa fraterna e mesa repartida. 
Pedro teve por báculo o remo tapirapé, 
Como anel, o tucum dos povos indígenas, 
Por mitra, o chapéu de palha 
E por calçado a sandália de borracha. 
Escândalo episcopal, profecia encarnada no corpo, 
Na mente e no espírito inquieto da 
Insurreição do evangelho. 
Viveu a colegialidade do ministério com 
O clero, as religiosas e o povo das comunidades 
Sempre à escuta da sabedoria popular. 
Hoje vive sua própria páscoa, travessia, 
Na entrega do corpo, da vida, da inteligência, 
Da fé, dos sonhos que sonhou 
de olhos abertos e espírito apaixonado. 
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Uma entrega que se mostra símbolo de utopia 
E do compromisso maior 
Na senda aberta pelo Senhor dos Passos, 
O Cristo Jesus de Nazaré e de todos os povos. 
Em comunhão com Pedro, seguiremos seu caminho 
Na unidade do Espírito da Liberdade. 
O Deus de toda paz o cubra de bênção, de amor 
De misericórdia e de compaixão. 
A alegria do evangelho vencerá, 
Ah, vencerá mesmo, Pedro, 
Ainda que a maldade pareça infinita. 
Vem, Senhor Jesus! 
No fim, permanecem a fé, a esperança e o amor. 
Mas o maior é e sempre será o Amor!

Pelotas, novembro de 2019.

Roberto E. Zwetsch 
Pastor luterano
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A SOMBRA DE TUDO QUE SOMOS NÓS

MÁRCIO OLIVEIRA ELIAS

São tantas perdas para lamentar;  
tantas lágrimas secas pela estiagem consciencial no meu país.  

Mas é vida que segue (que sofre e se alegra); 
 é a entrega do sangue que deve correr enfim,  
para que a vida venha viva (impávida e forte),  

socorrendo toda a dor que exista para sentir.

A sabedoria revela que somente a saudável distância temporal traz uma reflexão menos con-

veniente (e mais isenta) dos fatos que se pretende analisar. No futuro que será alcançado por esse 

distanciamento sadio, os vindouros filósofos, sociólogos e pensadores talvez estejam imersos no 

processo de compreensão do que aconteceu naquelas primeiras décadas do século 21, quando 

o mundo civilizado pelas tecnologias da informação e pelo consumerismo comportamental, 

regurgitava suas idiossincrasias de ódio e preconceito, antes velados no íntimo das consciências.

No limiar do primeiro século do terceiro milênio nações elegeram democraticamente seus 

renovados déspotas, inflamados por discursos nacionalistas xenófobos e preconceitos explícitos 

dos mais variados matizes ideocráticos, mas todos com as cores do totalitarismo e da hegemonia 

de um único pensamento validado. Não se tratava naquele momento de afirmar o renascimento 

do nazifascismo no espectro da direita, ou do stalinismo-maoísmo à esquerda, pois só poderia 

renascer aquilo que um dia verdadeiramente morreu. O que se observa é o despertar conscien-

cial da soberba hermética, que nunca deixou de habitar a natureza humana, desde o primeiro e 

mítico fratricídio.

Nossa América Latina se viu novamente imersa em lideranças totalitárias, mas agora de-

mocraticamente eleitas na Venezuela, Bolívia, Chile e Equador, entre outros exemplos ainda 

envergonhados de revelar seus verdadeiros anseios; seguindo a tendência mundial de discursos 

similares em países da nobreza parlamentar democrática da Europa e, paradoxalmente, na de-

mocracia libertária dos Estados Unidos, que foi entregue ao seu ‘homem laranja’, desconcerta-



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

119Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 63

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
damente fã do dinástico russo Putin, como metáfora relativista da liberdade sob as coleiras do 
status governamental.

Na terra brasilis a realidade não se torna diferente do matiz mundialmente desenhado, por-
quanto expeliu de suas entranhas sombrias à presidência da república o seu “Messias”, capitão 
expurgado de sua corporação por organização de maquinações terroristas; deputado federal 
reconhecido pela sua ineficiência legislativa, bem como pelo relacionamento contumaz com 
submundo das milícias cariocas, que incluem denúncias repetidas de apropriação de salários, 
nepotismo cruzado e contumaz discurso fascistoide. Tudo muito bem documentado e de sa-
bença pública e notória.

Para não dizer que não falei de flores, a vitória do “Messias” se explica pela desilusão endê-
mica da população brasiliana, alimentada pela massificação dos discursos midiáticos em favor 
do neoliberalismo canibalista (capitalismo é outra coisa). A decepção sangrou o carisma daquele 
filho do Nordeste, baluarte de sonhos que se tornaram pesadelos recorrentes, contaminando a 
história de um movimento político embasado no melhor da classe operária e da intelectualida-
de sonhadora, com uma proposta de ideal ético social diferenciado e límpido (uma verdadeira 
utopia de igualdade e solidariedade), que se desfez nos pactos diabolicamente construídos nos 
esgotos da politicagem cancerígena dessa nação.

Embora o discurso vencedor tenha como fundação o sepulcro da chamada “velha política”, 
o “novo salvador” na verdade não representa essa diretriz sofista, mas o que há de pior nela, 
pois materializa o lado mais obscuro e inescrupuloso do sistema político brasileiro. Havemos de 
concordar que o “Messias” não está envolvido em nenhum esquema nacional ou internacional 
de corrupção, tão pouco com a engenharia de subornos do nosso primeiro escalão político e da 
nossa elitista classe empresarial, que remonta aos tempos dos saudosos Pedro Álvares e Pero Vaz.

Explica-se que o “seu Jair” não é um corrupto de estirpe, isto é, um fato qualificado. Não 
existe nele e no seu séquito a capacitação intelectual para uma atuação tão sofisticada, como nos 
esquemas de empreiteiras e de estatais; isto demandaria uma inteligência aguda que não lhe é 
peculiar. Sua corrupção é pequena, rasteira, parasitária; seus desvios estão nas esquinas de reven-
das de gás e instalação de “TV a cabo” clandestinos, rachadinha de assessores e contratações da 
parentalha na alcateia política. Todas essas situações foram reiteradamente noticiadas pela mass 
media em notas de rodapé que, convenientemente, não lhes destacaram a devida compreensão 
naquele momento eleitoreiro do país, pois o senso utilitarista prevaleceu: “O fim justifica os 
meios”.
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Os vindouros filósofos, sociólogos e pensadores irão contemplar as primeiras décadas do 

século 21 e constatar que, nas expressões culturais e comportamentais ali vigentes, a estupefa-
ção com as palavras e atitudes do “seu Messias” não poderiam embasar a procedência crítica aos 
seus primeiros e caudalosos passos de governo, porquanto reverberava exatamente nas mídias 
e na aristocracia que o elegeu. Apoiaram a mentira insana e agora inflamam pela verdade ética, 
rememorando a hipocrisia farisaica.

O “heroico mítico” erigido se mostrou um fiel paradigma das massas brasilianas; uma ima-
gem explícita da maneira como essa significativa claque pensa o mundo ao derredor, bem como 
as suas relações com a sociedade e a política, caracterizando o típico cidadão brasileiro media-
neiro (na sua versão mais sombria e realista), contrariando a definição hegemônica e romanti-
zada do nativo receptivo, divertido e esperto, que se vê na literatura pátria desde os tempos dos 
saudosos posseiros Pedro Álvares e Pero Vaz.

Não menosprezando a latinidade e a verve fraterna existente no país Brasil, o que os futuros 
pesquisadores verão na época pretérita em análise serão um percentual significativo de endêmi-
cos nativos preconceituosos, violentos, analfabetos políticos e funcionais, racistas, machistas, 
autoritários, moralistas e desonestamente convenientes, sem neles haver distinção de compo-
sição em sexo, credo, raça e extrato social, apesar do paradoxo de examinar um negro-racista, 
uma mulher-machista ou um homossexual-homofóbico. Trata-se de valores primitivos arrai-
gados nos padrões culturais de comportamento, mesmo que estejamos todos imersos numa 
rede de crescentes informações e relações interpessoais sem fronteiras, mas que não significa a 
transformação da sombra de tudo que somos nós.

Os avanços civilizatórios chegaram e se materializaram em políticas inclusivas, deteriorando 
as expressões públicas de racismo e de machismo pela criminalização dos preconceitos, bem 
como avalizando as diretrizes educacionais de base. Mas tudo isso ainda sobrevive na cons-
ciência das pessoas, no cotidiano das vidas residenciais, nas relações afetivas e nos espaços de 
trabalho, no compartilhamento consensual nas redes sociais e grupos de Whatsapp, perfilando 
nas comédias e nos comentários costumeiros entre amigos, nos seletos grupelhos onde prevalece 
a certeza de que ninguém será delatado ou deletado.

Os vindouros pesquisadores poderão enxergar a obviedade: os preconceitos estão proibidos 
de se manifestar, mas sobrevivem internalizados, não por uma convicção modificativa cultu-
ral, mas por medo do caráter punitivo do ‘politicamente correto’, que serve tão somente para 
reprimir a naturalidade cotidiana. Esses sentimentos reprimidos, ensina a psicologia, vão po-
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tencializando uma conotação negativa maior dentro dos limites emocionais do indivíduo; se 
criam expectativas sobre a vida sem as frustrações da repressão, aguardando serem libertos e 
extravasados por algum gatilho existencial.

A história contada no próximo século discorrerá sobre o acionamento deste gatilho existen-
cial nos brasilianos e brasilianas medianos nesses anos acinzentados, que do mais profundo de 
suas vísceras entupidas de preconceitos e ódios reprimidos, escolheram um ídolo perfilado em 
sua imagem e semelhança para a Presidência da República Federativa do Brasil varonil. Essas 
pessoas agora se sentem representadas pelo “Messias” que despreza os homossexuais, os índios, 
os pobres, as mulheres, os nordestinos e os negros (salvo mucamas e serviçais da ‘Casa Gran-
de’). Useiro e vezeiro de palavrões e ofensas para destruir aquele que ousa ter um pensamento 
diferenciado. O “mito” (uma mentira que explica realidade) enaltece a ignorância, a violência, 
o preconceito e a difamação sobre todas as áreas do conhecimento humano.

