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EDITORIAL

LEITURAS DA PANDEMIA 

A pandemia do Coronavírus nos permitiu ser testemunhas e, de alguma forma, protagonis-
tas de um momento original da história da humanidade. Poderemos narrar às gerações futuras 
a experiência de “uma pandemia globalizada” no pleno sentido do termo e, talvez, de uma 
guinada na história, após o controle do vírus, a crise econômica inevitável e o futuro incerto. 
Em algum lugar do futuro olharemos para esse momento com maior objetividade, porém, cer-
tamente, com as marcas dos sofrimentos que por hora temos vivenciado, de algum modo e em 
alguma intensidade. 

A pandemia assusta como todas as epidemias de ontem e de sempre, mas termina assimilada 
biologicamente pelo contágio natural ou, na era das ciências, pela imunização realizada por 
meio das vacinas. Contudo, o drama humano do episódio permanecerá na memória com suas 
dores e até com seus traumas. O mundo por certo não será mais o mesmo após o primeiro se-
mestre dos anos vinte. Por certo, dirão no futuro que, naqueles dias, a humanidade olhou para 
si mesma, ficou pasmada com o inédito e, em algum momento, pensou sobre os rumos da vida 
planetária. O mundo parou para enfrentar a contaminação do vírus e a saturação dos sistemas 
de saúde. As lições da fragilidade da vida humana e da provisoriedade dos sistemas estabelecidos 
vieram como aprendizado inevitável, mesmo para os que continuaram sustentado que o merca-
do não muda e que os poderes são estáveis. O futuro nos aguarda e nos ensinará as lições desse 
momento especial da história.

Os significados de um fato como este que vivenciamos são muitos e, na sociedade da in-
formação, adquirem dinâmicas próprias, seja pela pluralidade de leituras veiculadas, seja pela 
agilidade e pelos efeitos diretos nas bolhas sociais constituídas pelas redes de comunicação. Os 
conflitos de interpretação estiveram o tempo todo presente nas mídias e nas mentes. Como não 
pensar sobre um fato tão inesperado? E, como em tudo que é inédito, as ofertas de leituras, de 
verdades e de soluções, estão sempre presentes, também nas formas mais inéditas. E a vida de 
cada indivíduo mundialmente conectado está afetada por uma ou outra leitura sobre a pande-
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mia. Ninguém fica isento dos efeitos sociais, políticos, religiosos e éticos das informações que 
circulam em grande volume e com velocidade espetacular.

As muitas leituras feitas sobre a pandemia revelam as diferentes percepções de mundo que 
afloram em momentos de crise, das mais sensatas às mais exóticas. Elas rompem com uma re-
lativa regularidade hermenêutica que dispensa ou camufla as leituras mais radicais que peitam 
os consensos: a começar pelas que afirmam a inexistência de uma pandemia até aquelas que 
buscam causas e intervenções religiosas, passando pelas que enxergam na crise uma vingança da 
natureza ou uma natural purificação da espécie. A população mundialmente conectada pelas 
redes sociais esteve exposta, ao mesmo tempo, às vozes medíocres e às mentiras, às informações 
dos fatos em tempo real, às orientações médicas e às ofertas de significados do drama que ia 
rapidamente se desenhando. 

As leituras das ciências estiveram, evidentemente, no comando das interpretações. No sécu-
lo XIV, quando a peste negra matou quase a metade da população da Europa, a leitura predomi-
nante era a religiosa: a pandemia tinha uma causa sobrenatural e, por conseguinte, uma solução 
ritual. A ciência da época patinava entre o religioso e o cósmico por não dispor de instrumentos 
capazes de visualizar os micros organismos, de expor as causas reais e, por conseguinte, intervir 
com eficácia sobre os efeitos. Hoje, felizmente temos posse desses conhecimentos e, rapidamen-
te, os colocamos em ação. O mundo está pautado nas ciências, desde os estudos detalhados do 
vírus, até as estratégias de controle estatístico da evolução do contágio. Embora as ciências não 
resolvam tudo, oferecem a ferramenta indispensável para os poderes intervirem na epidemia, na 
busca de medidas que minimizem ou, até mesmo, evitem seus efeitos.

Contudo, as leituras religiosas ainda persistem paralelas às ciências, quando não ocupando 
o lugar das mesmas. Não têm faltado leituras semelhantes àquelas do século XIV que colocam 
como causa do vírus Deus ou o diabo e, por conseguinte, oferecem rituais de solução: cultos, 
unção com óleo, novenas, correntes de oração, crucifixo na porta, água benta aspergida na rua, 
procissão com o Santíssimo Sacramento. Ninguém duvida do apelo popular dessas estratégicas 
e nem do poder das interpretações religiosas. As religiões populares de diversas matrizes lançam 
mão de interpretações sobrenaturais e de rituais de intervenção na natureza, sobretudo nos 
tempos de crise.

As leituras religiosas das mais variadas procedências e matrizes coincidem numa postura bá-
sica: a afirmação da origem sobrenatural dos fenômenos naturais e o controle desses por meio 
de alguma ritualidade. De maneira mais escancarada ou mais sutil, muitas igrejas reproduzem 
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essa percepção em suas pregações e ações. Na atual pandemia, essas posturas têm sido visíveis e 

têm ocupado espaço nas telemídias e nas redes sociais. Algumas vezes, elas ocupam o lugar da 

ciência, chegando a ignorar as explicações cientificamente demonstradas, afirmando-se como 

a visão verdadeira e segura por falar em nome de Deus. Outras vezes, correm no paralelo: uma 

espécie de bolha religiosa que opera com códigos religiosos sem considerar o que dizem as ciên-

cias. Nessa pandemia não faltou quem afirmasse que na igreja o vírus não era transmitido. Os 

líderes e os fiéis sabem de onde vem um vírus, que tipo de “bicho” é ele, como ele é transmiti-

do, mas repetem velhos rituais de domínio das forças da natureza, por meio das mais variadas 

expressões: orações, unções, bênçãos etc. Aqui as tradições vão recuperando seus recursos clás-

sicos: os pentecostais recorrem à Bíblia e dela retiram palavras mágicas, capazes de enfrentar o 

vírus, os católicos recuperam a força das bênçãos, das imagens e das devoções. 

Não parece haver dúvidas para os estudiosos do assunto de que religião é sempre a força 

dos fracos e a construção de um ponto de apoio para a precariedade da vida. E, precisamente 

por isso, em tempos de crise as buscas de explicação e solução religiosas se tornam mais visíveis 

no espaço público e gozam de maior demanda. O outro mundo vem em socorro desse mundo 

caótico. Os líderes religiosos fazem a mediação como portadores de poderes sagrados. A religião 

torna-se solução.

Em tempos de normalidade essa postura não revela sua fragilidade, embora persista nas 

visões e práticas religiosas predominantes nas várias tradições cristãs. Em meio à pandemia ela 

é, contudo, colocada à prova. O coronavírus trouxe à tona a interrogação: os rituais podem 

realmente curar? Para muitas igrejas persiste a pergunta: a prosperidade vem de Deus e a doença 

do demônio? Só morreram os que não têm fé? Colocou também em público a segurança da 

frequência aos cultos. E a questão posta pelo presidente da república permaneceu no silêncio da 

ignorância ou do medo do sacrilégio: os cultos religiosos são serviços essenciais? 

As leituras sobre a pandemia podem ser vistas, sobretudo, pelo viés do conflito de interpre-

tação. Como é bastante natural na era das redes sociais, a multiplicidade de informações con-

traditórias já faz parte da rotina dos receptores-emissores e sequer causa indignação em nome 

da precisão ou da verdade. Os conflitos entre leitura científica e leituras opinativas habitaram 

os tempos da pandemia como hermenêuticas legítimas. Muitas vezes a ciência foi desautorizada 

como falsa e o senso comum e as ideologias se apresentaram como leituras verdadeiras, refor-

çadas, evidentemente, pelos posicionamentos do presidente da república. De fato, as leituras 

políticas e religiosas foram feitas como uma espécie de alternativa à leitura das ciências e se 
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mostraram bastante conaturais, seja pelos sujeitos comuns, seja pelos conteúdos ou pelas fina-
lidades políticas. 

Os discursos procedentes de sujeitos e territórios distintos podem ser afinados ou desafina-
dos um com o outro, assim como os instrumentos de um conjunto. Os instrumentos se afinam 
no tom e na peça musical comum. Os discursos sobre assuntos diferentes nem sempre são afi-
nados. Ao contrário, podem provocar dissonâncias, uma vez que portam objetivos e linguagens 
distintas. Nesse tempo de pandemia temos assistidos a afinações discursivas originais, afinações 
curiosas, ao menos em princípio. Alguns discursos puramente religiosos têm se afinado com 
alguns discursos puramente políticos. Portanto, tons e peças distintos, ou, ao menos aparen-
temente distintos, têm tocado de modo bastante afinado seus enredos musicais. E para quem 
dispensa a atenção aos conteúdos discursivos, bastam as imagens veiculadas pelas mídias. Quais 
são esses discursos? O discurso religioso que minimiza o risco do coronavírus e o discurso po-
lítico que minimiza igualmente o perigo do mesmo. O primeiro minimiza em nome do poder 
de Deus, já que Deus é compreendido como a causa imediata do que acontece na natureza e 
na história e, por conseguinte, está pronto a defender os que têm fé da ação letal do vírus. O 
segundo minimiza em nome de um projeto político em curso, por entender que o isolamento 
social conduziria a uma crise econômica inevitável e, por conseguinte, um risco político para o 
projeto de poder do mandatário maior do país. 

A pergunta que brota dessa constatação é sobre a afinidade da religião com a política. Essa 
pergunta já foi feita e respondida pelo pensador alemão Max Weber, ao observar uma relação de 
coincidência visível entre protestantismo calvinista e capitalismo. Weber utiliza uma categoria 
analítica emprestada da química, afinidade eletiva, para analisar essa hipótese em sua famosa 
obra o A ética protestante e o espírito do capitalismo. Uma afinidade eletiva significa a fusão de 
dois elementos distintos, no caso da química, e, no caso sociológico, a fusão entre duas confi-
gurações culturais distintas. Uma configuração religiosa – protestantismo – e uma configuração 
econômica – capitalismo – teriam tecido afinidades, ou seja, um elemento reforçado a perma-
nência do outro. Haveria uma circularidade entre as duas configurações, de forma que a doutri-
na teológica do calvinismo protestante e a ética do trabalho e do lucro inerente ao capitalismo 
se encontraram e se reforçaram mutuamente. 

No caso em questão, qual seria a afinidade entre os dois discursos, o dos religiosos e os de 
Messias Bolsonaro? Alianças políticas à parte. Foquemos na afinidade eletiva dos discursos mi-
nimizadores do risco do Covid-19. Os discursos são de gramáticas distintas. Um gravita em tor-
no de Deus e clama pela fé. O outro gravita em torno do político e convida à adesão militante. 
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Os dois relativizam o perigo do vírus. Mas, o fato é que um reforça o outro na prática embora 

mantenham suas gramáticas distintas. 

Afinidades possíveis: ambos ignoram as ciências e afirmam outra causa para o isolamento 

social; ambos afirmam, portanto, uma causa política para o isolamento; ambos possuem uma 

metafísica de viés maniqueísta que separa a realidade entre o bem e o mal, que tem nomes 

imediatos, mas há sujeitos mundiais invisíveis que conspiram contra o governo atual, ambos 

definem o comunismo como mal universal que está solto e do qual não escapa nem mesmo o 

invisível Covid-19 (produto da China comunista), ambos afirmam que a realidade é comanda-

da por forças exteriores a serem superadas pelo poder de Deus; ambos afirmam que o mundo 

está sob o comando de forças que se encarnam em sujeitos e instituições que visam prejudicar 

uma renovação do país. Podemos pensar uma afinidade estruturada em círculos concêntricos. 

O mais amplo de cunho cosmológico: o mundo é uma realidade comandada diretamente por 

Deus e conta com a interferência direta do Demônio. A segunda esfera é global: o mundo se en-

contra em crise econômica e política e necessita de um projeto de resgate da verdade, da família, 

dos governos, da cultura. Os inimigos desse projeto, a modernidade com todos os seus tentácu-

los e, sobretudo, os comunistas, devem ser eliminados da terra. A esfera seguinte é da política 

concreta: os governantes escolhidos por Deus são os portadores do poder legitimo de mando e 

de interpretação verdadeira da realidade. A última esfera: é do governo atual de Messias Bolso-

naro, enviado por Deus para salvar o Brasil de todos os inimigos da verdadeira fé e da nação. 

 A pandemia é vista, portanto, por ambos os discursos como um capítulo da história de luta 

entre o bem (Messias Bolsonaro) e o mal (comunistas). A metafísica maniqueísta encarnada no 

projeto do governo atual separa a verdade política de um governo que se impõe por si mesma 

sem qualquer necessidade de comprovação e a verdade da própria ciência que explica a dinâmi-

ca do coronavírus e traça as estratégias de controle de sua expansão. O discurso da “gripizinha” 

quer salvar a economia para salvar o projeto de poder. O vírus é sem poder, é mesmo uma 

pequena e impotente gripe, porque Deus está sempre no comando da natureza. Deus oferece 

o amparo metafísico último para o projeto de origem divina e oferece um apoio no controle 

miraculoso da letalidade do vírus. Estamos todos nas mãos de Deus e de Bolsonaro seu manda-

tário, bem como acima das ciências. O coronavírus não tem poder!

A diversidade de leituras da pandemia trouxe a tona o problema atual da verdade, ou mais 

concretamente, da pós-verdade. Em meio a um oceano de informações e das fake news, verdade 

e mentira se entrecruzam em um pandemônio de dados e leituras que semeiam a confusão e re-
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sultam, no fim das contas, a relatividade moral e política em grande parte da população. Onde 
está a verdade? 

O número de comunicadores dispostos a informar a população foi incontável. Além dessas 
informações, outras de cunho mais científico, estiveram longe de um consenso. Usar ou não 
máscaras? Tomar ou não vitamina D? Usar ou não álcool com gel? Usar ou não cloroquina? E 
para colocar mais ingredientes na diversidade de informações, ainda vieram as versões e inter-
pretações dos dados e as estratégias mais adequadas. Sobre o tipo de isolamentos social: hori-
zontal ou vertical? Sobre os números de contagiados: a inevitável imprecisão dos dados devido à 
ausência de testes. Sobre o achatamento da curva de contágio: o isolamento terá produzido seus 
efeitos? Sobre o pico da pandemia: em abril, em maio ou em junho? 

Para os que interpretam os fatos em chave de fé, ou, em chave teológica devemos falar em 
dois critérios de discernimento da verdade, uma vez que a mentira deve não somente ser bem 
distinguida da verdade, como também abominável do ponto de vista ético. O primeiro critério 
é precisamente o da ciência. Nessa praça pública de tagarelice e tumulto verbal, restaram, sem 
dúvidas, as ciências com seus agentes e organismos como fonte confiável e como fio de prumo 
para discernimento e condução do processo. Sem as ciências o drama teria se transformado em 
tragédia. As ciências explicaram e conduziram as gestões político-sanitárias pelo mundo afora, 
embora em nosso país tenha sido desautorizada em todo o tempo pelo mandatário maior. 