Os brasilianos e brasilianas medianos não seguem sua marcha somente em defesa da “men-
tira que explica sua realidade”, mas para também exaltar a sua própria mediocridade paleolítica, 
condenando todos os avanços relacionais de liberdade, igualdade e fraternidade conquistados 
ao longo da história, reverberando seus padrões de intolerância, preconceito e falta de senso 
crítico, presentemente bem representados pelo “seu Jair”.

Os vindouros filósofos, sociólogos e pensadores deverão aprofundar com mais isenção e 
menos conveniência o processo de compreensão dessas primeiras décadas brasilianas do século 
21, aferindo os comportamentos de ódio e preconceito velados no íntimo das consciências. 
Poderão rever os conceitos de humanidade que, sem dúvida, sempre pautou os temas mais re-
fletidos pelos pensadores históricos. Talvez consigam chegar a conclusões menos entristecedoras 
do que a realidade deste tempo; talvez uma resposta que consiga orientar gerações para um co-
nhecimento consciencial de sua existência e de sua cultura, que certamente (confiando sempre) 
sobreviverá no melhor das idades.
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RESENHA

UMA VIDA EM MEIO AO POBRE

OSCAR BEOZZO

Apresentação

A Catalunha natal de Pedro Casaldáliga y Pla está ganhando o privilégio de ter em mãos, de 
uma só vez, num único volume, cinco diários de seu filho ilustre, escritos ao longo de mais de 
três décadas de “rebelde fidelidade” e com o sugestivo título Uma vida em meio ao pobre:

Creo en la justicia y en la esperanza, 
la muerte que da sentido a mi vida, 
en rebelde fidelidad, 
Nicaragua combate y profecía, 
cuando los días dan que pensar.

Dom Pedro traz de volta para os seus, que sempre o acompanharam de longe, os caminhos 
que percorreu, os rios que navegou, os sonhos que sonhou, as lutas que pelejou como um Qui-
xote moderno desafiando moinhos que não são de vento.

Apresenta-se com a mesma veia poética e a mordaz ironia do cavaleiro da Mancha. Sua dama é 
a mesma de Francisco de Assis, a senhora Pobreza, evangélica e militante, em favor dos pequenos:

No tener nada, 
No llevar nada, 
No poder nada, 
No pedir nada 
No callar nada. 
Solamente el Evangelio, como una faca afilada. 
Y el llanto y la risa en la mirada. 
Y la mano extendida y apretada. 
Y la vida, a caballo, dada.
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Y este sol y estos ríos y esta tierra comprada, 
Para testigos de la Revolución estallada.

Y “mais nada”!1

Diários, são obras fascinantes e desafiantes. Página após página, o autor nos toma pela mão 
para segui-lo por sendas e caminhos interiores, por paisagens e eventos, com o olhar novo de 
quem os experimentou e palmilhou, partilhando ante os acontecimentos e pessoas, sentimentos 
e esperanças, lágrimas e preces, ternura e indignação.

Maldito sea el Latifundio, 
Salvo los ojos de sus vacas.2

Corria o ano de 1971 já sob a pesada censura e medo dos anos de chumbo da ditadura 
militar, agravados e exacerbados pelo Ato Institucional n. 5 (13/12/1968) que suspendera o 
estado de direito e as garantias individuais no país, fechara o congresso e colocara o estado e seu 
aparelho de repressão em guerra contra a sociedade civil, suas instituições, seus cidadãos e suas 
liberdades.

Caiu como um raio em céu azul a corajosa Carta Pastoral “Uma Igreja na Amazônia em 
conflito com o latifúndio e a marginalização social” de um desconhecido prelado que já vivia 
desde 1968 como missionário no norte do Mato Grosso e tomava posse da também ignorada e 
distante Prelazia de São Felix de Araguaia: 150 mil quilômetros quadrados de campos e matas 
escassamente povoados e altamente cobiçados, beirando o Rio Araguaia e já lambendo as fran-
jas da floresta amazônica.

A censura militar captou de imediato a força explosiva daquele relato, proibindo sua 
circulação.

A Carta denunciava os abusos de hoje na estrutura de sempre da terra grilada, concentrada 
e monopolizada, da desigualdade abissal entre os donos do pedaço e os que sobrevivem de favor 
em terra alheia; do trabalho escravo e do genocídio indígena.

Sob o manto da modernidade com o “incentivo fiscal” de impostos não recolhidos desde 
que aplicados na Amazônia, com generosos empréstimos dos bancos oficiais, empresas multina-
cionais, bancos e montadoras de automóveis apossaram-se com violência da terra de posseiros 

1 CASALDÁLIGA, Dom Pedro. Antologia retirante: poemas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978, p. 170.
2 Alabanzas y maldiciones del 3 de marzo en Santa Teresinha del Mato Grosso. Ibidem, p. 176.
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e indígenas, fazendo ressurgir o velho coronelismo dos interiores do Brasil, com seus capangas 

e pistoleiros, ausência do estado e da justiça e a conhecida conivência das autoridades no aco-

bertamento de seus crimes.

Despachado por meu bispo de Lins, para não ser preso pelos militares, de volta à Universi-

dade de Louvain, onde me formara em ciências sociais, caiu-me em mãos um exemplar da carta 

de Dom Pedro Casaldáliga, ainda nos fins de 1971. Li-a de noite, numa tirada só e, na manhã 

seguinte, pouco sabendo daquele bispo destemido, já estava no apartamento de um jovem casal 

belga, para a traduzirmos juntos para o francês e divulgá-la mimeografada entre os estudantes, 

exilados políticos e setores de igreja interessados no Brasil e na América Latina.

A carta entremeava o rigor dos dados estatísticos, com o vívido relato de histórias de vida e 

eventos que denunciavam a violência do moderno latifúndio das madeireiras, fazendas de gado 

e grileiros de terra. Resgatava o calvário, mas também a tenaz resistência com lampejos de espe-

rança de índios, posseiros e das nascentes comunidades de base que passaram a encontrar um 

sólido respaldo na Prelazia e no seu bispo.

A carta retomava também para os dias de hoje, a desassombrada palavra dos profetas e a 

radical opção de Jesus por pobres e pequenos e por sua libertação.

Era como se ecoasse na Amazônia o grito do profeta Isaías, naqueles sete “ais” com que 

ameaçava os poderosos de seu tempo: “Ai dos que juntam casa a casa, dos que acrescentam 

campo a campo, até que não haja mais espaço disponível, até serem eles os únicos moradores 

da terra” (Is 5,8).

A maldição do profeta encontrou eco certeiro na célebre invectiva de Dom Pedro: “Malditas 

todas as cercas!”.

“Uma Igreja na Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social” anunciava 

sem delongas o projeto de vida e o sonho de Igreja e de sociedade que animavam a prelazia e o 

seu novo bispo:

Depois de três anos de missão neste norte do Mato Grosso, tentando descobrir os 

sinais do tempo e do lugar, justamente com outros sacerdotes, religiosos e leigos, na 

palavra, no silêncio, na dor e na vida do povo -, agora, com motivo de minha sagra-

ção episcopal, sinto-me na necessidade e no dever de compartilhar publicamente, 

como que a nível de Igreja nacional e em termos de consciência pública, a descoberta 

angustiosa, premente.
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Para dar a conhecer esta Igreja às outras Igrejas irmãs, à Igreja. Para pedir e possibi-
litar, também desde essa Igreja, uma maior comunhão, uma colegialidade mais real, 
uma mais decidida corresponsabilidade. Talvez também para despertar e chamar res-
postas e vocações concretas...

Nenhuma igreja pode viver isolada. Toda igreja é universal, na comunhão de uma 
mesma Esperança e no comum serviço do amor de Cristo que liberta e salva. Cada 
parte contribui com os seus dons peculiares para as demais e para toda a Igreja, de 
modo que a o todo e cada parte crescem por comunicação mútua e pelo esforço co-
mum em ordem a alcançar a plenitude na unidade (LG 13).

O “momento publicitário” de projetos e realizações que a Amazônia está vivendo, e 
a opção de prioridade que a própria Igreja do Brasil fez por ela, através da CNBB, 
justificam também com nova razão esta minha declaração pública.

Se a primeira missão do bispo é ser “profeta” e o “o profeta é aquele que diz a verdade 
diante de todo um povo”; se ser bispo é ser voz daqueles que não têm voz (Cardeal 
Marti), eu não poderia, honestamente, ficar de boca calada ao receber a plenitude do 
serviço sacerdotal.3

Na carta, já se encontravam em germe, os clamores e intuições que levariam a Igreja do 
Brasil a organizar, logo depois, dois de seus organismos que melhor traduziram na prática seu 
compromisso de igreja solidária com as lutas populares: o Conselho Indigenista Missionário, o 
CIMI (1972),4 e a Comissão Pastoral da Terra, a CPT (1975).5

3 CASALDALIGA, Pedro, Uma Igreja na Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social (10-10-1971). 
In SEDOC 4/955, nov. 1972.

4 Os princípios que fundamentam a ação do CIMI são: a) o respeito à alteridade indígena em sua pluralidade étnico-
cultural e histórica e a valorização dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas; b) o protagonismo dos povos 
indígenas, sendo o CIMI um aliado nas lutas pela garantia dos direitos históricos; c) a opção e o compromisso com 
a causa indígena dentro de uma perspectiva mais ampla de uma sociedade democrática, justa, solidária, pluriétnica e 
pluricultural. In “Quem somos?”, Disponível em: www.cimi.org.br.