Com menor visibilidade, a leitura cristã derivada da fé em Jesus Cristo, revelação da verdade 
que vem de Deus, se fez presente. A fé judaico-cristã e a boa teologia exigem que desvinculemos 
Deus das causas imediatas dos fenômenos naturais e que busquemos o sentido das contingên-
cias inevitáveis da vida, da dor, do sofrimento e da morte no horizonte pascal da vida que vence 
a morte, da empatia que rompe com o isolamento e da solidariedade que supera os individua-
lismos. Exigem também que busquemos na ciência a orientação para os enfrentamentos das 
doenças, evitando a tentação de transformar milagrosamente as pedras em pão. Em nome da 
verdade da fé e da razão, não podemos reproduzir as leituras mágicas da realidade, mesmo que 
utilizando dos símbolos mais sagrados da tradição cristã. A fé oferece sentido constante para 
as coisas que têm solução e para as coisas que não têm solução. Ela “é uma posse antecipada do 
que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem” (Hb 11,1) e não a posse 
mágica da natureza e a solução do que a ciência não soluciona. As explicações e os controles dos 
mecanismos da natureza são da ordem das ciências. O sentido de todo o conjunto da vida em 
qualquer circunstância pertence à fé. Quem pode dominar o coronavírus são as ciências. Quem 
nos ajuda a enfrentar a crise e avançar olhando pra frente com esperança é a fé. O coronavírus 
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seguirá seu ciclo regular e natural. Os grupos de risco e os pobres morrerão em maior número. 
A ciência vai controlá-lo o quanto for possível. A fé vai alimentar nossa resistência, ajudar a 
superar nossos individualismos e ativar nossa misericórdia para com os que sofrem. 

Toda grande crise coloca em questão a percepção de um Deus todo poderoso e sempre 
pronto a intervir na natureza e na história. No entanto, o grito das vítimas que se sucumbem 
sem socorro nega essa visão divina. Exige que se repense a natureza de Deus, sob pena de trans-
formá-lo em um ser insensível ou em um Pai surdo ou sádico. É nessa zona de desconforto 
religioso radical que entra em cena o Deus de Jó, o Deus de Jesus crucificado, o Deus das víti-
mas de violência. Deus sofre com as vítimas. O Deus de Jesus é o Deus crucificado na cruz; é 
carne na carne que sofre, fome na fome que clama, frio no corpo que congela, caminhante no 
refugiado que atravessa as fronteiras. A encarnação do Verbo de Deus superou as ideias abstratas 
do divino, as teologias do todo poderoso, os rituais de manipulação das forças divinas. A cruz 
ensina que o silêncio divino se torna grito precisamente no grito do sofredor e que a vida brota 
de dentro da morte e não como força que vem de fora, rompendo com as leis da natureza e 
interferindo nas escolhas humanas. O Deus cristão é amor e não poder, é misericórdia e não 
domínio; é amor que acontece na relação livre do Eu e do Tu e não imposição do divino sobre 
as autonomias do mundo e dos seres humanos; é misericórdia que convida para a empatia e a 
solidariedade e não solução mágica para os empecilhos da vida.

Na verdade, o coronavírus segue seu curso com ou sem religião. Ateus e crentes serão con-
taminados da mesma forma. A fé cristã clama por outro mundo possível: por uma casa comum 
capaz de abrigar a todos em condições mais iguais, antecipando a comunhão definitiva. Assim 
na terra como no céu. 

Ciberteologia não poderia deixar de assumir como tema de sua preocupação essa situação de 
pandemia. Os Artigos que compõem o dossiê cobrem algumas temáticas relacionadas à ques-
tão, sem qualquer pretensão de dar conta das complexidades envolvidas nas leituras dessa crise 
de múltiplas faces. Algumas reflexões olham para o passado em busca de parâmetros compara-
tivos para entender o presente, olham para o futuro e perguntam por possibilidades de cura da 
grande crise no regime econômico atual. Outras buscam os significados humanos e teológicos 
da experiência o os parâmetros eclesiais de compreensão e ação para o momento. Nessa direção 
se insere a rápida abordagem sobre a última Encíclica do Papa Francisco, Fratelli tutti, que se 
ancora na conjuntura atual. No seu próximo dossiê, Ciber terá como foco essa Encíclica social 
de excepcional atualidade. As demais seções oferecem notas e documentos que completam o 
dossiê e ajudam a pensar a situação atual. 
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Passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril e 
em novas formas de autoproteção egoísta. No fim, oxalá já não existam “os outros”, 
mas apenas um “nós”. Oxalá não seja mais um grave episódio da história, cuja lição 
não fomos capazes de aprender. Oxalá não nos esqueçamos dos idosos que morre-
ram por falta de respiradores, em parte como resultado de sistemas de saúde que 
foram sendo desmantelados ano após ano. Oxalá não seja inútil tanto sofrimento, 
mas tenhamos dado um salto para uma nova forma de viver e descubramos, enfim, 
que precisamos e somos devedores uns dos outros, para que a humanidade renasça 
com todos os rostos, todas as mãos e todas as vozes, livre das fronteiras que criamos 
(Fratelli tutti, 35).

Na mesma esperança franciscana,

João Décio Passos

Editor
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ARTIGOS

EPIDEMIAS: PADRÕES REPETIT IVOS E RECORRENTES – 
PESTE E COVID-19

JORGE MIGUEL ACOSTA SOARES

Resumo: A epidemia de Covid-19 que assola o mundo em 2020 requer, além de um estudo 
de suas especificidades, uma reflexão sobre o que a manifestação coletiva de uma doença pode 
dizer sobre as pessoas e seu tempo. Uma análise comparativa das diferentes epidemias permite 
estabelecer elementos comuns entre elas, mesmo que estejam separadas por séculos.

Palavras-chave: epidemia, peste, Covid-19, morte, religião.

Abstract: The Covid-19 epidemic that plagues the world in 2020 requires, beyond a study 
of its specificities, a reflection about what the collective manifestation of a disease can tell about 
people and their time. A comparative analysis of different epidemics allow possible to establish 
common elements between them, even if they are separated by centuries.

Keywords: epidemic, plague, Covid-19, death, religion.

Introdução

Em 1992, Charles Rosenberg, historiador, professor de História da Ciência e da Medicina 
na Universidade de Harvard, lançou o livro Explaining epidemics and other studies in the history 

of medicine – Explicação de epidemias e outros estudos na história da medicina –, um apanhado 
geral da evolução do tratamento das doenças a partir do século XIX. O livro dedica um grande 
espaço para a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), tema central para a saúde pú-
blica à época. Para tentar entendê-la, o autor, valendo-se do estudo comparado de doenças ao 
longo da história, estabeleceu princípios gerais do que se poderia chamar uma teoria geral das 
epidemias.
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O mundo enfrenta assustado uma nova e fatal pandemia, a pior já vista desde 1918, quando 

o vírus influenza ceifou cerca de cem milhões de vidas no planeta. Mais uma vez assistem-se 
cenas de incerteza, insegurança e medo frente a um futuro incerto. Daniel Defoe, no livro Um 
diário do Ano da Peste (1722), fez um relato jornalístico da epidemia de peste em Londres no 
final do século XVII. No prefácio da edição brasileira, Eduardo Serrano San Martin, escreve que 
no enfrentamento do tenebroso desconhecido os sentimentos e reações coletivas pouco muda-
ram em trezentos anos. Da peste bubônica à febre amarela ou à AIDS – as epidemias diferem, mas 
os povos continuam os mesmos (DEFOE, 2013, p. 8). Vida e morte, doença e saúde foram e são 
preocupações e dramas do ser humano.

A ignorância sobre as causas das moléstias contribuiu para a ocorrência de processos de 
negação, construção de explicações receosas ou mágicas para as enfermidades; deuses e forças 
sobrenaturais teriam capacidade para provocar doenças, assim como para curá-las. As divinda-
des davam a vida e, da mesma forma, podiam tirá-la. Nas religiões politeístas, os deuses eram 
responsáveis diretos pelas mortes, pelas pestes, catástrofes e males que assolavam o indivíduo e 
a comunidade. Para a cura ou libertação do mal eram estabelecidos ritos, cerimônias e práticas 
religiosas, nas quais o fiel se libertava dos sortilégios e alcançava os favores para permanecer 
saudável (BARTH, 2014, p. 103). O monoteísmo cristão concentrou esse poder sobre a vida e 
a morte, e, por conseguinte, sobre a saúde a e doença, na figura de Deus; a saúde era um prêmio 
à devoção e obediência a Deus. Em contrário senso, a doença era a punição pelo desrespeito à 
lei divina, o que permitia a interferência do Diabo e dos espíritos maus (FARIA e SEIDL, 2005, 
p. 382).

O racionalismo e o cientificismo, surgidos na transição do Medievo para a Idade Moderna, 
foram, gradativamente, colocando em cena explicações calcadas no experimento e na busca de 
maior conhecimento do real em detrimento das explicações metafísicas. A modernidade tratou 
de expulsar da sociedade a presença da religião e da fé, dessacralizando-a, em um processo de de-
sencantamento do universo. E a humanidade ficou à deriva de si mesmo (BARTH, 2014, p. 98).

Contudo, o desenvolvimento do conhecimento humano e da ciência nunca foi democrático 
e de amplo acesso à população. A informação racional do mundo, mesmo hoje, concentra-se 
de forma mais acentuada entre as camadas sociais detentoras de maior renda e as mais inte-
lectualizadas. Uma enorme massa da população, mesmo com acesso aos meios eletrônicos de 
informação, ainda está presa a superstições, explicações místicas e religiosas. Um exemplo dessa 
desinformação generalizada é o gigantesco volume de informações falsas – as fake news – que é 
disseminado e repercutido na rede mundial de computadores.
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A falta de claro entendimento da natureza das coisas e dos fenômenos, especialmente aque-

les ligados à saúde, faz com que cresçam e prosperem religiões e seitas que se dizem ser um canal 
para a cura das doenças. A crença na cura milagrosa instaura uma infantilização da fé e da prática 
religiosa que, no fundo cria uma clientela de fiéis e não pessoas maduras (BARTH, 2014, p. 104). 
As causas físicas, químicas e biológicas das moléstias são substituídas por explicações mágicas, 
divinas, ou conspiratórias. A pandemia provocada pelo Coronavírus – SARS-Cov-2 –, que atin-
giu o planeta ao longo de 2020, demonstrou que as explicações encantadas ainda estão presentes 
na cultura popular. A necessidade humana, ainda presente, de explicar as grandes catástrofes 
como obra de forças místicas, ou exógenas, leva-nos a inevitáveis reflexões e comparações sobre 
surtos, epidemias e pandemias do passado. A origem das moléstias, que antes era atribuída 
como obra de Deus, dos demônios, ou dos judeus, agora é atribuída a inimigos externos, reais 
ou imaginários; soluções mágicas ainda são aceitas, inclusive por dirigentes de nações.

A perspectiva deste artigo é apresentar os traços gerais de uma teoria geral das epidemias, 
apresentada por Charles Rosenberg, associando-a a duas epidemias absolutamente distantes no 
tempo, a peste e a Covid-19, buscando assim enxergar padrões repetitivos e comuns a ambas.

Proposta de uma teoria geral das epidemias

ROSENBERG (1992, p. 278 e segs.), esboçando as linhas básicas de uma teoria, afirma que 
uma análise histórica das epidemias permite verificar padrões comuns ao longo de suas diversas 
ocorrências. A peste no século XIV, a cólera no século XIX, a gripe no século XX, todas, apesar 
de terem distintos agentes etiológicos, têm elementos comuns na sua caracterização, explicação 
e abordagem pela população e pelas autoridades responsáveis pela saúde pública. Pela sua pró-
pria definição, a epidemia pressupõe uma unidade de lugar bem como de tempo, e mesmo as 
epidemias mundiais, as pandemias, são vivenciadas e respondidas a nível local, como uma série 
de incidentes discretos (idem, p. 279). Uma epidemia é um acontecimento, um grande evento, 
facilmente observável, não uma tendência de longo prazo; é vivida e entendida como tal no 
momento em que ocorre, e não uma construção explicativa retrospectiva de historiadores ou 
demógrafos. Outro elemento básico e repetitivo é o medo da dor e da morte repentina.

O autor compara as epidemias a um espetáculo dramatúrgico: começam num momento 
no tempo, prosseguem num palco limitado no espaço e na duração, seguem uma linha de 
enredo de tensão crescente e reveladora, avançam para uma enorme crise individual e coletiva, 
depois caminham para o encerramento. Ainda comparando ao teatro, as epidemias mobilizam 
os agentes para a execução de rituais que incorporam e reafirmam valores sociais fundamentais 
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e formas de encarar a vida e o mundo. Têm caráter público e intensidade dramática. Dadas es-
sas características, tornam-se úteis ao cientista social como uma amostragem capaz de iluminar 
padrões fundamentais de valor social e de prática institucional e pressupostos culturais; cada 
sociedade particular constrói a sua resposta característica a uma epidemia.

Para entender as reações e comportamentos contemporâneos a uma doença, deve-se pro-
curar no passado os elementos que podem ser definidos como universais e a forma como as 
comunidades responderam aos surtos episódicos de doenças infecciosas fulminantes.1 Todas as 
epidemias apresentam sequência: incidente, percepção, interpretação e resposta. Novamente 
comparando à dramaturgia convencional, o autor entende que os eventos de uma epidemia suce-
dem-se em sequência narrativa previsível (idem, p. 281). O primeiro desses atos seria o que cha-
mou de revelação progressiva, compreendendo o inicio e o reconhecimento gradual da doença.

Em geral, na maioria das comunidades, na fase inicial, assiste-se a uma demora em aceitar 
e reconhecer uma epidemia, seja porque não se acredita em seu potencial de agressividade, seja 
por se reconhecer que a aceitação ameaçaria interesses econômicos e institucionais específicos, 
além de afetar segurança emocional da população. Os comerciantes temem sempre o efeito das 
epidemias sobre o comércio; as autoridades municipais temem o seu efeito sobre os orçamentos, sobre 
a ordem pública, sobre as formas habituadas de fazer as coisas (idem, p. 282). A admissão de sua 
existência somente se dá quando a epidemia já está instalada e inevitável. Século após século o 
padrão se repete; somente após o acumulo de doentes e de corpos que as autoridades reconhe-
cem aquilo que não mais pode ser ignorado. 