5 A Comissão Pastoral da Terra (CPT) nasceu em junho de 1975, durante o Encontro de Pastoral da Amazônia, 
convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e realizado em Goiânia (GO). Inicialmente a CPT 
desenvolveu junto aos trabalhadores e trabalhadoras da terra um serviço pastoral. Na definição de Ivo Poletto, que foi o 
primeiro secretário da entidade, “os verdadeiros pais e mães da CPT são os peões, os posseiros, os índios, os migrantes, as 
mulheres e homens que lutam pela sua liberdade e dignidade numa terra livre da dominação da propriedade capitalista”. 
”O nascimento da CPT” Disponível em: <www.cptnac.com.br>.
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Estamos outra vez em pé de Testemunho, São Romero da América, pastor e mártir 
nosso! Romero de uma Paz, quase impossível, nesta Terra em guerra.6

A 11 de outubro de 1976, no povoado de Ribeirão Bonito, o bispo e o missionário jesuíta 
Pe. João Bosco Penido Burnier acudiram à cadeia local de onde se ouviam os gritos de duas 
mulheres presas, dona Margarida Barbosa e Dona Santana. A primeira estava sendo espancada 
e torturada e a segunda, ainda de resguardo pela criança recém-nascida fora violentada por sol-
dados da Polícia Militar de Mato Grosso.

Quando intervieram em favor daquelas mulheres, o bispo e o padre foram ofendidos e in-
sultados. O padre recebeu um soco e uma coronhada no rosto e um tiro de bala dum-dum na 
cabeça, pois alto e corpulento tinha mais cara de bispo do que o franzino Pedro Casaldáliga.

Levado agonizante para Goiânia, Pe. Burnier faleceu no dia seguinte, 12 de outubro, data 
fatídica para os povos indígenas do continente e dia feliz para Espanha e Europa que iniciaram 
em 1492 a colonização destas terras.7

A data enlaça duas ardentes preocupações do bispo Casaldáliga: a Memória dos Mártires e a 
Pátria Grande Latino-americana:

América India todavía 
– madre en la Libertad y en la Sabiduría! 
América, ayer española 
– romántica novia! 
América Libre Nueva mañana 
– hermana!8

Ali em Ribeirão Bonito, terminada a missa de sétimo dia, o povo indignado destruiu e 
queimou a delegacia de polícia, local de espancamentos, injustiças e barbaridades a serviço dos 
poderosos contra os pequenos do lugar. Sobre as ruínas, plantaram uma cruz, a Cruz da Li-
bertação, e depois ergueram uma capela. Mais tarde foi levantado o Santuário dos Mártires da 
Caminhada, com painéis de Cerezo Barredo,9 lembrando aquele martírio e os milhares de ou-
tros que ensanguentaram a “Nossa América” nas décadas de 70 e 80, incluindo o do Arcebispo 
de El Salvador, Dom Oscar Romero, junto com tantos delegados da Palavra, tantos indígenas 

6 CASALDÁLIGA, Pedro. Na Procura do Reino: antologia de textos: 1968-1988. São Paulo: FTD, 1988, p. 251-252.
7 Cf. CNBB. Comunicação Pastoral ao Povo de Deus. Documento 08. São Paulo: Paulinas, 1976, p. 3.
8 CASALDÁLIGA, Dom Pedro. Antologia Retirante: poemas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978, p. 158.
9 Sobre este e outros murais de Cerezo pintados nas igrejas da Prelazia, veja Cerezo BARREDO & Pedro CASALDÁLIGA. 

Murais da Libertação: na Prelazia de São Félix do Araguaia, MT, Brasil. São Paulo: Loyola, 2005.
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guatemaltecos como o pai e outros familiares de Rigoberta Menchú, religiosas e religiosos, ca-
tequistas e mães de família.

Esses martírios não cessaram de todo. Repetem-se cada vez que vozes se levantam em favor 
da justiça, dos pobres e mesmo do meio ambiente, como vimos há pouco, com o covarde as-
sassinato em Anapu, no sul do Pará, da missionária norte-americana, nacionalizada brasileira, 
Ir. Dorothy Stang, já de cabeça toda branca, sorriso sereno e largo, nos seus 73 anos de vida 
entregada em ministério de justiça e de paz.10. Ela colocou-se na defesa dos lavradores assenta-
dos em projeto de manejo sustentável da floresta amazônica, contra o interesse de madeireiras 
e grileiros de terra.

A Romaria dos Mártires da Caminhada, realizada a julho de cada ano, tornou-se uma re-
ferência nacional e internacional, buscando responder à advertência de Casaldáliga: “Eu ve-
nho dizendo há muito que um povo ou uma Igreja que esqueçam seus mártires não merecem 
sobreviver”.

Nos 25 anos do martírio do Pe. João Bosco, ele explicitava o sentido do santuário e da ro-
maria: “Nesse santuário, único em seu gênero, ecumenicamente acolhedor do testemunho de 
todos aqueles e aquelas que vêm dando sua vida pela Causa maior de Deus, que é também a 
Causa maior da própria Humanidade”.

María de la Esperanza, 
Porque diste a luz la Vida.11

Três dias de ônibus, primeiro pelo asfalto e depois por estradas poeirentas levaram-me de 
Lins, em São Paulo, a São Felix do Araguaia, no Mato Grosso, para uma semana de estudos com 
os agentes de pastoral da prelazia.

Na chegada, recebeu-me o bispo, à porta de sua casa simples, igual a todas as outras daquela 
ponta de rua de terra. Caminhava com sua inseparável havaiana, o mesmo chinelo de dedo dos 
pobres de sua prelazia, camisa branca flutuando fora das calças, sorriso largo e acolhedor por 
detrás das lentas grossas de quem gastou a vista lendo demais, à luz de lamparinas e lampiões.

Foi logo tirar água do poço para que me lavasse e correu à cozinha fritar um ovo e esquentar 
um arroz. Precisei insistir para ajudar a lavar o prato, o copo e a frigideira.

10 Dorothy Stang, nascida nos Estados Unidos a 7 de junho de 1931 e assassinada a 12 de fevereiro de 2005, era religiosa 
da Congregação Notre Dame de Namur e trabalhava na CPT no sul do Pará.

11 CASALDÁLIGA, Antologia retirante, op. cit., p. 146.

http://en.wikipedia.org/wiki/June_7
http://en.wikipedia.org/wiki/1931
http://en.wikipedia.org/wiki/February_12
http://en.wikipedia.org/wiki/2005
http://en.wikipedia.org/wiki/Sisters_of_Notre_Dame_de_Namur
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A cama que recebi na casa apertada, era ao lado da sua, no seu próprio quarto. Deitava-se 

cedo, pois a luz bruxuleante e incerta da lamparina cansava logo os olhos. Acordava-se também 
cedo, ao canto dos galos, antes de o sol nascer.

A vida cercada de ameaças de morte e por pistoleiros rondando sua casa não alteravam a ro-
tina e a serenidade do bispo: A porta que dava para a rua na frente e a outra, para o quintal atrás, 
seguiam sempre abertas, sem grades nem portões e as janelas bem escancaradas, para que entras-
sem o ar da madrugada, a luz do dia, o canto dos pássaros e o perfume das frutas amadurecidas.

Cegos, coxos, passantes madrugadores entravam, sem pedir licença para dizer bom dia e 
saudar o bispo sentado à mesa da copa-cozinha, interrompendo sua oração, leitura ou escrita.

Crianças corriam para o quintal bem cedo, antes que outros o fizessem, para catar no chão 
as frutas caídas de um frondoso pé de jambo e escapavam velozes com sua preciosa coleta.

Não foi difícil flagrar o bispo lavando sua própria roupa e deixando-a de molho numa pe-
quena bacia.

Bem antes da onda feminista e da atenção a relações de gênero equânimes e justas, em São 
Felix do Araguaia, os trabalhos domésticos não sobrecarregavam as irmãs que viviam na casa do 
bispo, nem outras mulheres da equipe pastoral.

Varrer e limpar a casa, cozinhar e lavar pratos e panelas, lavar e passar a roupa eram tarefas 
irmãmente divididas entre todos e todas da casa, sem privilégios para alguns ou sobrecarga para 
outras.

Casaldáliga vive com igual paixão e coerência as grandes lutas libertárias na esfera econô-
mica, social, política e cultural e as pequenas-grandes revoluções do quotidiano, reinventando, 
numa sociedade hierarquizada e machista, relações de igualdade e de fraternidade, de sororida-
de e ternura, “fraternura”, como gosta de inventar Leonardo Boff, na sua incansável busca para 
dar um nome ao rosto materno de Deus e a relações atravessadas por reciprocidade e cuidado, 
carinho e desvelo entre as pessoas.

Não é, pois, estranho que tantas Marias, comadres e meninas-moças, dirigentes de comu-
nidades, puxadeiras de terço, rezas e novenas, benzedeiras, parteiras, mães, avós e valentes luta-
doras compareçam nas páginas de seus diários e nos versos de suas poesias, ao lado da Maria de 
Nazaré, mãe de Jesus e fiel companheira na caminhada do povo.

... América Ameríndia, ainda na Paixão, 
um dia tua morte, terá Ressurreição. 
Os pobres desta terra queremos inventar 
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essa Terra-sem-males, que vem cada manhã.12

Na vida do povo, alegrias e tristezas, pequenas vitórias e inevitáveis tropeços, lágrimas e risos 
convertem-se em apelo a Deus, em prece de louvor, lamentação ou intercessão. A natureza toda, 
na intuição certeira do salmista, narra as maravilhas de Deus: “Os céus contam a glória de Deus 
e o firmamento proclama a obra de suas mãos” (Sl 19,2).

Pedro Casaldáliga, em sintonia com estas preces do povo e da natureza, nesses anos todos, 
no Brasil ou na Nicarágua, nas cidades ou corrutelas do sertão, nos santuários ou nos encontros 
de CEBs, ajudou-nos a todos a rezar melhor e mais bonito.13

Mestre na arte de conversar com Deus, brindou-nos preces poéticas e proféticas, com o vi-
gor e a beleza dos antigos salmos, vertidos na linguagem e na sensibilidade de hoje.

Saiu em busca também de uma liturgia afinada com as raízes do povo, renovada, mas igual-
mente viva e inculturada.

A “Missa da Terra Sem Males”, com versos seus e de Pedro Tierra, sacudiu as abóbadas da 
Catedral de São Paulo, no dia 22 de abril de 1979, arrastada pelo ritmo e o canto vigoroso de 
músicas de povos indígenas do continente, numa concelebração que reuniu 40 bispos em tor-
no do altar, com muito fervor e esperança. Martín Coplas, argentino de ascendência quéchua 
e aymara, musicou o longo poema de penitência e ressurreição, de memória e compromisso, 
fazendo falar de novo “as flautas dos Andes emudecidas e o amedrontado tambor do coração do 
seu povo”, como comentou Pedro Casaldáliga.14

No dizer de Pedro Tierra:

A Missa da Terra-sem-males começou a brotar sobre a pedra das ruínas de São Miguel 
no Rio Grande do Sul, Terra de fronteira entre a América espanhola e portuguesa, 
estas duas Américas que são uma só. América dividida pelo fogo dos conquistadores. 
O templo semi-destruído de São Miguel é um monumento testemunho do massa-
cre do Povo Guarani, testemunho da resistência e da grandeza dos Povos Indígenas 
de toda a América. As pedras escurecidas pelo fogo e pelos séculos narram com seu 
terrível silêncio a passagem dos bandeirantes, a devastadora passagem dos exércitos 

12 CASALDÁLIGA, Pedro; TIERRA, Pedro; COPLAS, Martin. Missa da terra sem males. Fotos de Cláudia Andujar. Rio 
de Janeiro: Tempo e Presença; São Paulo: CEDI, 1980, p. 5.

13 Veja CASALDÁLIGA, Pedro. Orações da Caminhada. Campinas: Verus, 2005.
14 Ibidem, p. 12
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de Portugal e Espanha. A própria História da Resistência dos Povos Indígenas aos 
conquistadores gestou no sangue esta Missa da Terra-sem-males. A marcha dos Povos 
indígenas do Continente, buscando seu próprio rosto, sua identidade, arrancou dos 
massacres sepultados pela história oficial toda a força de sua esperança num Conti-
nente libertado.15

Casaldáliga lembra que a inspiração primeira foi de uma missa “missioneira” em torno às 
Missões dos Sete Povos Guarani no Rio Grande do Sul:

Assim me pedia o irmão marista Antônio Cechin, gaúcho “arrependido”, revisador 
da História “mal contada”, cronista apaixonado da caminhada do Povo, catequista da 
Libertação, também perseguido no “Templo e no Pretório”.16

Terminou por converter-se numa missa dos povos indígenas todos do continente. 

[...] tão diversificados em sua cultura e em suas realizações, foram reduzidos, pe-
los Povos Conquistadores, à categoria anônima e arrasada de “Índios”. Conhecidos 
como Índios apenas, como Índios foram depredados e confinados aos manuais e às 
vitrinas. Sua Memória, então, devia ser celebrada numa só Missa, una e comum, um 
Sangue só e uma igual Esperança: a Missa Ameríndia.17

Esse abraço aos povos indígenas do continente foi cultivado e aprofundado no fiel e diu-
turno pastoreio do povo Tapirapé, à beira do rio do mesmo nome e hoje espalhado em novas 
aldeias pelas suas terras reconquistadas e no acompanhamento, nem sempre fácil, do povo Ca-
rajá, por suas aldeias encarapitadas nos altos barrancos e ilhas do rio Araguaia ou ainda do povo 
Javaé, na Ilha do Bananal.

As Irmãzinhas de Jesus precederam Dom Pedro na atenção ao povo Tapirapé, onde chega-
ram muito jovens da França no longínquo 1952, tropeçando no português e sem saber uma 
palavra sequer de Tapirapé.

Elas souberam inventar o silencioso caminho da inculturação solidária. Dom Pedro e o 
CIMI acrescentaram depois a luta pela demarcação das terras dos Tapirapés e Luís e Eunice o 
desafio de implantar uma educação bilíngue, colocando por escrito memória e história, dicio-

15 TIERRA, Pedro. A Missa da resistência indígena, in CASALDÁLIGA, op. cit., p. 21.
16 CASALDÁLIGA, Pedro. Memória e compromisso, in CASALDÁLIGA, op. cit., p. 10.
17 Ibidem, p. 11.
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nário e gramática daquele valente povo tupi perdido e isolado num mar de povos do tronco 
macro-gê.

A paixão e a compaixão solidária com lutas do povo negro em sua saga de fugas e rebeldia 
produziram a outra grande celebração da libertação, a Missa dos Quilombos, com música do 
cantor e compositor negro Milton do Nascimento.

Na sua apresentação, escreveu Dom Pedro:

Em nome de um deus supostamente branco e colonizador, que nações cristãs têm 
adorado como se fosse o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, milhões de Negros 
vêm sendo submetidos, durante séculos, à escravidão, ao desespero e à morte. No 
Brasil, na América, na África mãe, no Mundo.

Deportados, como “peças”, da ancestral Aruanda, encheram de mão de obra barata 
os canaviais e as minas e encheram as senzalas de indivíduos desaculturados, clandes-
tinos, inviáveis. (Enchem ainda de subgente – para os brancos senhores e as brancas 
madames e a lei dos brancos – as cozinhas, os cais, os bordéis, as favelas, as baixadas, 
os xadrezes).

Mas um dia, uma noite, surgiram os Quilombos, e entre todos eles, o Sinai Negro de 
Palmares, e nasceu, de Palmares, o Moisés Negro, Zumbi. E a liberdade impossível e 
a identidade proibida floresceram, “em nome do Deus de todos os nomes”, “que fez 
toda carne, a preta e a branca, vermelhas no sangue”.

Vindos “do fundo da terra”, “da carne do açoite”, “do exílio da vida”, os Negros resol-
veram forçar “os novos Albores” e reconquistar Palmares e voltar à Aruanda.18

A missa foi celebrada pela primeira vez pelo Arcebispo negro da Paraíba, Dom José Maria 
Pires, acompanhado por Dom Helder Câmara, na esplanada defronte ao Convento do Carmo 
no Recife, onde fora espetada, para escárnio dos escravos, a cabeça de seu chefe, Zumbi dos 
Palmares. Por setenta anos resistira o Quilombo às investidas de capitães do mato, às tropas 
baianas, pernambucanas e portuguesas, até ser derrotado, em 1695, pelos índios e mamelucos 
do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho.

Sobre o sentido da Missa e sua militante utopia escreveu Casaldáliga:

18 Apresentação, in Missa dos Quilombos. Texto CASALDÁLIDA, Pedro; TIERRA, Pedro. Música, NASCIMENTO, 
Milton. Disco Longplay Philips. São Paulo, 1982. 
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Pedro Tierra e eu, já emprestamos nossa palavra, iradamente fraterna, à Causa dos 
Povos Indígenas, com a “Missa da Terra sem males”. Emprestamos agora a mesma 
palavra à Causa do Povo Negro, com esta Missa dos Quilombos.

Está na hora de cantar o Quilombo que vem vindo: está na hora de celebrar a Missa 
dos Quilombos, em rebelde esperança, com todos “os Negros da África, os Afros da 
América, os Negros do Mundo, na Aliança com todos os Pobres da Terra”.19

Não tardou a intervenção da Congregação para os Sacramentos e o Culto Divino proibin-
do a celebração das duas missas, alegando que “[...] a celebração eucarística deve ser somente 
memorial da morte e ressurreição do Senhor e não reivindicação de qualquer grupo humano e 
racial”.20

Muitos bispos brasileiros argumentaram junto a Roma, para que fosse levantada a proibição, 
mostrando que mais da metade da população brasileira era de origem africana e que ser tornara 
urgente o processo de inculturação tanto da liturgia, como da teologia e da prática pastoral da 
Igreja do Brasil.

Roma seguiu inflexível na sua negativa, julgando insuficientes os argumentos encaminha-
dos pela Comissão de Liturgia da CNBB, para justificar a celebração da Missa dos Quilombos: 
“[...] embora seja apreciado o zelo de arrependimento e de reparação que quer exprimir, não 
pode fazer este Dicastério desistir de emitir um julgamento e de não permitir para o futuro atos 
semelhantes à chamada ‘Missa dos Quilombos’”.21

A proibição de que fosse celebrada a missa, não impediu que o canto de abertura da Missa 
dos Quilombos, “Estamos chegando...”, fosse incorporado à liturgia das comunidades, país 
afora, por conta da beleza de sua letra e da força de sua musicalidade e ritmo:

Estamos chegando do fundo da terra, 
estamos chegando do ventre da noite, 
da carne do açoite nós somos, 
viemos lembrar.

19 Apresentação, ibidem. 
20 Carta da Congregação para os Sacramentos e o Culto Divino a D. Ivo Lorscheiter – Roma, 2 de março de 1982, n. 

1649/81, in COMUNICADO MENSAL DA CNBB, n. 354, março, 1982, p. 265.
21 Ibidem, p. 258. 
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Sua louvação a Maria, “Nega Mariama”, tornou-se invocação obrigatória de encontros e 

celebrações:

Mariama, 
Iya, Iya, ô, 
Mãe do Bom Senhor!

Maria Mulata, 
Maria daquela 
colônia favela, 
que foi Nazaré.

Morena formosa, 
Mater dolorosa, 
Sinhá vitoriosa, 
Rosário dos pretos mistérios da Fé.