Após a constatação de casos suspeitos, os médicos relatam as suas conjecturas às autoridades, 
que, em geral, demoram a reconhecer publicamente a epidemia. A admissão da doença, sempre 
provoca reações como a dissolução ou interrupção do comércio e dos negócios. Segundo RO-
SENBERG, desde o século XIV, a instituição da quarentena tem sido uma opção administrati-
va correta, e convincente para as comunidades atingidas. Mesmo quando a comunidade médica 
tem dúvidas sobre as formas de contágio, o isolamento mostra-se eficaz. Esse foi o padrão dos 
Estados Unidos, nas epidemias de febre amarela e cólera no final do século XVIII e início do 
século XIX, mesmo diante do ceticismo dos médicos aplicou-se o isolamento social.

1 Para o autor, a AIDS demonstrou que a sensação de segurança, dada pelo desenvolvimento da medicina e das pesquisas 
científicas, foi surpreendida pelos elementos da natureza. A AIDS, segundo ele, revelou-se um tipo de epidemia ao 
mesmo tempo muito tradicional e muito moderna, exigindo, dessa forma, novos padrões de resposta, mas também 
suscitando padrões quase milenares (ROSENBERG, 1992, p. 280).
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O segundo ato dessa tragédia seria o que o autor chamou de gerenciamento da aleatoriedade, 

a criação de uma estrutura de pensamento para administrar a morte de alguns e a sobrevivência 
de outros. Durante séculos, essa estrutura foi moral e transcendente; a epidemia era entendida 
como uma relação direta de Deus com o homem, uma punição aos erros e pecados cometidos. 
A partir dos séculos XVI e XVII, os pressupostos espirituais passaram a coexistir com explica-
ções mais seculares, onde estavam presentes relações causa e efeito. Assim, explicações centradas 
em pecados individuais e intervenção divina passam a conviver com o conhecimento de pro-
cessos biológicos que resultam em saúde ou doença. Essa explicação eclética de pressupostos 
morais e biológicos forneceu um esquema explicativo que tem sido fundamental para a gestão 
social de epidemias no Ocidente nos últimos três séculos. A partir do século XIX desenvolveu-
-se uma nova forma de lidar com os eventos aleatórios de uma epidemia, associando causas bio-
lógicas a elementos comportamentais, os chamados fatores de risco, não menos impregnados de 
conteúdos morais. Assim, o que explicava a morte de um indivíduo e a sobrevivência de outro 
eram suas condutas, atitudes e, sobretudo, estilo de vida. O autor cita que durante a epidemia 
da cólera na Europa, no século XIX, o alcoolismo, a gula, a promiscuidade sexual e a falta de 
higiene pessoal eram amplamente aceitos como elementos que predispunham os indivíduos 
à doença (ROSENBERG, 1992, p. 283).2 Esse esquema misto também foi muito explorado 
durante os primeiros anos da AIDS; identificou-se o vírus causador da doença, mas a ele foram 
associados padrões comportamentais dos doentes. Os fatores ambientais também passaram a 
ser utilizados como explicação da aleatoriedade; o local da moradia, as condições das casas ou 
acesso influenciariam na capacidade de lutar contra uma doença. Assim, a gestão da resposta à 
epidemia poderia tanto representar uma crítica social, como uma forma de controle social.

O ato seguinte seria a negociação da resposta pública. Uma vez reconhecida sua existência, 
a epidemia gera pressão por uma resposta comunitária decisiva e visível. Doenças endêmicas, 
como a tuberculose ou lepra, por exemplo, não provocam a sensação de crise, como epidemias 
de peste, febre amarela ou cólera. Por sua vez, uma epidemia pode ser comparada a um julgamen-
to, sendo que as escolhas políticas constituem os veredictos possíveis (idem, p. 285). Em mais uma 
semelhança com o teatro, as medidas de contenção de uma epidemia constituem rituais, ritos 
coletivos integrando elementos cognitivos e emocionais. Assim, a imposição de uma quarente-
na, a queima de ervas, a limpeza da atmosfera infectada, a reunião de pessoas nas igrejas para je-

2 Especificamente a cólera, provocada pelas bactérias da família Vibrio cholerae através de águas contaminadas, demonstra 
uma falha do esquema moral explicativo. Um alcoólatra inveterado que não bebesse água, por exemplo, teria mais 
chance de sobreviver que um abstêmio.
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jum e oração representa uma atuação visível da solidariedade comunitária. Esses rituais afirmam 
crenças – seja na religião, ciência, ou na combinação das duas. Para um pesquisador, o conteúdo 
dos rituais públicos fornece uma visão dos valores sociais, dos conflitos sobre as prioridades, das 
estruturas de autoridade e crença.

A adoção e administração de medidas de saúde pública refletem inevitavelmente as atitudes 
culturais. Os pobres e a sociedade marginal, por exemplo, têm sido historicamente rotulados 
como as vítimas certas das doenças epidêmicas, foco das políticas de saúde pública. Sem dúvida 
que as evidências empíricas apoiam tais suposições, mas ideologia e preconceitos reforçaram 
tal associação. As quarentenas e desinfecções do século XIX foram, por exemplo, impostas aos 
pobres e seus bens, não aos ricos, mesmo depois que a ciência explicou os microrganismos. O 
mesmo ocorreu com a epidemia de poliomielite em Nova York, em 1916, na qual medidas pro-
filáticas foram aplicadas nas favelas sujas e densamente povoadas de imigrantes, não nos bairros 
mais prósperos, e aparentemente saudáveis.

Dentro do esquema explicativo de ROSENBERG, o ultimo ato do drama é uma fase de 
abatimento e retrospectiva; segundo ele, as epidemias normalmente terminam com uma lamúria, 
não com um estrondo. Os indivíduos submetidos à doença desaparecem, morrem ou se recuperam, 
e a incidência da doença diminui gradualmente (idem, p. 287). É uma fase propícia para uma 
leitura moral implícita e quase inevitável. É o momento em que se avalia como a comunidade 
e seus membros lidaram com os desafios impostos pela epidemia; é quando se faz um balanço 
dos mortos e sobreviventes. Esta ultima fase também possibilita aos cientistas sociais uma lei-
tura prospectiva, tentando averiguar se as consequências terão um impacto duradouro e quais 
as lições que a epidemia teria deixado. O fim de uma epidemia proporciona ocasião para um 
julgamento moral retrospectivo.

As pestes3

Há relatos que apontam ocorrência de casos de peste em alguns pontos do Império Roma-
no, antes da Era Comum, e na Alta Idade Média, entre os séculos V e X, que não podem ser 
tratados como uma epidemia como a que ocorreu entre 1348 e 1353. A causa da doença, que 
pode ter matado cerca de 200 milhões de pessoas, era uma bactéria transmitida ao homem 

3 Optou-se aqui por se referir à doença no plural, evidenciando que não houve uma epidemia de peste, mas muitas entre 
1348 e 1720, conforme se verá.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

19Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
pela pulga do rato-preto.4 Originários da Ásia, os roedores infectados chegaram à Europa em 
embarcações genovesas que faziam a ligação entre os continentes, e tiveram rápida proliferação 
nas terras a oeste (DELORT, 1985, p. 117). Apesar de a doença ter também se desenvolvido 
nas áreas rurais, foi nas cidades que atingiu com maior força; os roedores encontraram um ha-
bitat adequado na sujeira e imundice existente nas áreas urbanas medievais. O continente havia 
assistido longos períodos de colheitas desastrosas e a população se encontrava extremamente 
vulnerável à doença, que provocava bulbos dolorosos nas axilas e virilha, manchas negras na 
pele, ulcerações, gangrena e uma morte extremamente rápida. O colapso alimentar, as péssimas 
condições sanitárias, a superpopulação do Ocidente e a crise do Feudalismo criaram um contex-
to socioeconômico, demográfico e político adequado para a pandemia que destruiu estruturas 
econômicas, sociais e familiares, e abalou a moral da Cristandade (idem, p. 118-121).

Em seus cinco primeiros anos a peste atingiu de Lisboa a Moscou, provocando a morte de 
40% a 60% da população europeia, sendo que em algumas regiões 90% dos habitantes perece-
ram; uma tragédia populacional sem proporções (ALCHON, 2003, p. 31).5 Após esse primeiro 
surto, a doença passou a ressurgir no Ocidente em ciclos de doze a vinte anos, durante mais 
de 350 anos, entre o século XIV e XVIII. Segundo DELORT (1985, p. 120), essa regulari-
dade pode ser explicada pela persistência dos bacilos nas tocas dos ratos, mas, sobretudo pela 
imunização dos sobreviventes, cujos filhos, nascidos nos anos seguintes, não tinham defesas 
epidemiológicas. Assim, por mais de três séculos, geração após geração enfrentou epidemias de 
peste.6

Segundo o conhecimento médico atual, há três formas principais de peste: peste bubônica, 
peste septicêmica e peste pneumônica. Na modalidade bubônica rapidamente percebe-se o 
crescimento dos gânglios linfáticos, e é provocada pela mordida da pulga. Na forma septicêmica 
os tecidos tornam-se pretos gangrenam, em geral se desenvolve a partir da peste bubônica não 
tratada. Já a peste pneumônica ataca as vias respiratórias, causando insuficiência respiratória e 

4 A verdadeira causa da peste só foi identificada em 1894, pelo suíço Alexandre Yersin que descobriu bacilo da peste 
bubônica, Yersinia pestis, além de constatar que o rato-preto era o vetor da epidemia.

5 DELUMEAU (2009, p. 157) relata que Florença tinha 110.000 habitantes em 1338 e apenas 50.000 em 1351; por 
sua vez Siena teve sua população reduzida de 20.000 em 1347, para 12.500 em 1380. Castres, no sul da França, perdeu 
50% de seus moradores entre 1343 e 1357.

6 As últimas epidemias de peste no Ocidente ocorreram em 1712, em Maimoe, na Suécia, em 1716, na Áustria, e em 
1720 em Marselha.
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morte, e é causada a partir da inalação de gotículas infecciosas transmitida por outros doentes 
(CDC, 2018).7

À época da epidemia do século XIV, o conhecimento médico acumulado não permitia saber 
que a profilaxia se dava pela eliminação das pulgas. Os médicos acreditavam que o ar viciado 
propagava os miasmas, as emanações provenientes de animais em decomposição, e recomen-
dava queimar ervas aromáticas nas ruas e proteger-se aspirando perfumes. Os grupos sociais 
menos afetados foram exatamente aqueles que viviam em melhores condições de higiene, como 
os ricos e algumas ordens religiosas que tinham maior cuidado com asseio e limpeza (DUBY, 
1998, p. 85-86).

A população das regiões afetadas acabou desenvolvendo receitas empíricas variadas. Acredi-
tava-se que a peste fugia do cheiro do cavalo, de tal modo que as cobertas de cavalo passaram 
a ser muito procuradas Eram receitadas fumigações de tabaco, fricções com óleo, que indireta-
mente acabavam por funcionar de alguma forma, uma vez que afastavam os ratos e as pulgas 
(DELORT, 1985, p. 122). Também foram aplicadas como profilaxia contra a peste: uso de 
vinagre em roupas e objetos, fogueiras com ervas nas ruas e dentro das casas, desinfecção de 
pessoas, coisas e animais com perfumes, uso de máscara em forma de uma cabeça de ave, em 
cujo bico se colocavam substâncias odoríferas (DELUMEAU, 2009, p. 159).

A vida urbana no século XIV já estava marcada pela grande circulação de pessoas de uma 
cidade a outra, o que fazia com que a notícia da chegada peste a uma cidade rapidamente se 
espalhasse. Para impedir o contágio os portões das cidades eram fechados e a população encerra-
da. Essa imagem está retratada no livro Decameron de Boccaccio, escrito durante a pandemia de 
1348-1353, que imaginou um grupo de jovens ricos trancado em uma vila isolada de Florença 
esperando que a peste terminasse. No mundo real foram muitas cidades que se fecharam atrás 
dos muros, proibindo a entrada de estranhos (DUBY, 1998, p. 90). Ao confinamento forçado 
foi acrescentado o confinamento voluntário; em muitas regiões a população somente saia de 
casa para comprar o essencial; clientes e vendedores de necessidades se cumprimentam apenas à 
distância, mesmo assim com amplos balcões entre eles (DELAUME, 2009, p. 177). As medidas 
de isolamento provaram ser ações de bom senso; foram elas as mais eficazes para a regressão da 
peste.

Não se conhecia a causa da doença, o que levou a buscar explicações místico-religiosas, ou 
procurar bodes expiratórios. Para muitos a peste negra foi entendida como uma punição aos 

7 DELORT (1985, p. 122) afirma que esta terceira hipótese é sedutora, mas infelizmente difícil de verificar.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

21Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
pecados humanos: um Deus vingativo castigava suas criaturas pecadora lançando-lhes a doença 
(idem, p. 89). Muitos buscaram consolo e esperança nas orações e procissões conduzidas pelo 
clero. Também a doença foi muito associada às representações bíblicas das pragas do Egito e 
ao apocalipse, imagens que ficaram registras por uma farta iconografia. Os fiéis procuravam 
forças em apelos sinceros a Deus e aos santos conhecidos por sua misericórdia ou poder contra 
a praga, como a Virgem Maria, São Sebastião e Santo Antônio (ABERTH, 2005, p. 94).8 Fo-
ram registradas até mesmo explicações pseudocientíficas que atribuíam a causa da praga a uma 
conjunção dos planetas (idem, 120).

Contudo, fiéis e segmentos do clero enxergaram na peste a anunciação da chegada do apo-
calipse e o início do reinado do Anticristo, provocando fenômenos de histeria e pânico coletivo. 
Uns desses fenômenos foram os flagelantes, grupos que usando chicotes, flagella, flagelli, pas-
saram a realizar cerimônias penitenciais como resposta à eclosão da peste, Segundo ABERTH 
(2005, p. 118), o movimento surgiu em 1348 em alguma região entre a Áustria ou Hungria, 
e rapidamente atingiu quase toda Europa.9 Acreditavam que a praga era um castigo enviado 
por Deus como punição pela maldade; os fiéis poderiam aplacar a ira divina fazendo uma pe-
nitência extraordinária. As cerimônias públicas e coletivas levavam ao êxtase e à histeria tanto 
praticantes quanto espectadores. Outro fenômeno trágico da histeria coletiva foi a perseguição 
aos judeus e incontáveis pogroms10 por todo o continente.

Os judeus na Europa foram o bode expiatório de uma sociedade cristã assustada. Os inú-
meros pogroms ocorridos entre 1348 a 1350 não eram fenômenos isolados dentro do contexto 
de séculos de ataques e calúnias dirigidas contra os judeus pelos cristãos. Há muito os judeus, 
atacados como assassinos de Cristo, assistiam seus direitos sofrerem restrições; a partir do século 
XI, aos judeus foram vetadas as atividades agrícolas, uma vez que lhes foi proibida a posse de 
servos ou escravos. As comunidades judaicas instalaram-se nas cidades, dedicando-se ao comér-
cio e atividades bancárias, proibidas aos cristãos pela lei canônica (ABERTH, 2005, p. 117).