... Mucama Senhora e Mãe do Senhor 
Canta sobre o Morro tua Profecia, 
que derruba os ricos e os grandes, Maria.

Ergue os submetidos, marca os renegados. 
samba na alegria dos pés congregados.

Encoraja os gritos, acende os olhares, 
ajunta os escravos em novos Palmares.

Desce novamente às redes da vida 
do teu Povo Negro, Negra Aparecida!!!22

Por seu lado, despida da celebração eucarística, a Missa da Terra-sem-males foi alegre e festi-
vamente cantada por indígenas de mais de trinta povos e por milhares de vozes dos representan-
tes das CEBs de todo o Brasil, por convidados da América Latina e Caribe e pelo povo do lugar, 
na memorável noite de abertura do X Intereclesial das CEBs, em Ilhéus na Bahia, em julho de 
2000. No final, uma mãe de santo, o bispo local e uma pastora evangélica dançaram felizes no 
alto do palco da celebração e juntos abençoaram e despediram a assembleia.

Em Santo Ângelo, RS, no local de uma das reduções dos Sete Povos, há quatro anos atrás, 
dezenas de corais de igrejas luteranas, católicas e batistas do Rio Grande do Sul reuniram-se 

22 X – Louvação Mariana, in CASALDÁLIGA, Missa dos Quilombos, op. cit.
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para cantar, diante de uma grande multidão emocionada, a Missa da Terra-sem Males. A cele-

bração eucarística foi encerrada com o canto e dança de crianças guarani daquela região.

As duas missas, na força do seu texto e na beleza de sua música, continuam alimentando 

aquele compromisso maior de Jesus e dos seus discípulos, no serviço de uma libertação incultu-

rada daqueles e daquelas que, em nosso continente, são os preferidos de Deus.

Ai Nicarágua, Nicaraguita, 
La flor más linda de mi querer...

Corria o mês de fevereiro de 1980. No TUCA, o grande salão de atos da PUC de São 

Paulo, ainda marcado em suas paredes pelo fogo ateado pela repressão militar, em represália à 

universidade, aos estudantes e ao seu grão chanceler, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, estava 

apinhado de gente ocupando todos os espaços.

A Associação de Teólogos do Terceiro Mundo (ASETT) realizava no quadro do Congresso 

Internacional Ecumênico de Teologia, uma noite de homenagem à Nicarágua, com a presença 

do seu novo presidente, Daniel Ortega, da comandante Monica Baltodano, do franciscano 

Uriel Molina e de um jovem guerrilheiro saído de uma comunidade cristã de Manágua. Este 

tirou seu blusão de campanha e o entregou a Pedro Casaldáliga que imediatamente o envergou, 

declarando-o sacramento do seu compromisso com o povo e as comunidades da Nicarágua e 

sua revolução.

O bispo selava ali, para escândalo de fariseus e timoratos, seu entranhado compromisso com 

Nicarágua e logo depois El Salvador e toda a América Central, convulsionadas em lutas libertá-

rias, feroz repressão interna e sanguinosa guerra de baixa intensidade promovida noite e dia pelo 

império. Quando o Congresso dos Estados Unidos proibiu a venda de armas na região, a CIA 

organizou o corredor por onde continuavam chegando clandestinamente, via Irã, armamentos 

e munições norte-americanas para os “Contra” na Nicarágua.

No seu diário En rebelde fidelidad, anotou Dom Pedro no dia 12 de março de 1980:

Durante el mes de febrero he participado de la Asamblea General de la CNBB, en 

Itaici, y, en São Paulo, del Congreso Internacional Ecuménico de Teología, el CIET.

En la asamblea episcopal hemos lanzado un importante documento: “Igreja e pro-

blemas da terra”. El documento más preciso y comprometido, socialmente, que la 

CNBB, como un todo, haya producido.
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El congreso de teología ha sido para mí una experiencia extraordinaria, única en su 
género. Por la convivencia de América Latina, Asia y África en una sola aspiración 
liberadora. Por el encuentro de personas entrañables. Una inmensa lista de nombres 
mayores y muy queridos. Por el hecho Nicaragua, tan vivo en el congreso. Por los 
indios, negros y asiáticos que reclamaban su identidad y aportaban los dones de su 
espíritu, mártir y contemplativo. Por la confrontación de los teólogos con unas bases 
críticas. Por el clima de oración que vivimos en aquellos días. Y por el documento 
final que marca muy certeramente unas líneas mayores para la pastoral y para la es-
piritualidad de la liberación.

El Vaticano -más concretamente el cardenal Baggio- y el Celam no se dieron muy 
bien con el Congreso. El cardenal de Sao Paulo, Don Pablo Evaristo, asumió el con-
greso con libertad y dignidad.

El ecumenismo fue una vivencia fuerte en el CIET. Y creció en mí el deseo, la nece-
sidad vital de urgir siempre el ecumenismo.

Me hice muchas anotaciones en el congreso. Darían para un libro. Pergeñé muchos 
poemas, al calor de tantos testimonios y de tantas clarividencias. Los voy a reunir en 
un manojo de cantares, confidencias y gritos de la flauta criolla.23

A partir daquele momento, Dom Pedro, na linha de uma colegialidade que o fazia sentir-
-se corresponsável pelo caminhar de toda a Igreja passou a consagrar a cada ano um tempo de 
visita pastoral às comunidades cristãs golpeadas pela guerra em Nicarágua e noutros países da 
América Central.

O impacto de suas visitas à Nicarágua, as missas com as mães de filhos caídos em combate e 
que sacerdotes contrários à revolução se recusavam a celebrar, a dor de tanto sangue e lágrimas 
levou Pedro Casaldáliga a jejuar por anos seguidos, a cada sexta-feira, até que a paz voltasse à 
região.

Sua situação se complicou depois da rumorosa visita do Papa à Nicarágua e o desencontro 
entre este e o povo na missa multitudinária celebrada em Manágua. Foi instado a ir a Roma 
para sua visita ad limina e a suspender suas viagens à América Central.

Escreveu a João Paulo II antes de sua obrigada visita a Roma:

23 CASALDALIGA, Pedro, En rebelde fidelidad: diário – 1977/1983. Paris: Desclée de Brouwer, p. 18.
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Sei do sofrimento do senhor em sua viagem à Nicarágua. Mesmo assim, sinto-me no 
dever de confiar-lhe a impressão – que muitos compartilham – de que seus assessores 
e a atitude do senhor não contribuíram para que essa viagem, extremamente crítica 
e necessária por outra parte, fosse mais feliz e, sobretudo, mais evangelizadora. Ficou 
uma ferida no coração de muitos nicaraguenses e de muitos latino-americanos, como 
ficou no coração do senhor.

No ano passado, estive na Nicarágua. Foi a minha primeira saída do Brasil, depois 
de dezessete anos de permanência neste país. Pela amizade que tenho, há tempos, 
com muitos nicaraguenses, por contatos pessoais ou por carta, senti que deveria me 
fazer presente, como pessoa humana e como bispo da Igreja, numa hora de agressão 
político-militar gravíssima e de profundo sofrimento interno.

Não pretendi substituir o episcopado local, nem significar-lhe menor estima. Achei, 
entretanto, que poderia e até deveria ajudar aquele povo e aquela Igreja. Assim o 
escrevi aos senhores bispos da Nicarágua, tão logo ali cheguei. Tentei conversar pes-
soalmente com alguns deles, mas não fui recebido. A hierarquia nicaraguense está 
abertamente de um lado; de outro, há milhares de cristãos aos quais se deve também 
a Igreja.

Penso sinceramente que a nossa Igreja – eu me sinto Igreja da Nicarágua também, 
como cristão e como bispo da Igreja – não está dando oficialmente, naquele sofrido 
país e com repercussões negativas para toda a América Central, o Caribe e a Amé-
rica Latina, o testemunho que deveria dar: condenando a agressão, propugnando a 
autodeterminação daqueles povos, consolando as mães dos caídos e celebrando, na 
esperança, a morte violenta de tantos irmãos, católicos em sua maioria.24

E com corajoso desassombro, o pequeno bispo do interior perdido da Amazônia brasileira, 
continuou interpelando o Papa, naqueles anos duros de guerra fria entre Estados Unidos e 
União Soviética, que se transformava em guerra quente nos vários quadrantes do mundo, onde 
as duas superpotências se afrontavam ideológica e militarmente, incluindo a Polônia de Woityla 
e do Sindicato Solidariedade:

24 CASALDÁLIDA, Pedro. A João Paulo II. In: Cartas Marcadas. São Paulo: Paulus, 2005, p. 18-19.
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Só com o socialismo e o sandinismo, não pode a Igreja dialogar criticamente, sim, 
como criticamente deve dialogar com a realidade humana? Poderá a Igreja deixar 
de dialogar com a História? Dialogou com o Império Romano, com o feudalismo e 
vem dialogando à vontade com a burguesia e com o capitalismo, muitas vezes acri-
ticamente, como a avaliação histórica posterior veio a reconhecer. Não dialoga com 
a administração Reagan? O império norte-americano merece mais consideração da 
Igreja do que o processo doloroso com que a pequena Nicarágua pretende ser ela, por 
fim, arriscando e até errando, mas sendo ela?

O perigo do comunismo não justifica nossa omissão ou nossa conivência com o 
capitalismo.25

Os Diários vão levar o leitor por todos os combates e sonhos de mais de três décadas que 
agitaram de modo particular o Brasil e a América Latina, as comunidades de base e as Igrejas 
e tantos homens e mulheres de boa vontade, amantes da justiça e da paz e que encontram em 
Pedro Casaldáliga um fiel companheiro de suas inquietações e buscas.

Seu coração grande e generoso, aberto ao vasto mundo, continuou sempre ancorado nas 
curvas do Rio Araguaia e no humilde serviço humano e pastoral do povo miúdo e lutador da 
sua prelazia, modelo de uma igreja de comunidades, de muitos ministérios não ordenados aco-
lhidos e incentivados.