8 ABERTH aponta que a mortalidade dos sacerdotes foi muito alta. Citando números da Inglaterra, mostra que 
aproximadamente 45% dos padres de dez dioceses da Inglaterra morreram durante o auge da peste em 1349, sendo 
que em algumas dioceses, como Norwich, Exeter e Winchester, cerca de 50% deles perderam a vida. Em Barcelona, na 
Espanha, a mortalidade dos padres chegou a 60% entre maio de 1348 e abril de 1349.

9 O autoflagelo, como forma de uma punição pelo pecaminoso, já existia no início do Cristianismo e fazia parte da 
penitência das primeiras ordens monásticas do quarto ao sexto século (ABERTH, 2005, p. 117).

10 Pogrom é uma palavra de origem eslava, criada no final do século XIX para descrever um tumulto violento que busca 
perseguir e massacrar um grupo étnico ou religioso, especialmente os judeus. A palavra hoje é usada para caracterizar 
esse tipo de ocorrência em qualquer tempo.
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No começo de 1348, com a chegada da peste ao sul da França e à Catalunha, começam os 

ataques às comunidades judaicas da região, acusadas de serem responsáveis pela peste ao en-
venenarem as águas das fontes das cidades e os depósitos de alimentos.11 Uma carta datada de 
17 de abril de 1348, escrita por funcionários da cidade de Narbonne, no sudoeste da França 
informava alguns homens pobres e mendigos, sob tortura, haviam confessado que foram pagos 
pelos judeus para espalhar peste através de veneno; foram condenados à morte e as comunida-
des locais atacadas. Nos meses seguintes foram registrados inúmeros pogroms em toda a França 
e na Espanha cristã. Em 1351 a mesma acusação já chegava às cidades germânicas e eslavas.

Além dos ataques por hordas ensandecidas, inclusive flagelantes, os judeus também sofre-
ram processos criminais pelas autoridades seculares, e vários foram queimados em fogueiras. Tal 
método de execução indica procedimentos inquisitoriais, o que não era legal, uma vez que os 
judeus estavam isentos da Inquisição.12 A maioria das pessoas da época estava profundamente 
convencida de que tal crime era possível, e que os judeus eram capazes de cometê-lo (ABERTH, 
2005, p. 139-140).

Dentro de seus ciclos regulares, a peste voltou a atacar de forma muito violenta a cidade de 
Londres entre 1665 e 1666, matando oficialmente 68.590 pessoas, cerca de 20% da população 
da cidade, numero muito abaixo do real, conforme se verá.13 O medo da repetição da tragédia, 
vivida 200 anos antes, rapidamente provocou o terror e o descontrole da população da cidade. 
Em pouco tempo, a loucura fez surgir em Londres uma miríade de cartomantes, bruxos, astró-
logos e mágicos, aos quais a população recorria para saber o que lhes esperava (DAFOE, 2013, 
p. 40-41). Houve uma procura ensandecida a curandeiros, charlatões, benzedeiras em busca 
de remédios, tratamentos, pílulas, poções, que levou muitos a morte pelo envenenamento com 
preparados fatais que tinham o mercúrio como base. Panaceias de todo tipo eram anunciadas 
nos jornais e nos postes da cidade: pílulas preventivas, infalíveis contra a peste, elixir soberano 
contra a corrupção do ar, instruções precisas para o tratamento do corpo em caso de infecção, pílulas 

11 A acusação específica de envenenamento contra os judeus em 1348 foi não era inédita e sem precedentes. Em 1321, 
judeus e França e Espanha, exatamente na mesma região, foram criminalizados, no chamado complô dos leprosos, por 
supostamente terem induzido os leprosos a envenenar os cristãos (ABERTH, 2005, p. 118).

12 Não de pode confundir a Inquisição episcopal, criada por Gregório IX, com a Inquisição Espanhola, criada em 1478 por 
Fernando II de Aragão e Isabel de Castela visando manter a ortodoxia católica em seus reinos, e que existiu até 1834. 
Também se deve distinguir a Inquisição Romana, mais tarde Santo Ofício, criada em 1542 pelo papa Paulo III para 
combater as heresias, notadamente o protestantismo, nas terras italianas (MACKEY, 2009, p. 27).

13 A epidemia londrina é descrita em detalhes por DEFOE, Um diário do Ano da Peste, em uma narrativa jornalístico-
ficcional, reconstituída a partir de dados e fatos concretos. Inúmeros pesquisadores reconhecem credibilidade e a 
informação do texto.
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antipestilenciais, incomparável poção contra a peste, nunca descoberta antes, a cura universal da 
peste, a única verdadeira água da peste, o antídoto real contra todos os tipos de infecções (idem, p. 
44). A população apegou-se e todo o tipo de talismãs e filtros, “acreditando que a peste poderia 
ser afastada com cruzes, signos zodiacais, papéis amarrados com muitos nós e algumas palavras 
ou desenhos” (idem, p. 46).

Oficialmente foram contabilizadas 68.590 mortes na epidemia, número contestado até 
mesmo por seus contemporâneos. DAFOE (idem, p. 116-118) apresenta tabelas demonstran-
do que em apenas nove semanas de 1665, entre 5 de agosto e 10 de outubro, foram registradas 
49.705 óbitos por peste, contra 59.870 por outras causas não definidas. De acordo com o autor, 
mais de cem mil mortes causadas pela peste foram detectadas apenas em naquele ano, 30% do 
total, cujos registros teriam desaparecido. Nesse número também não estariam computadas as 
mortes ocorridas no campo, nas estradas, nas matas e rios.

Segundo DELAUME (2009, p. 169-172), crônicas das diversas épocas das várias epidemias 
da peste mostram que as autoridades de muitas cidades foram negligentes não adotando medi-
das mínimas de segurança frente à eminência da peste, em uma atitude negacionista que preten-
dia não ver a catástrofe que se aproximava. Durante a primeira grande leva da peste, após 1348, 
não se tinha ideia do que estava acontecendo, nem como evitar; contudo, nos ciclos seguintes 
da enfermidade, mesmo desconhecendo seu vetor, já se sabia quais medidas de contenção fun-
cionavam; isto é, os mecanismos de defesa e os meios de proteção foram sendo aperfeiçoados 
ao longo dos séculos. O autor relata a inércia de religiosos de Châlons-sur-Marne, no nordeste 
da França, que, em 1467, recusaram-se a interromper escolas e sermões, mantendo grandes 
concentrações de pessoas. Fatos semelhantes ocorreram, por exemplo, em Burgos e Valladolid, 
em 1599, em Milão, em 1630, em Nápoles, em 1656, em Marselha, em 1720, apenas citando 
alguns. Autoridades de várias cidades não queriam levar o pânico à população, mas, sobretudo, 
“não queriam interromper as relações econômicas com o mundo exterior. Pois a quarentena 
de uma cidade significava dificuldades no abastecimento, o colapso dos negócios, desemprego, 
provável desordem nas ruas etc.” (idem, p. 170).

Para muitos o medo legítimo da peste levou a atrasar o máximo possível o momento em 
que se iria enfrentá-la. Todos aqueles dotados de algum poder efetivo procuraram enganar a si 
mesmos, tranquilizando a população e a eles mesmos. No norte da Espanha, em 1599, durante 
um grave surto de peste, médicos faziam diagnósticos amenos dos casos observados em suas 
cidades: “Não é a peste a rigor [...] é um mal comum [...] é terceira e dupla febres [...] difteria 
[...] febres persistentes [...] catarros [...] gota e afins [...] alguns tiveram bolhas, mas [que] curam 
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facilmente” (idem, p. 170). Os diagnósticos animadores, que afastavam a peste, também aten-
diam pedidos das Câmaras Municipais, como o que ocorreu em Milão, em 1630, e em Marse-
lha, em 1720. A atitude negacionista das autoridades civis e sanitárias influenciou a população 
nas ruas, que “acolhiam com risos de descrença, com zombaria, com desprezo misturado com 
raiva, aqueles que arriscavam uma palavra sobre o perigo, que falavam de peste” (idem, p. 171). 
A epidemia, de uma forma geral, independente de quando e onde ocorreu, foi inicialmente 
tratada com negativas, como um tabu. Mesmo frente aos sinais evidentes da peste, negava-se 
que chegara à cidade. Contudo, depois de muitas mortes, quando já era impossível evitar o 
contágio, era a vez do pânico, do desespero, dos saques. “Em tempos de peste, como na guerra, 
o fim da humanidade ocorreu em condições insuportáveis de horror, anarquia e abandono dos 
costumes mais profundamente enraizados no inconsciente coletivo” (idem, p. 179).

No auge da peste desapareciam todos rituais fúnebre. Não era seguro ficar próximo de um 
cadáver, assim como não havia tempo para chorar a morte de alguém. Nos piores momentos, 
os corpos se amontoavam nas ruas a espera que alguém os levasse para algum lugar. Em valas 
coletivas os mortos de um dia eram cobertos pelos mortos do dia seguinte. Liturgias seculares, 
segurança, identidade desapareciam, assim como qualquer possibilidade concreta de ter planos 
futuros; o único projeto era sobreviver. Inúmeros relatos descrevem vem cenas de insanidade e 
desespero: 

[...] é difícil acreditar nos casos tenebrosos que aconteciam diariamente em certas 
famílias. Pessoas que, no auge da peste ou no tormento verdadeiramente intolerá-
vel dos seus inchaços, perdiam o autocontrole e, delirantes e enlouquecidas, agiam 
muitas vezes com violência contra si mesmas, atirando-se pelas janelas, baleando-se 
etc. Mãos dementes matando seus próprios filhos, alguns morrendo de pura dor da 
angústia, de puro medo e susto, sem qualquer tipo de infecção, outros apavorados 
até o idiotismo em loucos devaneios; muitos de puro desespero e alienação, outros 
em melancólica loucura (DAFOE, 2013, p. 98).

A Covid-19

O ano 2020 foi marcado de forma indelével pela epidemia da covid-19, provocada pelo 
vírus SARS-CoV-2. A doença foi detectada pela primeira vez no final de dezembro de 2019, 
na cidade de Wuhan, na China e até junho de 2020 já tinha atingido mais de dez milhões de 
pessoas no planeta, com 500 mil mortes. Apesar de ser provocada por um vírus pertencente à 
família dos Coronaviridae, velha conhecida dos cientistas, as formas específicas da atuação desta 
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mutação, assim como de seu combate, ainda não haviam sido totalmente identificadas. Esses 
vírus podem causar uma série de doenças respiratórias, desde as mais leves até as mais graves 
como a síndrome respiratória aguda grave (SARS). Nos últimos vinte anos o mundo enfrentou 
duas epidemias provocadas por essa família: a SARS, em 2002-2003, e a epidemia de síndrome 
respiratória do Oriente Médio (MERS), em 2012.

A partir do ponto zero, a doença se espalhou para o restante do mundo com uma velocidade 
espantosa se comparada com outras epidemias. O comando internacional do combate à doença 
ficou a cargo da Organização Mundial da Saúde (OMS), que passou a centralizar informações 
e coordenar pesquisas em universidades e laboratórios de pesquisas em todo o mundo. 

Em 30 de dezembro de 2019, médicos em Wuhan compartilharam pela internet o resultado 
do sequenciamento genético do patógeno de pacientes que poderiam estar com a SARS. Em 
poucos dias os médicos chineses perceberam que a evolução da doença se dava de forma muito 
distinta, indicando que poderia se tratar de uma mutação do vírus original da SARS. No dia 
seguinte as agências de notícias e as redes sociais já circulavam a informação da existência de 
um surto de “pneumonia de origem desconhecida”.14 No mesmo dia a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) foi informada sobre os “casos de pneumonia de etiologia [de causa] desconhecida 
detectados em Wuhan”.15 Dois dias depois, a cidade já tinha 266 pessoas infectadas.16 No dia 
3 de janeiro cientistas chineses conseguiram fazer o sequenciamento genético do novo corona 
vírus, nomeado como 2019-nCoV, a partir dos exames de vários pacientes. No mesmo dia o 
secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Alex Azar, foi 
alertado que médicos americanos estavam em contato com profissionais chineses buscando 
maiores informações sobre o vírus. Já era certo que a transmissão do patógeno se dava de hu-
mano para humano. No dia 10 de Janeiro, as autoridades de saúde de Wuhan informaram a 
ocorrência da primeira morte pela covid-19: um homem de 61 anos com vários problemas de 
a saúde, incluindo doença hepática crônica.17

Ao longo do mês mundo assistiu a rápida expansão de novos casos, que atingiu países de 
todos os continentes: Singapura, Coréia do Sul, Hong Kong, Japão, Malásia, Vietnã, Austrália, 
Reino Unido, Alemanha, Itália, França, Espanha, Canadá e Estados Unidos. Na primeira se-

14 REUTERS. Chinese officials investigate cause of pneumonia outbreak in Wuhan. Reuters, 31 dez. 2019.
15 OMS. Disease outbreak news: Pneumonia of unknown cause – China. 5 jan. 2020.
16 SOUTH CHINA MORNING POST. Coronavirus: China’s first confirmed Covid-19 case traced back to November 

17, 13 mar. 2020.
17 SCHNIRRING, Lisa. China releases genetic data on new coronavirus, now deadly, 11 jan. 2020.
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mana de fevereiro o número de mortes pelo novo Coronavírus já era de 811, ultrapassando as 
vítimas da epidemia de SARS de 2002-2003.18 Em 21 de fevereiro o número de casos diários 
em um só país, Coreia do Sul, já começava a ser contado na casa das centenas. 

A constatação que se tratava de uma pandemia global alertou centros de pesquisas e univer-
sidades, que rapidamente começaram a processar o sequenciamento genético do vírus, assim 
como iniciar pesquisas para uma vacina, que segundo a OMS poderia demorar até 18 meses.19 
A entidade também alertou que era demasiado cedo para prever o fim do surto, como alguns 
anunciavam. Em meados de fevereiro começaram a circular nas redes sociais boatos que o vírus 
seria uma criação genética chinesa, com o intuito de abalar a economia e dos países ocidentais. 
Seguindo essa linha, o presidente norte-americano, Donald Trump, acusou a China de escon-
der dados sobre a doença. Trump já havia dado declarações minimizando o problema. Nas 
redes sociais a China passou a ser acusada de ter criado artificialmente o vírus para destruir a 
economia dos países ocidentais e assumir uma hegemonia mundial.

Trump, desde o início da epidemia, passou a confrontar as informações da OMS, assim 
como as pesquisas, que apontavam a letalidade da doença. Em suas manifestações, o presidente 
defendeu a teoria que a doença seria parte de uma conspiração do governo chinês para o con-
trole da economia mundial. Negando a realidade da epidemia, que já se mostrava uma tragédia 
na Europa, Trump adiou a adoção de medidas de contenção, forçou a retomada normal da eco-
nomia e subestimou o número de total de mortes. Ademais, estimulou o uso de medicamentos 
contra a malária, cloroquina e hidroxicloroquina, como terapêutica contra a doença, apesar das 
advertências apresentadas por muitos estudos.20

Semelhante postura negacionista do governo italiano, cujas autoridades se recusaram aceitar 
que a doença, levou o país ao caos em poucas semanas. No dia 22 de fevereiro a Itália tinha 62 
casos tornando-se o país com maior número de casos na Europa,21 no dia seguinte já havia 132 
novos pacientes. Os casos estavam localizados na região norte do país, Piemonte, Lombardia 
e Vêneto, o que levou as autoridades locais tomar medidas individuais e isoladas, tentando 
impor medidas de isolamento, restrição à circulação da população – fechamento do comércio 
e dos bares e restaurantes e suspensão das aulas. No dia 24 de fevereiro, o primeiro-ministro 

18 OMS. Report, 10 fev. 2020.
19 REUTERS. Vaccine for new Coronavirus “COVID-19” could be ready in 18 months: WHO, 11 fev. 2020.
20 QIU, Linda. Criticized on Virus, Trump Goes to His Playbook: Deflect, Reject and Minimize, 07 maio 2020.
21 ANSA. Coronavirus: crescono i contagi al Nord, due casi a Milano, uno a Torino. Due i decessi, 22 fev. 2020.
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Giuseppe Conte suspendeu todas as medidas adotadas pelos governadores do norte, alegando 
que esse tipo de ação descentralizada contribuía para gerar o caos. O governo italiano alegou que 
o pânico causaria prejuízos à região mais rica do país. O ministro das Relações Exteriores, Luigi 
Di Maio, em 27 de fevereiro, declarou que havia exagero da mídia: “Na Itália, passamos de um 
risco de epidemia para uma ‘infodemia’ de desinformação, que neste momento está afetando 
nosso fluxo de turistas, nossos negócios e todo o nosso sistema econômico”.22 A primeira morte 
na Itália ocorreu em 21 de fevereiro; um mês depois já havia 7.503 mortes por Covid-19, mais 
de 57,5 mil casos, e o sistema de saúde do país tivera um colapso. Frente à explosão de casos, o 
país foi obrigado a interromper totalmente as atividades econômicas em todo o território. No 
mesmo dia 27, a OMS alertou que era um equivoco subestimar o corona vírus, ressaltando que 
isso seria um erro fatal.23

A China, foco inicial da pandemia, conseguiu conter doença isolando toda a região de 
Wuhan e restringindo a circulação de pessoas. O modelo, indicado posteriormente pela OMS, 
foi seguido por boa parte dos países, que impuseram restrições à circulação de pessoas e ao fun-
cionamento das atividades econômicas não essenciais.

No dia 25 de fevereiro, o Brasil confirmou o primeiro caso do COVID-19, o primeiro tam-
bém na América do Sul.24 Em 17 de março foi registrada a primeira morte, no Estado de São 
Paulo, sendo que em todo o país já havia 178 casos confirmados. Nesse momento, a experiência 
internacional já demonstrava grande virulência da doença, e quais as melhores medidas para o 
combate. Estados e municípios, em diferentes graus, adotaram medidas de contenção e isola-
mento das pessoas buscando reduzir a velocidade de expansão do vírus. O mesmo não foi feito 
pelo governo federal. O presidente da República, assumindo postura idêntica àquela de Donald 
Trump, também abraçou uma postura negacionista, entrando em confronto com os governos 
locais e minimizando a letalidade da doença.

O chefe do Poder Executivo nacional, em uma crítica ao isolamento, passou a defender uma 
política que segregasse apenas as pessoas dos grupos de risco25 – idosos e portadores de doenças 
crônicas –, sem a paralisação da economia. Da mesma forma, fez uma pesada aposta na utili-

22 PORTAL G1. Há um mês, Itália resistiu a tomar medidas mais restritivas contra coronavírus; hoje soma 7,5 mil 
mortes. 25 mar. 2020.

23 The Straits Times. Coronavirus: no country will be spared, warn experts, as fight against bug ramps up. 28 fev. 2020.
24 Veja. Brasil tem primeiro caso de coronavírus confirmado em contraprova. 26 fev. 2020.
25 A experiência de diversos países mostrou que os chamados “grupos de risco” são mais sujeitos a adoecer e morrer devido 

ao coronavírus, mas que de forma alguma representam suas únicas vítimas.
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zação dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina para o tratamento da doença. Mesmo 
com a explosão de novos casos, desmobilizou a estrutura do Ministério da Saúde, substituindo 
dois ministros em meio à pandemia. Em meados do ano o Brasil se deparava com 1,5 milhão 
de casos confirmados, e 60 mil mortes.

Considerações finais

O estudo de duas pandemias tão distantes entre si mostra que os padrões repetitivos apon-
tados por ROSENBERG (1992) se mostram presentes de forma clara. Os séculos que separam 
a peste da Covid-19 permitiram o fantástico desenvolvimento da ciência e o incrível aumento 
do conhecimento humano, mas não foram suficientes para afastar os efeitos do mundo natural 
sobre o homem. As populações medievais não conseguiam entender o mal que lhes atingia; as 
pessoas adoeciam e morriam em poucos dias, sem que houvesse uma razão conhecida. A ira di-
vina como explicação e a negação como atitude eram plausíveis, frente à falta de conhecimento.

A atual pandemia encontrou os homens em situação bem diferente, mas da mesma forma, 
reféns da natureza. O Coronavírus em poucos dias foi identificado, seu material genético se-
quenciado e decifrado, mas não deixou de ser uma grande incógnita para os cientistas. Sua ori-
gem, a forma como age, seus efeitos e consequência ainda apresentam muitos pontos obscuros, 
fazendo que seu tratamento ainda seja feito por tentativas de ensaio e erro. Ainda é muito cedo 
para uma avaliação precisa da real dimensão da doença na história deste século; mas já se pode 
adiantar que as consequências serão duradouras e profundas.

Também ainda é cedo para saber como, no futuro, os cientistas sociais irão avaliar como 
nossa sociedade enfrentou esta epidemia. Ainda de acordo com ROSENBERG (1992, p. 285), 
a forma como estamos enfrentando a Covid-19 deixará registrado nossos valores, individuais e 
sociais; também será uma amostragem de nossas práticas institucionais e pressupostos culturais. 
A forma como enfrentamos esta epidemia exporá nossos princípios, e será a base para o julga-
mento moral que outras gerações farão.

Referências bibliográficas

ABERTH, John. The Black Death: the great mortality of 1348-1350, a brief history with docu-
ments. New York: Palgrave Macmillan, 2005.

ALCHON, Suanne Austin. New world epidemics in a Global perspective. Albuquerque: Univer-
sity of New Mexico Press, 2003.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

29Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
BARTH, Wilmar Luiz. A religião cura? Teocomunicação. Porto Alegre: PUC-RS, v. 44, n. 1 

jan.-abr. 2014, p. 97-121.

BOCCACCIO, Giovanni. Decameron. São Paulo: L&PM, 2013.

BUSH, Larry M. Peste e outras infecções por Yersini. Manual Merck, 2020. Disponível em 
<https://www.msdmanuals.com/home/infections/bacterial-infections-gram-negative-bac-
teria/plague-and-other-yersinia-infections?query=yersinia>. Acesso em: 22 jun. 2020.

CDC. Plague symptoms. EUA: Centers for Disease Control and Prevention, 2018. Disponível 
em: <https://www.cdc.gov/plague/symptoms/index.html>. Acesso em: 22 jun. 2020.

CULBERTSON, Alix. Coronavirus: South Korea new COVID-19 front as 100 fresh cases 
confirmed. SkyNwes, 21 fev. 2020. Disponível em: <https://news.sky.com/story/corona-
virus-south-korea-new-covid-19-front-as-100-fresh-cases-confirmed-11939479>. Acesso 
em: 25 jun. 2020.

DAVIS, Ryan A. The Spanish Flu: Narrative and Cultural Identity in Spain, 1918. New York: 
Palgrave Macmillan, 2013.

DEFOE, Daniel. Um diário do Ano da Peste. Prefácio de Eduardo Serrano San Martin. Porto 
Alegre: Artes e Ofícios, 2013.

DELORT, Robert. Que a peste seja do rato! In: LE GOFF, Jacques (org). As doenças têm histó-
ria. Lisboa: Terramar, 1985.

DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente (1300-1800): uma cidade sitiada. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009.

DUBY, Georges. Ano 1000, ano 2000: na pista de nossos medos. São Paulo: Fundação Editora 
da Unesp, 1998.

FARIA, Juliana Bernardes; SEIDL, Eliane Maria Fleury. Religiosidade e enfrentamento em 
contextos de saúde e doença: revisão da literatura”. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Ale-
gre: URFGS, v. 18, n. 3, 2005, p. 381-389. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/
prc/v18n3/a12v18n3.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2020.

MACKAY, Christopher S. The hammer of witches: a Complete Translation of the Malleus Ma-
leficarum. New York, 2009.

PORTAL G1. Há um mês, Itália resistiu a tomar medidas mais restritivas contra o Coronavírus; 
hoje soma 7,5 mil mortes”. 25 mar. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemes-
tar/coronavirus/noticia/2020/03/25/ha-um-mes-italia-resistiu-a-tomar-medidas-mais-res-
tritivas-contra-coronavirus-hoje-soma-75-mil-mortes.ghtml>. Acesso em: 25 jun. 2020.

QIU, Linda. Criticized on Virus, Trump Goes to His Playbook: Deflect, Reject and Minimize. 
The New York Times, 07 maio 2020. 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

30Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
ROSENBERG, Charles E. Explaining epidemics and other studies in the history of medicine. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

SCHNIRRING, Lisa. China releases genetic data on new Coronavirus, now deadly. SIDRAP 
News, 11 jan. 2020. Disponível em: <https://www.cidrap.umn.edu/news-perspecti-
ve/2020/01/china-releases-genetic-data-new-coronavirus-now-deadly>. Acesso em: 25 jun 
2020.

THE STRAITS TIMES. Coronavirus: no country will be spared, warn experts, as fight against 
bug ramps up. 28 fev. 2020. Disponível em: <https://www.straitstimes.com/world/europe/
fatal-mistake-for-countries-to-assume-they-wont-get-coronavirus-says-who-chief>. Acesso 
em: 25 jun. 2020.

Recebido em 12/06/20

Aprovado em 10/07/20

Dados do autor

Doutorando em Ciência da Religião (PUC-SP), Doutor em História Social (PUC-SP), 
Mestre em Direito do Trabalho (PUC-SP), Advogado (USP), Jornalista (PUC-SP) e Histo-
riador (UNICAMP). Especialista em Direto Desportivo e Consultor Jurídico do Sindicato de 
Atletas de São Paulo.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA

31Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

A PANDEMIA E SEU DEPOIS:  
HÁ CAMINHOS PARA CURAR O FUTURO  

SOB O CAPITALISMO?

THE PANDEMIC AND ITS AFTERMATH:  

THERE ARE WAYS TO CURE THE FUTURE  

UNDER CAPITALISM?

LUIZ AUGUSTO DE PAULA SOUZA

Resumo: Este artigo consiste numa reflexão sobre algumas causas e efeitos da pandemia da 

COVID-19 a partir de três chaves analíticas. A primeira relacionada à cura. Não se tratará ape-

nas da criação de uma cura vacinal ou terapêutica à enfermidade, mas, principalmente, de um 

possível processo de cura de causas e efeitos econômicos, sociais e subjetivos da maior pandemia 

dos últimos cem anos. A segunda chave analítica diz respeito ao resgate da política na condição 

de liberdade na pluralidade, e de mediação legítima dos conflitos e mazelas da sociedade, que 

a pandemia do coronavírus intensifica de maneira agônica. A terceira consiste na assunção da 

lógica do capitalismo como uma espécie de “guerra sem fim”, assentada contemporaneamente 

no biopoder (que rebaixa a vida humana à condição biológica) e no necropoder: exercício da 

soberania por meio da morte. 

Palavras-chave: pandemia, cura, política, biopoder, necropoder.

Abstract: This article is a reflection on some causes and effects of the COVID-19 pandemic 

based on three analytical keys. The first related to healing. It will not be just a matter of creat-

ing a vaccine or therapeutic cure for the disease, but, above all, a possible process of curing the 

economic, social and subjective causes and effects of the greatest pandemic of the last hundred 

years. The second analytical key concerns the rescue of politics in the condition of freedom in 

plurality, and of legitimate mediation of the conflicts and problems of society, which the coro-
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navirus pandemic intensifies in an agonized way. The third consists in assuming the logic of 
capitalism as a kind of “endless war”, based at the same time on biopower (which lowers human 
life to biological condition) and necropower: exercise of sovereignty through death.

Keywords: pandemic, cure, politics, biopower, necropower.

Introdução

Este artigo desdobra outro texto, escrito como capítulo para a coletânea “A pandemia do 
coronavírus: onde estivemos? Para onde vamos?”, organizada pelo professor João Décio Passos e 
publicada pela Editora Paulinas em 2020, logo no início da pandemia da COVID-19 no Brasil, 
portanto, no calor dos acontecimentos. Naquele momento, o objetivo era apenas demarcar cer-
to campo de questões, explorando-o de maneira geral, indicativa de efeitos econômicos, sociais 
e subjetivos, engendrados ou intensificados pela pandemia, e buscando apontar possibilidades 
éticas e políticas para ajudar, ainda que muito modestamente, a encontrar caminhos para (re)
construir o mundo em que viveremos no pós-pandemia da COVID-19.

A intenção agora é a de escavar, aprofundar a argumentação em torno de alguns dos princi-
pais aspectos conceituais ali desenvolvidos, procurando ampliar a densidade analítica do texto 
e, com isso, tirar maior proveito da argumentação, para pensar o nosso tempo em face de alte-
rações que as consequências da pandemia têm potencial para desenhar no horizonte das relações 
pessoais e sociais, dadas, por um lado, pela realidade sanitária, que impõe o chamado “novo 
normal” e, por outro lado, pelos efeitos econômicos, políticos e geopolíticos que se apresentam 
como muito preocupantes e desafiadores. 

Os próximos tempos não prometem calmaria, ao contrário, alertam para tempestades. Aliás, 
o momento atual do mundo e, muito especialmente, o do Brasil não seria ele mesmo uma tem-
pestade perfeita? Tudo indica que sim: somam-se e interpenetram-se várias crises, da sanitária à 
econômica, da política à institucional, da social à moral. Tudo “junto e misturado”, compondo 
uma conjuntura confusa, perturbadora e, sobretudo, marcada pela degradação acelerada de 
condições materiais e imateriais da sociedade brasileira que, embora estivessem longe de ser as 
desejáveis, sob a democracia reiniciada no país a partir de 1985, acumulavam algumas conquis-
tas civilizatórias, tanto nos planos político e econômico, quanto nas dimensões sociais, culturais 
e subjetivas. 

Tais avanços, no entanto, não chegaram a se enraizar e transformar estruturas sociais pro-
blemáticas como, por exemplo, o racismo estrutural e a escandalosa desigualdade em todas as 
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latitudes da vida brasileira. Ainda assim, a democracia brasileira, sem chegar plenamente a to-

dos os brasileiros e brasileiras, viveu momentos de dinamismo e de avanços não negligenciáveis, 

que se deram, principalmente, entre 1994 e 2014. 