A Folha da Prelazia, a Alvorada, assim como as Circulares do Bispo Casaldáliga são sempre 
aguardadas por aqueles e aquelas que dentro e fora do país, esperam uma palavra certeira em 
meio a horas incertas, uma luz em meio a acontecimentos contraditórios, um raio de esperança 
e ânimo em momentos de cansaço e desalento.

Quem vai se esquecer de consignas tão lúcidas e claras, como “Globalizar a solidariedade”, 
“Caminhar com uma Esperança Militante”; “Humanizar a humanidade”.

Acerca de Jesus, perguntou incrédulo Natanael: “Pode de Nazaré sair alguma coisa boa?” (Jo 
1,46).

Muitos seriam tentados a arriscar a mesma pergunta acerca de São Felix do Araguaia e sur-
presos constatariam quantas coisas boas tiveram lá a sua origem e inspiração ou encontraram 
apoio e incentivo: das comunidades eclesiais de base à teologia da libertação, da solidariedade 

25 Ibidem, p. 19.
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continental à Agenda Latino-americana, da espiritualidade libertadora à grande mobilização dos 
500 anos; dos movimentos de articulação dos povos indígenas ao movimento afro-americano.

Obrigado Dom Pedro Casaldáliga por ter registrado nas páginas do seu diário, como Dom 
Helder Câmara, em suas cartas à Família Mecejanense e Recifense,26 seu itinerário interior 
em constante diálogo com a vida e a história de nossos dias. O senhor deixou que o Espírito 
o guiasse, que o Evangelho o inspirasse, não pecando nem por omissão, nem por covardia e 
colocando sempre a justiça e a solidariedade com os pequenos, como luzes para os seus passos 
e para o caminhar de tantos de nós que aprendemos a conhecê-lo, a respeitá-lo, a admirá-lo e 
a segui-lo.

Que as palavras de Alceu Amoroso Lima, prefaciando sua Antologia Retirante e comparan-
do-o a José de Anchieta, sirvam de fecho a esta apresentação:

E todos esses poemas aflorados do fundo de uma vida de total renúncia e sacrifício, 
em que a Beleza nasce do Amor e da Verdade, são alimentados pela Fé em Deus e na 
Liberdade, como o diz escrevendo à sua Mãe na remota Catalunha:

“Se me batizas, outra vez, um dia 
com a água dos soluços e da memória, 
com o fogo da morte e da glória... 
diz a Deus e ao mundo 
que me puseste 
o nome 
de Pedro-Liberdade”.27

26 Desde a abertura do Concílio Vaticano II, pelo Papa João XXIII, a 11 de outubro de 1962, Dom Helder Câmara, então 
arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário geral da CNBB, começou a escrever, a cada noite, uma carta circular 
a um grupo de auxiliares e amigas. Batizou o grupo de “Família São Joaquim”, do nome do palácio arquidiocesano do 
Rio de Janeiro e residência do Cardeal Dom Jaime Câmara, onde funcionava a sede da CNBB, desde sua fundação 
em 1952. Mais tarde, as/os destinatários ganharam o nome de “Família Mecejanense”, tirado do bairro Mecejana de 
Fortaleza CE, onde nascera Dom Helder. A partir de março de 1964, quando foi nomeado arcebispo de Olinda e Recife, 
PE, tomou o nome de “Familia Mecejanense – Recifense”. O epistolário começou como “Circulares conciliares” e 
prosseguiu como “Circulares interconciliares”. Terminado o Concílio, continuaram as circulares a ser escritas, enquanto 
perdurou o pastoreio oficial de Dom Helder, ou seja, até o dia da aceitação de sua renúncia à sé episcopal de Olinda 
e Recife em 1965. Dessas Circulares, 4 volumes, somando treze tomos, já foram publicados pela CEPE (Companhia 
Editora de Pernambuco): Volume I – Circulares Conciliares (Tomo I: 13/14 outubro de 1962 a março de 1964; II: 12 
de setembro a 22/23 de novembro de1964: III: 10/11 de setembro a 7/8 de dezembro de 1965); Volume II – Circulares 
Interconciliares (Tomo I: 11/12 abril 1964 a 9/10 setembro 1965; II: 23/24 novembro 1964 a 17/18 de abril 1965; 
III: 18 a 19 de abril a 31 de agosto/1º de setembro de 1965); Volume III – Circulares Pós-conciliares (Tomo I: 9/10 
de dezembro de 1965 a 30/31 de maio de 1966; II: 31 de maio/1º de junho a 26/27 de dezembro de 1966; III: 31 de 
dezembro de 1966/1º de janeiro de 1967 a 29/30 de junho de 1967); Volume IV – Circulares Pós-Conciliares (Tomo I: 
de 5/6 de agosto de 1967 a 13/14 de fevereiro de 1968; II: 25/26 de fevereiro a 30/31 de dezembro de 1968; III: 31 de 
dezembro de 1968/1º de janeiro de 1969 a 4/5 de julho de 1969; IV: 5/6 de julho de 1969 a 24/25 de janeiro de 1970).

27 ATHAYDE, Tristão. De Anchieta a Casaldáliga. In: CASALDÁLIGA, Antologia retirante, op. cit., p. 11-12.
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DOCUMENTOS

Querido Papa Juan Pablo II,

hermano en Jesucristo y Pastor de nuestra Iglesia:

Hace mucho tiempo que quería escribirle esta carta, y hace mucho tiempo que la estoy pen-
sando y la medito en la oración.

Me gustaría que fuese un coloquio fraterno – en sinceridad humana y con la libertad del 
Espíritu , así como también un gesto de servicio de un obispo para con el obispo de Roma, que 
es Pedro para mi fe, para mi corresponsabilidad eclesial y para mi colegialidad apostólica.

Hace dieciocho años que estoy en Brasil, a donde vine voluntariamente como misionero. 
Nunca regresé a mi país natal, a España, ni con ocasión de la muerte de mi madre. Nunca tomé 
vacaciones en todo este tiempo. No salí de Brasil en diecisiete años. En estos dieciocho años viví 
y trabajé en el nordeste del Estado de Mato Grosso, como el primer sacerdote que se estableció 
de forma permanente en esta región. Hace quince años que soy obispo de la Prelatura de São 
Félix do Araguaia.

La región de la Prelatura está situada en la Amazonía legal brasileña y abarca un área de 150 
mil km2. Todavía hoy no cuenta con un solo palmo de carretera asfaltada. Sólo recientemente 
fue instalado el servicio telefónico. Frecuentemente la región queda aislada o muy precaria-
mente comunicada a causa de las lluvias e inundaciones que interrumpen las carreteras. Es un 
área de latifundios, nacionales y multinacionales, con haciendas agropecuarias de centenas de 
millares de hectáreas, con empleados que viven frecuentemente en régimen de violencia y de 
semiesclavitud. Acompaño desde hace tiempo la dramática vida de los indígenas, de los “possei-
ros” (labradores sin título de tierra) y de los peones (braceros del latifundio). Toda la población 
en general, dentro de la Prelatura, ha sido forzada a vivir precariamente, sin servicios adecuados 
de educación, salud, transporte, vivienda, seguridad jurídica y, sobre todo, sin tierra garantizada 
para trabajar.
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Bajo la dictadura militar, el Gobierno intentó, por cinco veces, expulsarme del país. Cuatro 

veces fue cercada toda la Prelatura por operaciones militares de control y de presión. Mi vida y 

la de varios sacerdotes y agentes de pastoral de la Prelatura ha sido amenazada y puesta a precio 

públicamente. En varias ocasiones, estos sacerdotes, agentes de pastoral y yo mismo fuimos 

apresados; torturados varios de ellos también. El P. Francisco Jentel fue apresado, maltratado, 

condenado a diez años de prisión, expulsado posteriormente de Brasil muriendo finalmente 

exiliado, lejos de su país de misión. El archivo de la Prelatura fue violado y saqueado por el 

Ejército y por la Policía. El boletín de la Prelatura fue editado de forma falsificada por los ór-

ganos de represión del régimen y así fue divulgado por la gran prensa, para servir de cargo de 

acusación contra la misma Prelatura. Todavía en este momento tres agentes de pastoral están 

sometidos a procesos judiciales bajo acusaciones falsas. Yo personalmente tuve que presenciar 

muertes violentas, como la del padre Jesuita João Bosco Penido Burnier, asesinado junto a mí 

por la policía, cuando los dos nos presentamos en la Comisaría-Prisión de Riberão Bonito para 

protestar oficialmente contra las torturas a que estaban siendo sometidas dos mujeres, labrado-

ras, madres de familia, injustamente detenidas.

A lo largo de todos estos años se han multiplicado las incomprensiones y las calumnias de 

los grandes propietarios de tierras –ninguno de los cuales vive en la región- y de otros poderosos 

del país y del exterior. También dentro de la Iglesia han surgido algunas incomprensiones de 

hermanos que desconocen la realidad del pueblo y de la pastoral en estas regiones apartadas y 

violentas donde el pueblo, con frecuencia, cuenta sólo con la voz de la Iglesia que intenta po-

nerse a su servicio.

Además de estos sufrimientos vividos dentro del ámbito de la Prelatura, siendo responsable 

nacional de la CPT (Comisión Pastoral de la Tierra) y miembro del CIMI (Consejo Indigenista 

Misionero), me ha tocado acompañar muy de cerca las tribulaciones e incluso la muerte de 

tantos indígenas, campesinos, agentes de pastoral y de personas comprometidas con la causa de 

estos hermanos, a quienes la codicia del capital no les permite siquiera sobrevivir. Entre ellos, 

el indio Marçal, guaraní, que le saludó a usted personalmente en Manaus, en nombre de los 

pueblos indígenas de Brasil.