Entre outras coisas, estabilizamos a moeda; chegamos a figurar como 6a economia do mun-

do; ampliamos muito os investimentos em infraestrutura (portos, aeroportos, energia, habita-

ção...) e em políticas de educação, saúde, assistência social, ciência, tecnologia, redistribuição 

e transferência de renda para a população mais pobre. Enfim, imaginamos estar superando o 

“espírito de vira-lata”, expressão com a qual o escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues definiu 

a alma colonizada do Brasil. 

Todavia, a experiência durou apenas duas décadas, e não demorou para que as elites brasilei-

ras e os interesses internacionais aproveitassem contradições e fragilidades da jovem democracia 

brasileira para repor seu predomínio. A crise mundial do capitalismo financeirizado, que vem 

germinando há algum tempo e eclodiu mais abertamente em 2008, deu ensejo a uma forte rea-

ção neoliberal e a uma inflexão política, no mínimo, conservadora, às vezes com tendências ou 

aspirações autoritárias, até mesmo totalitárias, como é, infelizmente, o caso brasileiro a partir 

do final de 2018. 

Como se isso já não bastasse, os nossos modos de vida e de relação com o meio ambiente 

acrescentam à equação a maior pandemia dos últimos cem anos! Esse é o Brasil da tempestade 

perfeita. Precisaremos aprender a navegar no mar em fúria que ela produz. Na pequena contri-

buição que este texto procura dar à reflexão, à curva de aprendizagem sobre o contexto atual, 

resolvemos adotar uma bússola talvez inusitada: a noção de cura ou, mais precisamente, a po-

lissemia do termo cura. 

Essa escolha deriva de uma indagação: para além de uma vacina e/ou tratamento eficaz, que 

poderão curar a COVID-19, as causas e os efeitos subjetivos, sociais, políticos e econômicos da 

pandemia terão cura? Claro que a resposta óbvia à pergunta é: sim e não. Haverá cura a depen-

der de nossas posições, escolhas e ações nos mais variados planos: ético, político, econômico, 

cultural, social, subjetivo... 

As sociedades e cada um de nós seremos capazes de assumir efetivamente a construção de 

um mundo menos miserável, iníquo e desigual? Este seria um mundo mais aberto à alteridade, 

portanto tolerante, solidário e, ao mesmo tempo, não tolerante à intolerância, à injustiça e às 

mazelas que nos fazem rumar, à toda vela, ao núcleo aniquilador da tempestade, lá onde se com-
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binam, entre outras forças de destruição, a devastação ambiental, a concentração desmesurada 
de riquezas e o ódio pela alteridade, pela pluralidade e pela diferença. 

Tal núcleo aniquilador configura, claro, o não à pergunta sobre a existência de cura às causas 
e aos efeitos indesejáveis da pandemia. Se for assim, a tomada de posição e a necessidade de 
fazer escolhas desde logo se impõem: insistir na cura como bússola para enfrentar a tempestade 
parece – mais do que um exercício de prudência – necessário e urgente.

Sobre a(s) cura(s)

Cura é um termo polissêmico, tem vários significados, seus sentidos incluem e ultrapassam 
o emprego corriqueiro para designar a superação de uma doença: alcançar a cura, ficar cura-
do, agir para curar a si ou a alguém, encontrar a cura para uma doença, uma epidemia, uma 
pandemia... Recuperar outros significados da palavra talvez seja útil para pensar a tempestade 
intensificada pela COVID-19, também para pensar futuros que já se tornam potencialmente 
presentes, alguns aparentemente mais prováveis, outros com alguma chance de vingar. 

Mas o que o presente delineia sob a tormenta sanitária, econômica e social colocada a nu 
pelo coronavírus? E como esse desenho, por agora apenas esboçado, dá notícias do futuro, da-
quilo que está deixando de ser o que é para se tornar outra coisa? 

Significados do termo cura talvez possam ajudar na construção de respostas a esse tipo de in-
terrogação. Aliás, em alguns casos, de tão usuais esses significados às vezes passam despercebidos 
nos enunciados cotidianos. Mezan (1988) explora alguns sentidos de cura, sob sua inspiração 
vale um rápido inventário dessas acepções.

Um alimento curado é aquele que passou por processo de desidratação, de retirada da água 
que o dilui. A ideia de cura aqui é a de concentrar propriedades para realçar, intensificar e ca-
racterizar sabores e aromas.

Por sua vez, a Cúria é o lugar onde se reúnem os curas, que são os padres, aqueles que, na 
Igreja Católica, representam a palavra e a autoridade de Deus: a cura como representação, no 
caso, de potências divinas.

Em uma exposição de arte ou em um museu a curadoria é sempre relevante, entre outras 
coisas ela seleciona, organiza e escolhe os modos de dispor as obras. Essa cura é uma mediação 
entre as obras e o público que irá apreciá-las. Essa mediação tem influência em como o acervo 
será visto, lido, interpretado, ela mesma (a mediação) já é um modo de interpretar e de (se) 
dispor ao outro. 
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Curar é também cuidar, proteger, defender. Ou essas não são atribuições de um curador de 

menores, por exemplo? Não cabe a ele, segundo os poderes jurídicos que lhe são atribuídos para a 
curatela, defender direitos, cuidar dos interesses e proteger os menores sob sua responsabilidade?

O brevíssimo inventário acima talvez já fosse suficiente para os fins deste texto, mas há ainda 
uma acepção, bem menos trivial, que precisa ser acrescentada, por nossa conta, à reflexão. Em 
certa perspectiva, cura é sinônimo de fé, não necessária ou obrigatoriamente de fé religiosa, 
embora ela também possa ter a ver com um sentido mais primordial de cura, aquele que agora 
evocamos. A fé que é sinônimo de cura é a fé na vida, em seu poder de curar para manter-se 
na existência, para superar ou contornar obstáculos, enfrentar intempéries e, sob determinados 
limites, adaptar-se às variações que a vida sofre ao longo do tempo e em função das relações com 
outras vidas, com os contextos e ambientes nos quais ela se efetua. 

Esse significado de cura aproxima-se de um conceito fundamental da filosofia de Espinosa 
(filósofo holandês do século XVII), o conceito de conatus: perseverar na existência, por meio 
dos afetos, da potência ativa e bivalente dos corpos de afetarem e serem afetados por outros cor-
pos. O conatus diz respeito ao fato de que a vida, até o limite de sua potência, insiste em desdo-
brar-se em mais vida, insiste em durar. Por conta de sua finitude, a vida persevera na existência, 
conquista sua duração a cada momento. Espinosa (2009, proposição 6 do livro III), arremata: 
“cada coisa esforça-se, tanto quanto está em si, por perseverar em seu ser.”

Para os humanos, a cura, na condição de fé na vida, será sempre política. Por quê? Pelo fato 
simples e inequívoco de que, além de espécie animal, o humano é uma construção social e his-
tórica, uma construção na alteridade, ou seja, uma construção na e em relação ao outro. 

Nessa medida, a natureza humana é, simultaneamente, biológica e, digamos assim, psi-
cossocial. Com exceção do homem, os animais respondem a padrões de comportamento for-
temente codificados geneticamente, com pequena margem de manobra em relação ao meio e 
aos outros animais, incluindo os de sua espécie. Não por acaso, os animais nascem basicamente 
prontos, realizam os comportamentos da espécie muito rapidamente e de maneira certeira, sem 
mudanças substantivas ao longo da existência. 

O animal humano, diferentemente, não vem ao mundo pronto, “apronta-se” a vida toda, de 
forma processual e, necessariamente, na relação com o outro. O campo das relações humanas, 
da vida em sociedade, consiste na política, sobretudo se ela for pensada na condição de plano 
a partir do qual o homem pode encontrar ou reencontrar a liberdade para sempre começar de 
novo no interior da vida gregária e social da qual depende e à qual está fadado. 
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Tal concepção de política, em alguma medida, apoia-se em Arendt (2002), que se opõe ao 

conceito aristotélico do zoon politikon (animal político), uma vez que, se assim fosse, “seria como 
se no homem houvesse algo político que pertencesse à sua essência – conceito que não procede. 
[...] A política surge no entre-os-homens; [...] por conseguinte, não existe nenhuma substância 
política original. A política surge no interespaço e se estabelece como relação” (op. cit., p. 8) 

Por suposto, a política como campo de relações não se restringe às suas faces institucional, 
profissional ou partidária, muito embora, em nosso tempo, não se possa desconsidera-las. A 
política diz respeito, antes de tudo, à natureza relacional, racional e social do animal humano, 
muito embora a degradação ou desvirtuamento da “coisa política” seja sempre um perigo a es-
conjurar, por meio do resgate da liberdade e da pluralidade humanas, que fundam a política e 
são sua condição de possibilidade. De novo, são as ideias de Arendt (2002, p. 3) que sustentam 
nossa afirmação, dessa vez nas palavras de Kurt Sontheimer, que prefacia o livro citado. 

Os sistemas totalitários [...] são a forma mais extrema de desnaturação da coisa po-

lítica, posto que suprimem por completo a liberdade humana, submetendo-a ao 

fluxo de uma determinação histórica ideologicamente fundamentada, contra a qual 

é impossibilitada toda resistência individual livre por meio do terror e do domínio da 

ideologia. Diante desse pano de fundo, Hannah Arendt lembra [...] a ideia da “coisa 

política” que aflora pela primeira vez na história na polis grega, e que é idêntica à li-

berdade. Além disso, ela constata: “A política baseia-se no fato da pluralidade dos ho-

mens”, ela deve, portanto, organizar e regular o convívio de diferentes, não de iguais. 

Voltemos, então, ao trabalho de cura. A cura é política porque as estratégias de cuidado de 
si e do outro, de proteção pessoal e social, de representação do outro, de criação de formas de 
viver mais satisfatórias e, se possível, mais duradouras são sempre e necessariamente relacio-
nais, são produções humanas coletivas, dizem respeito ao caráter interdependente e socialmente 
construído do humano, que se realiza apenas na liberdade, mesmo quando ela se expressa sob a 
opressão e a violência. Dito de outro modo, o humano encontra na polis suas condições cons-
titutivas, daí sua condição política, construída na vida gregária de grupos humanos distintos, 
com valores, interesses, perspectivas e desejos diferentes, com tudo que isso implica de conflito, 
negociação, pactuação, dissensão, reconciliação, concessão... 

Significa dizer que a política concerne ao jogo móvel e dinâmico das forças pessoais e sociais, 
com as diferenças que ele implica e com as posições que se assume – às vezes que se é levado a 
assumir – em tudo aquilo que fazemos estando juntos, vivendo em sociedade. 
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A cura começa numa ontologia do presente

Então, qual a cura, ou mais precisamente, quais as formas de curar a pandemia da CO-
VID-19, suas causas e os muitos efeitos econômicos e sociais que ela já traz, trará ou tornará 
mais intensos? Para começar, é bom rechaçar tentações à futurologia, ficar longe de exercícios 
meramente imaginativos sobre o futuro. Ao contrário, a questão é da ordem de uma ontologia 
do presente, isto é, trata-se de escavar o presente para, ao menos, entender parte dos processos 
que o constituem e, agora, o colocam em vertigem, fazendo com que as disputas pelo amanhã 
se acirrem e ganhem novos contornos e variáveis. Oportunidade de colocar em análise graves 
problemas atuais, apontando aí o desafio ético e político de, respectivamente, tomar posição e 
agir para dar consistência à escolhas e rumos. Claro que isso suscita uma nova indagação: qual o 
mundo que queremos fazer emergir do mergulho no real que a pandemia precipitou? Estamos, 
de fato, convocados à produção de novas políticas de existência pessoal e social.

Muitos autores, de diferentes áreas e orientações políticas têm aceitado o convite e se colo-
cado questões desse tipo. Várias respostas ou hipóteses apontam para necessidade de enfrentar 
problemas que preexistem à pandemia e, em medidas variadas, participam de sua produção. 
Problemas desnudados sem qualquer pudor por um vírus para o qual ainda não temos imuni-
dade, e que derivam dos modos pelos quais vivemos e lidamos com o meio ambiente social e 
natural. 

O problema central que parece se impor agora se refere às formas de viver e às políticas de 
existência na atualidade, cuja lógica e bases estruturais são dadas pelo capitalismo, seja como 
modo de produção, seja como vetor predominante dos processos de subjetivação e de consti-
tuição das relações no socius, em nível planetário. Se é assim, a pandemia e seu enorme poder 
de desestabilização da vida humana seria capaz de franquear a reflexão e a problematização da 
lógica relacional e social que determina e orienta a vida humana? Em outras palavras, a pande-
mia permite que voltemos a situar a política como exercício de liberdade e vórtice das questões 
sanitárias, sociais e econômicas que temos pela frente? 

As vísceras do capitalismo, mais uma vez, estão expostas

A pandemia desnuda a miséria social do mundo, ficam ainda mais evidentes as contradições 
do sistema capitalista, no qual uma minúscula parcela de pessoas desfruta um enorme con-
junto de privilégios, escudada por uma camada média um pouco mais numerosa e que serve 
de amortecedor ideológico e social ao enorme contingente de trabalhadores pobres e, às vezes, 
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miseráveis, que são os produtores das riquezas às quais nunca terão acesso. Essa lógica, que varia 

em intensidade e profundidade ao longo do tempo (da acumulação primitiva ao neoliberalismo 

atual), no geral, permanece inalterada. 

No Brasil, embora a pandemia tenha começado com gente de maior poder aquisitivo para 

viajar ao exterior, a passeio ou a trabalho, os principais afetados pela COVID-19 são, claro, os 

mais pobres, aqueles que não podem praticar as medidas de afastamento social, seja porque 

não têm garantia de emprego para ficar em casa, seja porque não têm casa ou moram em con-

dições precárias, com muita gente habitando sob o mesmo teto; gente que precisa continuar se 

expondo aos riscos de contágio, pois não tem outra opção a não ser ir trabalhar para comer e 

alimentar sua família a cada dia.

A situação chega a requintes de crueldade em nosso país, por exemplo, em carreatas da classe 

média e rica – bem protegida dentro de seus carros –, que pedem a suspensão das medidas de 

afastamento social, não para si, mas para que os trabalhadores voltem a produzir as riquezas 

que mantém intocados seus privilégios de classe. Outro exemplo emblemático – entre vários 

outros – vem do primeiro óbito pela COVID-19 na cidade do Rio de Janeiro, uma empregada 

doméstica de 63 anos contaminada pela patroa recém-chegada de viagem à Itália: a “madame” 

não lembrou de proteger a “serviçal”. 

Aos casos como os referidos soma-se o negacionismo oportunista e estridente do presidente 

da república e de seus seguidores, a falta de responsabilidade e de solidariedade, para com o 

povo, de um governo federal que não se preparou, nem age adequadamente para mitigar os 

terríveis efeitos que a pandemia já causa e continuará produzindo. 