El Dios vivo, Padre de Jesús, es quien nos va a juzgar. Déjame sin embargo abrir mi cora-

zón ante su corazón de hermano y de Pastor. Vivir en estas circunstancias extremas, ser poeta y 

escribir, mantener contactos con personas y ambientes de la comunicación o de frontera (por 

edad, ideología, alteridad cultural, situación social, o por servicios de emergencia que prestan) 
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puede llevarle a uno a gestos y posturas menos comunes y a veces incómodos para la sociedad 

establecida.

Como hermano y como Papa que usted es para mí, le ruego que acepte la intención sincera 

y la voluntad apasionadamente cristiana y eclesial tanto de esta carta como de mis actitudes.

El Padre me concedió la gracia de no abandonar nunca la oración, a lo largo de esta vida 

más o menos agitada. Me preservó de tentaciones mayores contra la fe y la vida consagrada, y 

me posibilitó el contar siempre con la fuerza de los hermanos a través de una comunión eclesial 

rica en encuentros, estudios, ayudas. Ciertamente por eso, creo que no me aparté del camino de 

Jesús, y espero, también por ello, seguir hasta el fin por este Camino que es la Verdad y la Vida.

Lamento incomodarlo con la lectura de esta larga carta, cuando tantos servicios y preocu-

paciones pesan ya sobre usted.

Dos cartas del Cardenal Gantin, Prefecto de la Congregación para los Obispos y una co-

municación de la Nunciatura que hace poco recibí, me han llevado finalmente a escribirle esta 

carta. Esas tres comunicaciones urgían mi visita ad límina, interpelaban aspectos de la pastoral 

de la Prelatura y censuraban mi ida a América Central.

Me siento un poco pequeño y como distante en esta Amazonia brasileña tan diferente, y en 

esta América Latina, tan convulsionada y frecuentemente incomprendida.

He creído necesario hacerme preceder por esta carta. Me ha parecido que sólo un contacto 

sosegadamente personal entre nosotros dos, a través de un escrito pensado y claro, me daría la 

posibilidad de aproximarme verdaderamente a usted.

La otra forma mayor de encontrarnos ya está garantizada: rezo por usted todos los días, 

querido hermano Juan Pablo.

No tome como impertinencia la alusión que haré a temas, situaciones y prácticas secular-

mente controvertidas en la Iglesia o incluso contestadas sobre todo hoy, cuando el espíritu críti-

co y el pluralismo atraviesan también fuertemente la vida eclesiástica. Abordar nuevamente esos 

asuntos incómodos, hablando con el Papa, significa para mí expresar la corresponsabilidad en 

relación a la voz de millones de hermanos católicos –de muchos obispos también- y de herma-

nos no católicos, evangélicos, de otras religiones, humanos. Como obispo de la Iglesia Católica, 

puedo y debo dar a nuestra Iglesia esta contribución: pensar en voz alta mi fe y ejercer, con 

libertad de familia, el servicio de la colegialidad corresponsable. Callar, dejar correr, con cierto 
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fatalismo, la fuerza de estructuras seculares, sería mucho más cómodo. No pienso sin embargo 
que fuese más cristiano, ni siquiera más humano.

Así como hablando, exigiendo reformas, tomando posiciones nuevas, se puede causar ‘‘es-
cándalo” a los hermanos que viven en situaciones más tranquilas o menos críticas, así tam-
bién podemos acusar “escándalo” a muchos hermanos, situados en otros contextos sociales 
o culturales, más abiertos a la crítica y deseosos de renovación de la Iglesia –siempre una y 
“semper renovanda” – cuando callamos o aceptamos la rutina o tomamos medidas unívocas 
indiscriminadamente.

Sin “conformarse a este mundo”, la Iglesia de Jesús, para ser fiel al evangelio del Reino, debe 
estar atenta “a los signos de los Tiempos” y de los Lugares y anunciarla Palabra, en un tono cul-
tural o histórico y con un testimonio de vida y de práctica tales, que los hombres y mujeres de 
cada tiempo y lugar puedan entender esta Palabra y se vean estimulados a aceptarla.

En lo que se refiere al campo social concretamente, no podemos decir con mucha verdad 
que ya hemos hecho la opción por los pobres. En un primer lugar, porque no compartimos en 
nuestras vidas y en nuestras instituciones la pobreza real que ellos experimentan. Y, en segundo 
lugar, porque no actuamos, frente a la “riqueza de la iniquidad”, con aquella libertad y firmeza 
adoptadas por el Señor. La opción por los pobres, que no excluirá nunca a la persona de los ricos 
–ya que la salvación es ofrecida a todos y a todos se debe el ministerio de la Iglesia- sí excluye 
el modo de vida de los ricos, “insulto a la miseria de los pobres”, y su sistema de acumulación y 
privilegio, que necesariamente expolia y margina a la inmensa mayoría de la familia humana, a 
pueblos y continentes enteros.

No hice la visita ad limina, incluso después de recibir, como otros, una invitación de la 
Congregación para los obispos que nos recordaba esta práctica. Yo quería y quiero ayudar a la 
Sede Apostólica a revisar la forma de esa visita. Oigo críticas de parte de muchos obispos que 
la hacen, pues aún reconociendo que ella propicia un contacto con los Dicasterios romanos y 
un encuentro cordial con el Papa, se revela incapaz de producir un verdadero intercambio de 
colegialidad apostólica de los Pastores de las Iglesias Particulares con el Pastor de la Iglesia uni-
versal. Se realiza un gran gasto, es establecen contactos, se cumple una tradición. ¿Se cumple sin 
embargo la Tradición de videre Petrum y de ayudarle a Pedro a ver toda la Iglesia? ¿No tendría 
hoy la Iglesia otros modos más eficaces de intercambiar, de establecer contactos, de evaluar, de 
expresar la comunión de los Pastores y de sus Iglesias con la Iglesia Universal y más concreta-
mente con el obispo de Roma?
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Nunca pretendería suponer en el Papa un conocimiento detallado de las Iglesias Particulares 

o pedirle a él soluciones concretas para la Pastoral de aquéllas. Para esto estamos los respectivos 
Pastores, ministros y consejos pastorales de cada Iglesia. Para eso están también las Conferencias 
Episcopales que, a mi entender y al de muchos otros, no están siendo debidamente valoradas 
e incluso están siendo preteridas o injustamente señaladas por ciertas actitudes de algunas ins-
tancias de la Curia Romana. Si las Conferencias episcopales no son “teológicas” o “apostólicas”, 
como tales –podrían no existir, sin ellas caminó la Iglesia – tampoco son, en sí mismas, “apos-
tólicas’’ o “teológicas”, las curias, ni siquiera la Curia Romana: Pedro presidió y rigió la Iglesia, 
de modo diferente, en las diversas épocas.

El Papa tiene necesidad de un cuerpo de auxiliares, como también lo necesitan todos los 
obispos de la Iglesia, aunque debiera ser siempre más sencillo y participativo. Sin embargo, 
hermano Juan Pablo, para muchos de nosotros, ciertas estructuras de la Curia no responden al 
testimonio de simplicidad evangélica y de comunión fraterna que el Señor y el mundo reclaman 
de nosotros; ni traducen en sus actitudes, a veces centralizadoras e impositivas, una catolicidad 
verdaderamente universal, ni respetan siempre las exigencias de una corresponsabilidad adulta; 
ni siquiera, a veces, los derechos básicos de la persona humana o de los diferentes pueblos. Ni 
faltan, con frecuencia, en sectores de la Curia romana, prejuicios, atención unilateral a las infor-
maciones, o incluso posturas, más o menos inconscientes, de etnocentrismo cultural europeo 
frente a América Latina, a África y a Asia.

Con ánimo objetivo y sereno, no se puede negar que la mujer continúa siendo fuertemente 
marginada en la Iglesia: en la legislación canónica, en la liturgia, en los ministerios, en la estruc-
tura eclesiástica. Para una fe y una comunidad de aquella Buena Noticia que ya no discrimina 
entre “judío y griego, libre y esclavo, hombre y mujer”, esa discriminación de la mujer en la 
Iglesia nunca podrá ser justificada. Tradiciones culturales masculinizantes que no pueden anular 
la novedad del Evangelio. explicarán tal vez el pasado; no pueden justificar el presente, ni menos 
todavía el futuro inmediato.

Otro punto delicado en sí y muy sensible para su corazón, hermano Juan Pablo, es el ce-
libato. Yo, personalmente, nunca he dudado de su valor evangélico y de su necesidad para la 
plenitud de la vida eclesial, como un carisma de servicio al Reino y como un testimonio de la 
gloriosa condición futura. Pienso, sin embargo, que no estamos siendo comprensivos ni justos 
con estos millares de sacerdotes, muchos de ellos en situación dramática, que aceptaron el celi-
bato compulsoriamente, como exigencia, actualmente vinculante, para el ministerio sacerdotal 
en la Iglesia latina. Posteriormente, a causa de esta exigencia no vitalmente asumida, tuvieron 
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que dejar el ministerio, y no pudieron ya regularizar su vida, ni dentro de la Iglesia ni, a veces, 
ante la sociedad.

El Colegio Cardenalicio está privilegiado, a veces, con poderes y funciones que difícilmente 
se conllevan con los derechos anteriores y con las funciones más eclesialmente connaturales del 
Colegio apostólico de los Obispos como tal.

De las Nunciaturas tengo, yo personalmente, una triste experiencia. Usted conoce mejor 
que yo la persistente reclamación de Conferencias Espiscopales de obispos, de presbiterios, de 
grandes sectores de la Iglesia, frente a una institución tan marcadamente diplomática en la so-
ciedad y. con frecuencia, con una actuación paralela a la actuación de los episcopados.

Juan Pablo, hermano, permítame todavía una palabra de crítica fraterna al mismo Papa. Por 
más tradicionales que sean los títulos de ‘Santísimo Padre”, “Su Santidad”... –así como otros 
títulos eclesiásticos tales como ‘‘Eminentísimo”, “Excelentísimo”- resultan evidentemente poco 
evangélicos e incluso extravagantes humanamente hablando. “No se hagan llamar padres, o 
maestros”, dice el Señor. Igualmente sería más evangélico -y también más accesible a la sensi-
bilidad actual- simplificar la indumentaria, los gestos, las distancias, dentro de nuestra Iglesia.

Pienso también que sería muy apostólico que usted recabara una evaluación suficientemente 
libre y participada, sobre sus viajes, tan generosos y hasta heroicos en muchos aspectos, y sin 
embargo tan contestados -y, a mi entender, no siempre sin motivos-: ¿no son esos viajes con-
flictivos para el Ecumenismo –testimonio de Jesús pidiendo al Padre que fuésemos uno- para 
la libertad religiosa en la vida pública pluralista? ¿No exigen esos viajes grandes dispendios eco-
nómicos por parte de las Iglesias y de los Estados, revistiéndose así de una cierta prepotencia y 
unos privilegios cívico-políticos con relación a la Iglesia Católica, en la persona del Papa, que 
se hacen irritantes para otros?

¿Por qué no reexaminar, a la luz de la fe, en favor del Ecumenisno, para dar testimonio al 
mundo, la condición de Estado con que se presenta el Vaticano, invistiendo a la persona del 
Papa de una dimensión explícitamente política, que perjudica la libertad y la transparencia de 
su testimonio de Pastor universal de la Iglesia?

¿Por qué no decidirse, con libertad evangélica y también con realismo, por una profunda 
renovación de la Curia Romana?

Sé del dolor que le produjo su viaje a Nicaragua. Aún así, me siento en el deber de confiarle 
la impresión – que otros muchos comparten – de que sus asesores y la actitud de usted mismo 
no contribuyeron para que ese viaje extremamente crítico, y necesario por otra parte, fuese más 
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feliz y, sobre todo, más evangelizador. Se abrió una herida en el corazón de muchos nicaraguen-
ses y de muchos latinoamericanos, así como Ud. se sintió herido en su corazón.

El año pasado estuve en Nicaragua. Ha sido mi primera salida de Brasil después de diecisiete 
años de permanencia en este país. Por la amistad que tengo, hace tiempo, con muchos nicara-
guenses, por contactos personales o por carta, sentí que debía hacerme presente, como persona 
humana y como obispo de la Iglesia, en una hora de agresión político-militar gravísima y de 
profundo sufrimiento interno.

No pretendí sustituir al episcopado local, ni subestimarlo. Creí sin embargo que podía y 
hasta debía ayudar a aquel pueblo y a aquella Iglesia. Así se lo comuniqué por escrito a los obis-
pos de Nicaragua, tan pronto como llegué. Intenté conversar personalmente con algunos de 
ellos, pero no fui recibido. La jerarquía nicaraguense está abiertamente de un lado; al otro lado 
hay millares de cristianos, a los que también se debe la Iglesia.

Pienso sinceramente que nuestra Iglesia –yo me siento Iglesia de Nicaragua también, como 
cristiano y como obispo de la Iglesia- no está dando oficialmente en aquel sufrido país, y con 
repercusiones negativas para toda América Central, el Caribe y para toda América Latina, el 
testimonio que debería dar: condenando la agresión, propugnando la autodeterminación de 
aquellos pueblos, consolando a las madres de los caídos y celebrando, en la Esperanza, la muerte 
violenta de tantos hermanos, católicos en su mayor parte.

¿Sólo con el Socialismo o con el Sandinismo no puede dialogar la Iglesia, críticamente, sí, 
como críticamente debe dialogar con la realidad humana? ¿Podrá la Iglesia dejar de dialogar 
con la Historia? Dialogó con el Imperio romano, con el feudalismo, y dialoga, a gusto, con la 
burguesía y con el capitalismo, muchas veces acríticamente, según ha tenido que reconocer una 
posterior evaluación histórica. ¿No dialoga con la Administración Reagan? ¿El Imperio nortea-
mericano merece más consideración de la Iglesia que el proceso doloroso con que la pequeña 
Nicaragua pretende ser ella, por fin, arriesgando y hasta equivocándose, pero siendo ella?

El peligro del comunismo no justificará nuestra omisión o nuestra connivencia con el ca-
pitalismo. Esa omisión o connivencia podrán “justificar” dramáticamente, un día, la revuelta, 
la indiferencia religiosa o hasta el ateísmo de muchos, sobre todo entre los militantes y en las 
nuevas generaciones. La credibilidad de la Iglesia –y del Evangelio y del propio Dios y Padre 
de Nuestro Señor Jesucristo- depende, en gran parte, de nuestro ministerio, crítico, sí, pero 
comprometido con la Causa de los pobres y con los procesos de la liberación de los pueblos 
secularmente dominados por los sucesivos imperios y oligarquías.
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Usted, como polaco, está en condiciones muy personales de entender dichos procesos. Su 

Polonia natal, tan sufrida y fuerte, hermano Juan Pablo, tantas veces invadida y ocupada, priva-

da de su autonomía y amenazada en su fe por imperios vecinos (Prusia, Alemania nazi, Rusia, 

Imperio Austro-Húngaro) es hermana gemela de América Central y del Caribe, tantas veces 

ocupados por el Imperio del Norte. Estados Unidos invadió Nicaragua en 1898 y después vol-

vió a ocuparla con sus marines de 1909 a 1933, dejando a continuación una dictadura que duró 

hasta 1979. Haití estuvo bajo ocupación de 1915 a 1934. Puerto Rico continúa ocupado hoy 

día, desde 1902. Cuba sufrió varias veces invasiones y ocupaciones, así como los demás países 

de la región, especialmente Panamá Honduras y la República Dominicana. Más recientemente 

Granada sufrió la misma suerte. El propio Estados Unidos exporta para estos países sus sectas, 

que dividen internamente el pueblo y amenazan la fe católica y la fe de otras Iglesias evangéli-

cas... allí establecidas.

Sé también de sus preocupaciones apostólicas respecto de nuestra Teología de la Liberación, 

de las Comunidades cristianas en los medios populares, de nuestros teólogos, de nuestros en-

cuentros, publicaciones y otras manifestaciones de vitalidad de la Iglesia en América Latina, 

de otras Iglesias del Tercer Mundo y de algunos sectores de la Iglesia en Europa y en América 

del Norte. Sería ignorar su misión de Pastor universal el pretender que usted no se enterase e 

incluso se preocupase con todo este movimiento eclesial, máximo cuando América Latina, con-

cretamente, representa casi la mitad de los miembros de la Iglesia Católica.

De todas formas, una vez más, le pido disculpas para expresarle una palabra sentida respec-

to al modo como están tratadas por la Curia Romana, nuestra Teología de la Liberación y sus 

Teólogos, ciertas instituciones eclesiásticas –como la propia CNBB, en determinadas ocasiones- 

iniciativas de nuestras Iglesias y algunas sufridas comunidades de este Continente, así como sus 

animadores.

Delante de Dios puedo darle el testimonio de los agentes de pastoral y de las comunidades 

con que establecí contacto en Nicaragua. Nunca han pretendido ser Iglesia “paralela”. No ig-

noran a la Jerarquía en sus legítimas funciones, y tienen conciencia de que son Iglesia, mani-

festando una sincera voluntad de permanecer en ella. ¿Por qué no pensar que algunas causas de 

este tipo de conflictos en la pastoral puedan provenir de la jerarquía también? Nosotros, con 

frecuencia, los miembros de la jerarquía, no reconocemos de hecho a los laicos como adultos 

y corresponsables en la Iglesia, o queremos imponer ideologías y estilos personales, exigiendo 

uniformidad o atrincherándonos en el centralismo.
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Acabo de recibir la última carta del Cardenal Gantin, prefecto de la Congregación para los 

Obispos. En ella el Señor Cardenal, entre otras amonestaciones, me recuerda ahora la visita 
apostólica que recibí y recibió la Prelatura de São Félix do Araguaia en 1977. Quiero simple-
mente comunicarle a usted que esta visita fue provocada por denuncias o calumnias de un 
hermano en el episcopado; que el visitador apostólico pasó apenas cuatro días en São Félix, sin 
visitar ninguna comunidad, aceptando solamente conversar con poquísimas personas y ver el 
Archivo de la Prelatura, después de que le insistimos en que lo hiciese. Ni él, ni la Nunciatura, 
ni la Santa Sede, jamás me comunicaron las conclusiones de dicha visita, aún habiéndolo soli-
citado yo expresamente.

Quiero, finalmente, reafirmarle, querido hermano en Cristo y Papa, la seguridad de mi co-
munión y la voluntad sincera de proseguir con la Iglesia de Jesús, en el servicio al Reino. Dejo a 
su criterio de Pedro de nuestra Iglesia, el tomar la decisión que juzgue oportuno sobre mí, obis-
po también de la Iglesia. No quiero crear problemas innecesarios. Quiero ayudar, responsable y 
colegialmente, a llevar adelante la misión evangelizadora de la Iglesia, particularmente aquí en 
Brasil y en América Latina. Porque creo en la perenne actualidad del Evangelio y en la presencia 
siempre liberadora del Señor Resucitado, quiero creer también en la juventud de su Iglesia.

Si usted lo considera oportuno, puede indicarme una fecha apropiada para que vaya a visi-
tarlo personalmente.

Confío en su oración de hermano y de Pontífice. Dejo en las manos de María, Madre de 
Jesús, el desafío de esta hora. Le reitero a usted mi comunión de hermano en Jesucristo y, con 
usted, reafirmo mi condición de servidor de la Iglesia de Jesús.

Con su bendición apostólica,

PEDRO CASALDÁLIGA

obispo de São Félix do Araguaia, MT, Brasil.
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