Apesar da enorme relevância do Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS), ele encontra-se, 

mais que subfinanciado, “desfinanciado” desde o governo “tampão” de Michel Temer, respon-

sável pela chamada Emenda Constitucional da Morte (EC 95), que congelou os gastos sociais 

por nada menos que 20 anos! O “desfinanciamento” agrava-se no governo de Jair Bolsonaro em 

função da associação entre EC 95 e austeridade fiscal draconiana adotada apenas para os cha-

mados gastos sociais. Por essas e outras, os pobres que contraírem a COVID-19 e tiverem seus 

quadros agravados, em grande número, morrerá nas portas dos hospitais sem acesso a tratamen-

to adequado. E muitos daqueles que sobreviverem à pandemia, se nada for feito de substantivo, 

morrerão pelos efeitos do desemprego e da miséria, que já estão claramente “contratados” para 

o pós-pandemia.
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Em entrevista ao Portal UOL, em abril de 2020, o sociólogo Jessé Souza sintetiza bem a 

tragédia social brasileira, que a COVID-19 põe a nu. Ele diz que, 

no Brasil, o grande problema é que nossa sociedade ‘naturalizou’ a desigualdade. 

Primeiro, porque ninguém, na elite e na classe média branca e privilegiada, assume 

sua responsabilidade na reprodução da iniquidade e culpabiliza as próprias vítimas 

pelo seu infortúnio. Além disso, a desigualdade é aceita como algo inevitável, algo 

impossível de mudar. [...] Toda sociedade com passado escravocrata que não criticou 

esse passado o reproduz de forma modificada ao longo do tempo. O Brasil é o me-

lhor exemplo empírico disso no mundo.

Apesar de terrível, não é a primeira vez que o capitalismo, por meio de sua classe dominante 
(os grandes proprietários das riquezas), que detêm o leme do poder econômico e político ins-
titucional nas mãos, produz crises violentas e lança os trabalhadores e as populações pobres e 
vulneráveis ao desespero e à morte. Os ricos e muito ricos, quando não ganham com as crises 
do capitalismo, sobrevivem e mantém seus privilégios de classe. Exceções, se existem, são raras, 
a regra é essa, sem tirar nem por. 

Para ficar em um intervalo de tempo relativamente próximo e que impacta mais imediata-
mente o presente, do início do século XX para cá o mundo enfrentou ou enfrenta crises pro-
fundas, causadas pelos modos capitalistas de viver e de produzir. As crises são de várias ordens, 
a gripe espanhola, as duas guerras mundiais, a crise de 1929, o aquecimento global, a crise 
de 2008 e agora a pandemia do coronavírus. Todas elas exemplos eloquentes de mazelas do 
capitalismo. 

Mas é possível misturar crises tão diversas: sanitárias, econômicas, geopolíticas e ambientais? 
Guardadas as devidas diferenças, todas essas e outras crises do capitalismo derivam de sua arqui-
tetura de guerra. O capitalismo é guerra, literal e figurativamente, dos ricos contra os pobres, 
entre grandes corporações, entre países, etc. 

Disputa-se a ferro e fogo as fontes de energia (as sangrentas guerras pelo petróleo que o di-
gam!), as riquezas minerais, a biodiversidade, as matérias primas para a indústria, a água e os ali-
mentos, os mercados consumidores e, agora, sob a pandemia do coronavírus, disputa-se de for-
ma ainda mais intensa o controle biomédico das vidas e das condutas. A guerra é também pelo 
controle dos territórios e das populações, os movimentos migratórios atuais, por exemplo, dão 
notícias dessa arquitetura de destruição dos espaços construídos, das culturas, dos povos, das 
famílias e das pessoas. Todos vítimas da lógica de guerra do capitalismo, há muito naturalizada.
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Neste ponto se poderia objetar: a história da humanidade, independentemente dos modos 

de produção (asiático, feudal, capitalista), não teria sempre se valido da guerra? A guerra não 
seria uma espécie de assinatura da trajetória humana em todos os processos civilizatórios? A 
indagação procede e, francamente, seria difícil responder negativamente a ela. Não é o caso 
desenvolver essa problemática aqui, mas será necessário demarcar em que sentido atribuímos 
ao capitalismo um significado específico de guerra. 

Se a guerra está presente em todas as civilizações conhecidas, a natureza da guerra e o “lugar” 
que ocupa em suas estruturas e funcionamentos diferem. A guerra, na história ocidental, ao 
menos a partir dos romanos, concerne à política (externa) por outros meios, a política pela força 
para imposição de uma hegemonia na condução e resolução de conflitos com outras culturas e 
povos, bem como para se alcançar tratados e alianças (ARENDT, 2002). Nesse sentido, a guerra 
pode ser considerada uma situação limite, mas não um processo cuja finalidade é a aniquilação 
(física ou simbólica) do outro. 

A guerra como fundamento absoluto é a guerra total e a guerra permanente, respectivamen-
te, do totalitarismo de Estado e da interiorização das relações sociais como guerra: a vida em 
sociedade transformada em guerra, e isso é o que acontece sob o capitalismo, a começar pelos 
processos de colonização que, é bom lembrar, atingem seu ápice na escravidão, no sistema da 
plantation.

A conquista colonial revelou um potencial de violência até então desconhecido. O que se 
testemunha na Segunda Guerra Mundial é a extensão dos métodos anteriormente reservados 
aos “selvagens” aos povos “civilizados” da Europa. [...] Um traço persiste evidente: no pensa-
mento filosófico moderno assim como na prática e no imaginário político europeu, a colônia 
representa o lugar em que a soberania consiste fundamentalmente no exercício de um poder à 
margem da lei (ab legibus solutus) e no qual a “paz” tende a assumir o rosto de uma “guerra sem 
fim” (MBEMBE, 2018, pp. 32 e 33).

Do nosso ponto de vista, embora no capitalismo ao sul, de fato, a guerra permanente seja 
muito mais visível, esta é a marca característica do capitalismo pelo mundo, que ganhou corpo, 
processualmente, ao longo de sua história. Aliás, diante da crise do capitalismo neoliberal e das 
inflexões políticas e econômicas dos últimos anos, especialmente a partir da crise mundial de 
2008, a “guerra sem fim” torna-se mais eloquente, inclusive, nos países do norte desenvolvido. 

As formas de vida sob o capitalismo contemporâneo estão assentadas, por um lado, no bio-
poder, conceito de Foucault (2008) que concerne ao controle extensivo e intensivo da vida – ela 
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mesma, em sua condição biológica – pela incorporação, digamos assim, metabólica do capital, 
pela administração dos corpos na lógica política do capitalismo: corpo-capital, “vida nua” na 
expressão de Agamben (2004), que designa a coincidência progressiva da vida com o espaço 
político, o que a reduz à condição de vida biológica, nua, apenas uma variável de certo tipo de 
política e não o seu exercício amplo. O biopoder, assim, leva a política a um grau baixíssimo 
de autonomia e liberdade – propriedades que, segundo Arendt (2002), conferem o sentido da 
política. 

Por outro lado, como já entrevimos, o capitalismo assenta-se também no necropoder, con-
ceito de Mbembe (op. cit.) para designar a técnica de governamentalidade da vida pela qual 
a maior expressão da soberania é dada pela capacidade de decidir quem deve viver e quem 
vai morrer. Para ficar em apenas um exemplo sob a pandemia: no Brasil, há alguma dúvida 
sobre quais segmentos sociais serão protegidos e quais estarão à própria sorte para morrer de 
COVID-19 ou em razão dos efeitos econômicos e sociais (recessão ou depressão econômica, 
desemprego, etc.) que ela já sinaliza? 

Se é assim, a propriedade privada dos meios de produção, o mercado desregulado, o incre-
mento permanente da produtividade, a hiperprodução (inclusive de inúmeras quinquilharias 
desnecessárias, mas que consomem riquezas naturais e humanas expressivas), a suposta necessi-
dade de crescimento permanente (como se ele fosse ilimitado), a concentração crescente e sem 
sentido de riquezas, a exploração de classe e a negação da alteridade configuram o arsenal da 
“paz” capitalista, por meio do qual a arquitetura de sua “guerra sem fim” se põe e se mantém 
em marcha. 

Nos últimos quarenta anos, a globalização neoliberal e sua financeirização econômica ele-
varam o arranjo das formas de vida e dos modos de produzir capitalistas à enésima potência, 
inclusive com aumento do peso na equação do chamado capital fictício, improdutivo: fluxos 
financeiros globalizados e desterritorializados, sistemas de crédito e de remuneração do capital 
francamente absurdos, que submetem os Estados nacionais e drenam enormes quantidades de 
recursos de suas populações. Tudo isso amplia a concentração de riquezas e de poder, intensi-
ficando de forma agônica os desequilíbrios sociais, econômicos e políticos, que hoje explodem 
sob os efeitos da pandemia.

Diante desse presente aterrador, ainda seria possível tomar os problemas intensificados pela 
pandemia como uma oportunidade para curar o mundo em que vivemos? Para resgatar a po-
lítica como liberdade e, por isso, campo de mediação, por meio do qual é possível alterar a 
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correlação de forças em favor dos excluídos do acesso às riquezas que eles mesmos produzem, 
mas não podem usufruir? 

Talvez sim, se for possível pensar a cura política não como extinção de um mal de uma vez 
por todas, mas como processo, ou melhor, como processualidade de cuidados, de defesa de 
interesses coletivos, de aprimoramento de determinadas características e propriedades vitais (al-
teridade, liberdade, autonomia...) das relações humanas e com o meio ambiente e, sobretudo, 
como fé na vida. Lembrando ou reafirmando que a fé na vida, no caso humano, diz respeito à 
capacidade – sempre política – de perseverar, de transformar, de contornar obstáculos, de en-
frentar intempéries e de (re)encontrar a liberdade no seio da vida coletiva. Então, a pandemia, 
apesar da catástrofe sanitária, econômica e social que faz emergir e representa pode correspon-
der a uma oportunidade extraordinária para se produzir inflexões e mudanças nos modos de 
viver e de trabalhar ou produzir. 

Certamente, de um só golpe não será possível fazer cessar a guerra de aniquilação capitalista, 
com a qual o tensionamento permanente e os controles biopolíticos seguem funcionando e por 
meio da qual se destrói o meio ambiente natural e social. No entanto, pode ser viável enfraque-
cer ou, quem sabe, apressar a superação de sua atual estratégia neoliberal. 

Claro que o mais provável no pós-pandemia será a rearticulação do neoliberalismo finan-
ceirizado, com boas chances de que se reorganize em bases ainda mais violentas, arbitrárias 
e de exceção: o bio e o necropoder levados ao paroxismo. Por outro lado, é sempre bom ter 
escuta à vida que insiste, que persevera; ter em conta que todos vimos expostas fragilidades, 
insuficiências e absurdos do capitalismo, em sua face neoliberal. O mundo não será o mesmo, 
carregará marcas desse período e elas podem criar melhores condições ao enfrentamento polí-
tico do capitalismo, para explorar fraquezas, para abalar a arquitetura de guerra que ele impõe 
incessantemente como sua “paz”.

Do interior do contexto da pandemia da COVID-19, várias reflexões, ideias e propostas 
surgem e surgirão com potencial para interferir positivamente no processo, isto é, para insistir 
na cura, por meio de ações em favor de um mundo menos desigual e iníquo. Por hora e de 
maneira apenas alusiva destacaremos duas, respectivamente do sociólogo francês Bruno Latour 
e do economista grego Costas Lapavitsas. 

Segundo Latour (2020, p. 01), 

a primeira lição do coronavírus é também a mais espantosa. De fato, ficou provado 
que é possível, em questão de semanas, suspender, em todo mundo e ao mesmo 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

43Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
tempo, uma sistema econômico que até agora nos diziam ser impossível desacelerar 

e redirecionar. A todos os argumentos apresentados pelos ecologistas sobre a neces-

sidade de alterarmos nosso modo de vida, sempre se opunha o argumento da força 

irreversível da “locomotiva do progresso”, que nada era capaz de tirar dos trilhos, 

“em virtude”, dizia-se da “globalização”. Ora, é justamente seu caráter globalizado 

que torna tão frágil o famoso desenvolvimento, o qual, bem ao contrário, pode sim 

ser desacelerado e finalmente parado. 

A COVID-19 levanta, provocativamente, a questão da reorganização democráti-

ca tanto da economia quanto da sociedade conforme o interesse dos trabalhadores 

(LAPAVITSAS, 2020, p. 13), o que também exigiria formas de intervenção capazes 

de alterar o equilíbrio social e político em favor das camadas populares (id. ibid.).

Além da necessidade evidente de se ter um sistema de saúde pública universal, bem pla-
nejado e adequadamente financiado, capaz de lidar com choques epidêmicos, ainda segundo 
Lapavitsas (op. cit.), será urgente reativar, entre outras coisas, as políticas públicas para apoiar 
os trabalhadores e os mais pobres; será fundamental rever o papel e a estrutura do Estado, assim 
como a natureza e a intensidade de nossas democracias, acrescentamos. O economista grego 
conclui com um apelo bastante conhecido, mas que talvez precise ser reativado: 

de maneira mais ampla, a crise do Covid-19 reafirmou a necessidade histórica de 

enfrentar um sistema em declínio, preso em seus próprios absurdos. Incapaz de se 

transformar racionalmente, o capitalismo globalizado e financeirizado continua re-

correndo a doses cada vez maiores dos mesmos paliativos desastrosos. Por oposição, o 

primeiro imperativo é defender os direitos democráticos diante das ameaças estatais 

e insistir para que os trabalhadores tenham amplo poder de decisão em todas as de-

liberações. (op. cit., p. 14)

As reflexões de Latour e Lapavitsas sugerem, cada uma a seu modo, um resgate da política 
como correlação de forças fundada num exercício quase singelo de liberdade e pluralidade, 
apontando perspectivas de criação e de reapropriação do mundo para todos: convite à produção 
de antídotos à aniquilação, seja pela desaceleração da guerra capitalista, seja pela reconquista da 
democracia e, por meio dela, do poder de participação e de decisão dos trabalhadores no pós-
-pandemia, na reorganização da economia, da política e da sociedade. Duas propostas – entre 
outras – a serem acuradas, uma vez que, claramente, derivam de uma posição ético-política que 
afirma a fé na vida, por meio da qual pode ser possível estar à altura dos desafios deste tempo.

https://jacobin.com.br/author/costaslapavitsas/
https://jacobin.com.br/author/costaslapavitsas/
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Podíamos parar por aqui, mas, para concluir, cabe um rápido comentário apendicular. No 

Brasil, tudo indica, haverá um trabalho político preliminar, mas de primeira necessidade à 
composição dos processos de cura, de resgate da fé na vida. Trata-se de um basta aos boçais, 
aos canalhas, aos verdadeiros criminosos, aos oportunistas e aproveitadores. Todos eles têm 
que ver, ouvir e sentir uma reação intransigente e sem tréguas às insanidades e aos crimes que 
perpetram ou estimulam sob pretextos espúrios e relativismos artificiais, que pretendem dar 
ar de “verdade” à “autoverdades” de conveniência, diluíveis segundo as circunstâncias de cada 
momento; “autoverdades” que são ditas e desditas sem qualquer cerimônia, preocupação, rigor, 
fundamento, sentido. Não é razoável tolerar a intolerância!

É inadmissível ouvir que a terra é plana, que os Beatles são um projeto do “marxismo cul-
tural” – coisa que sequer existe –, que o socialismo é pecado. É preciso afirmar, sem qualquer 
hesitação, que as religiões são questão de fé pessoal ou de grupos, mas não de Estado, que a CO-
VID-19 não é gripezinha e que a cloroquina (ou outro remédio) não é panaceia, nem deveria 
ser arma política para fazer proselitismo grotesco contra a civilização e as conquistas da ciência. 

Entre os brasileiros, um basta definitivo a esse obscurantismo, a essa anomalia com ten-
dência totalitária, pode ser um primeiro passo em direção a um autêntico processo de cura, de 
resgate da liberdade na política, ou melhor, da política como liberdade, por meio da qual se 
torna possível negociar legitimamente os conflitos, os interesses e as diferenças pessoais e sociais. 

Referências bibliográficas

AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2004.

ARENDT, Hannah. O que é política. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2008.

LAPAVITSAS, Costas. Esta crise expôs o declínio do neoliberalismo e não vai destruí-lo sem 
luta de classe. Revista Jacobin, n. 1, 09/04/2020. Disponível em: https://jacobin.com.
br/2020/04/esta-crise-expos-o-declinio-do-neoliberalismo-e-nao-vai-destrui-lo-sem-luta-
-de-classe/.

LATOUR, Bruno. n-1 Edições, 29/0c3/2020. AOC-Media, disponível em: https://n- 1edi-
coes.org/008-1.

MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. 
São Paulo: n-1 Edições, 2018.

MEZAN, Renato. A vingança da esfinge: ensaios de psicanálise. São Paulo: Brasiliense, 1988.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

45Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
PASSOS, João Décio (org.). A pandemia do coronavírus: onde estivemos? Para onde vamos? São 

Paulo: Paulinas, 2020.

SOUZA, Jesse. Entrevista ao Portal UOL em 05/04/2020. Disponível em: https://tab.uol.com.
br/noticias/redacao/2020/04/05/nada-disso-e-normal-como-a-covid-19-escancara-velhas-
-anomalias-do-brasil.htm?cmpid=copiaecola.

SPINOSA, Benedictus de (1637–1677). Ética. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.

Recebido em 02/07/20

Aprovado em 14/07/20

Dados do autor

Doutor em Psicologia Clínica e Professor Titular da PUC-SP.

Contato: lpaulasouza@pucsp.br



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

46

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

POR UMA IGREJA EMPÁTICA: 
APONTAMENTOS ECLESIAIS A PARTIR 

 DOS ENSINAMENTOS DO PAPA FRANCISCO  
NOS TEMPOS DA PANDEMIA

WELDER LANCIERI MARCHINI

Resumo: A pandemia causada pelo novo coronavírus mobilizou atitudes e discursos de vá-
rios líderes, seja no cenário local ou global. Também o Papa Francisco se pronunciou a respeito 
da pandemia. Este artigo se propor a explorar as perspectivas eclesiais que embasam as falas e 
atitudes de Francisco, tomando como base na paradigmática Bênção Urbi et Orbi, realizada 
em 27 de março de 2020, na Praça São Pedro, no Vaticano. A eclesiologia de Francisco pode 
ser entendida na perspectiva de uma Igreja empática, que busca ser presença em meio aos mais 
vulneráveis por fazerem parte das periferias humanas e existenciais. 

Palavras-chave: COVID-19, coronavírus, Bênção Urbi et Orbi, misericórdia. 

Abstract: The pandemic caused by the new coronavirus mobilized attitudes and speeches 
by several leaders, either on the local or global scene. Pope Francis also spoke about the pande-
mic. This article aims to explore the ecclesial perspectives that underlie Francis’ speeches and 
attitudes, based on the paradigmatic blessing Urbi et Orbi, held on March 27, 2020, in St. Pe-
ter’s Square, in the Vatican. Francis’ ecclesiology can be understood from the perspective of an 
empathic Church, which seeks to be present among the most vulnerable because they are part 
of human and existential peripheries.

Keywords: COVID-19, coronavirus, Blessing Urbi et Orbi, mercy.

Introdução

A chuva fina, caindo entre o lusco-fusco da noite e das luzes de uma praça vazia. Nela, 
somente o homem vestido de branco que andava sozinho por onde, antes, sempre se via nu-
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merosa multidão. Era 27 de março de 2020 e, em meio ao isolamento do povo italiano, por 
consequência da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Papa reza a oração do Ângelus e 
caminha pela Praça São Pedro vazia. Francisco não tem falado muito sobre a pandemia. Seus 
gestos e atitudes dizem mais. Os gestos de Francisco, carregados de várias possíveis leituras e 
interpretações, nos suscitam reflexões sobre o agir cristão, sobretudo nos tempos de pandemia. 

Muito se escreve e se fala sobre a pandemia do Covid-19, e com razão. Há tempos a so-
ciedade não passava por um acontecimento de impactos tão profundos. Isso porque mesmo a 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) não chegou a tantos países e a crise da bolsa de Nova 
Iorque (1929), que gerou impactos econômicos que atingiu a vida de populações espalhadas 
pelo mundo, também não tem a mesma projeção que hoje presenciamos. Também a gripe 
espanhola (1918-1920), que talvez seja mais próxima do que vivemos hoje, não encontrou a 
mesma projeção global. 

Diante de tal cenário faz-se necessário tratar da função da Igreja ou mesmo da teologia. Se 
pessoas morrem em um expressivo número para um curto espaço de tempo, sem uma estrutura 
pública que oferecesse assistência adequada, se aqueles que morreram e seus familiares não têm 
direito a velório, se as taxas de desemprego sobem consideravelmente, pequenas empresas de-
cretam falência por não conseguirem manter seus poucos funcionários por causa do isolamento, 
se, de forma geral, muda o modo como as pessoas vivem seu cotidiano, suas relações familiares 
ou mesmo suas relações sociais, então é preciso que a Igreja ou a teologia tratem da pandemia 
causada pela COVID-19. 

O Papa Francisco, notavelmente uma das maiores lideranças mundiais da atualidade, co-
mumente se expressou sobre a pandemia. Visto isso poderíamos aqui fazer uma síntese dos pro-
nunciamentos papais. Interessa-nos, contudo, neste artigo, identificar as perspectivas eclesiais 
que sustentam os pronunciamentos e atitudes de Francisco. Qual o ideal de Igreja que sustenta 
seu papado? Entendemos que a eclesialidade de Francisco se embasa na busca fazer uma leitura 
dos ensinamentos dos Evangelhos, fincando os pés no momento presente e o olhar no hori-
zonte do reino, assim como bem sistematizou o Concílio Vaticano II na Constituição Pastoral 
Gaudium et Spes: 

As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo 

dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as 

tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo; e não há realidade alguma verdadei-

ramente humana que não encontre eco no seu coração (GS 1).
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Muitos são os escritos e artigos sobre a pandemia. Neste número da Ciberteologia podemos 

encontrar vários deles que tratam, cada qual com a sua competência, de variados aspectos da 

pandemia. Aqui não nos propomos a falar propriamente sobre a pandemia. Infectologistas, 

sanitaristas, economistas e sociólogos continuam tratando do assunto com eficiência. Sendo 

assim, nos propomos a traçar algumas características eclesiais presentes nos gestos e falas de 

Francisco no contexto da pandemia. As teorias e autores a quem recorremos nos possibilitam 

entender as perspectivas teológicas e eclesiais, além de possibilitar que identifiquemos os inter-

locutores da Igreja, ou seja, com quem ela se comunica neste momento de pandemia. 

Para traçarmos o perfil da eclesiologia de Francisco elencamos algumas características da 

Bênção Urbi et Orbi, realizada na Praça São Pedro, realizada no dia 27 de março de 2020, mo-

mento emblemático onde o Papa reza sozinho, na praça vazia. Contudo não podemos limitar 

a eclesiologia de Francisco, mesmo que em contexto de pandemia, a um momento orante ou 

celebração. Por isso outros acontecimentos e pronunciamentos foram considerados. Em tempos 

de pandemia, Francisco troca palavras por gestos e seus gestos trazem significados. 

1. Participação ativa e consciente 

A liturgia realizada na Praça São Pedro – e aqui é muito importante enfatizar que a liturgia 

não se restringe à missa – rompe com os formalismos à medida que possibilita um silêncio litúr-

gico – ou momentos de silêncio e introspecção – que, mais que ausência de palavras, é sinal da 

Igreja que busca dialogar com a história e as circunstâncias atuais. A liturgia celebrada na Praça 

São Pedro no dia 27 de março é momento que sinaliza para uma Igreja que busca, ouvindo a 

Palavra, encontrar seu lugar no mundo. 

A celebração foi organizada em vários momentos. O telespectador pode acompanhar o Papa 

caminhando pela Praça São Pedro em direção à cadeira presidencial, seguida de uma saudação 

inicial e uma oração. Depois disso houve a proclamação da Palavra com o texto de Mc 4,35-41 

e a homilia de Francisco. O Papa também fez uma oração em frente ao crucifixo da igreja de São 

Marcelo, que foi levado à Praça São Pedro, e em seguida dirigiu-se até o átrio da porta central 

da Basílica, onde houve a exposição do Santíssimo Sacramento e a bênção Urbi et Orbi. 

Entremeada de momentos de silêncio, a liturgia celebrada por Francisco mostrou-se ser ex-

pressão de uma Igreja consciente de seu papel. O silêncio é gesto humilde daqueles que buscam 

escutar e interiorizar, mais que falar. Sem muitas pregações o Papa colocou-se como discípulo 

ouvinte da Palavra que buscava discernimento diante da realidade de pandemia. 
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Mesmo que a distância, acompanhando a celebração pela TV ou internet, cada cristão pode 

assumir-se como partícipe ativo e não apenas por proferir respostas (SC 30), mas por tomar 
parte das motivações, aspirações e angústias que ali eram retratadas. Foi possível participar de 
uma liturgia que falava à vida ao mesmo tempo que levava a Deus. 

1.1. A CAMINHADA

Apesar de ser uma caminhada solitária, toda a Igreja pode sentir-se em comunhão com 
Francisco. A caminhada do Papa trouxe consigo a universalidade da Igreja. Ali, na praça vazia, 
se fez presente a Igreja como Corpo místico de Cristo. Nesta comunhão os cristãos renovam 
sua adesão ao projeto de Cristo e conferindo-se à vivência de seu amor (cf. LG 7) renovando 
também suas esperanças. 

No dia 16 de março, primeiro domingo da quarentena italiana, Francisco saiu de sua resi-
dência e fez uma caminhada pelas ruas de Roma. Faz-se necessário entender que a postura do 
Papa não foi arbitrária ou déspota, muito menos de uma afronta ao poder político italiano. 
Francisco não incentivou a celebração dos sacramentos ou de missas presenciais nem a quebra 
do isolamento. Antes, a caminhada foi um sinal de solidariedade e comunhão com aqueles 
que estavam isolados em suas casas. No dia 16 de março, em celebração na Casa Santa Marta, 
Francisco diz que celebrar missa sem fiéis, seria um perigo. A comunidade eclesial é a maior 
manifestação da eclesialidade. 

Primeiro Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior. Depois percorreu a Via del Corso, 
uma das principais da cidade italiana, e que constantemente fica repleta de pessoas, mas que 
neste dia estava deserta, encerrando sua caminhada na Igreja de São Marcelo. Esta igreja é sig-
nificativa, pois nela se encontra o crucifixo que foi levado à Praça São Pedro para a Bênção Urbi 
et Orbi. Em 1552 Roma foi atingida por uma grande peste. Tomado pelo pavor e numa atitude 
de fé, o povo tomou consigo o crucifixo de madeira. A procissão durou 16 dias e passou por 
vários bairros de Roma e, segundo os depoimentos da época, a peste acabou. A cada 50 anos o 
crucifixo é levado em procissão até a Praça São Pedro. 

No dia da Bênção Urbi et Orbi o Papa adentra a Praça São Pedro caminhando, sozinho 
(Imagem 1). Ao terminar a caminhada, como uma espécie de procissão de inicial, Francisco, 
visivelmente ofegante, inicia aquele momento orante com o sinal da cruz. A humanidade vive 
tempos ofegantes. A pandemia expôs a fragilidade de um sistema político, econômico e social 
que é insustentável por gerar pobreza e desigualdade. O vírus não mudou as estruturas de desi-
gualdade. Apenas deixou evidente tudo aquilo que muitos já viviam (DOWBOR, 2020, p. 25). 
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Imagem 1
Fonte: https://www.vaticannews.va/content/dam/vaticannews/agenzie/images/srv/2020/03/27/2020-03-27-pre 
ghiera-in-piazza-san-pietro-con-benedizione-urbi-e/1585329460308.JPG/_jcr_content/renditions/cq5dam.
thumbnail.cropped.1000.563.jpeg. Acesso em: 27/06/2020.

A Igreja é parte da sociedade e também sofre as consequências do momento histórico que 
vivemos. Após recuperar o fôlego, mas ainda com a voz intermitente entre as tentativas de uma 
respiração, Francisco pronunciou a oração: 

Deus onipotente e misericordioso, olha para a nossa dolorosa condição. Conforta os 
teus filhos e abre os nossos corações à esperança. Porque sentimos em nosso meio a 
tua presença de Pai, por Cristo nosso Senhor.

Como bem expressou Dom Justino, bispo brasileiro da Arquidiocese de Montes Claros, a 
pandemia fez com que nos sentíssemos fracos (2020, p. 9) e fez com que pudéssemos perceber 
o quão somos vulneráveis (SILVA, 2020, p. 10). 

1.2. ESCUTA DA PALAVRA

O momento orante contou com a leitura de Mc 4,35-41 seguido de uma homilia do Papa. 
A mensagem central da reflexão de Francisco está centrada na preocupação da Jesus com o que 
acontece com os seus discípulos, mas também na fé daqueles que o acompanham na barca. 
Deus não se importa? Jesus não se importa? A humanidade sofrendo com uma pandemia e 
Deus estaria passivo diante de tudo isso?
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A perícope de Mc 4,35-41 está localizada na transição do capítulo 4, que retrata Jesus contan-

do várias parábolas, e o capítulo 5, que traz as curas realizadas por Jesus. A ideia do autor bíblico 
é mostrar a autoridade de Jesus, a quem até o vento e o mar obedecem (cf. Mc 4,41). A cena fala 
de confiança e a situação impressionante, do mar agitado e de Jesus que dorme, serve para retratar 
a perseguição e a hostilidade pela qual passavam os cristãos (PAGOLA, 2013, p. 105). 

A perícope de Marcos retrata Jesus dormindo na popa do barco (Mc 4,38). Diante da tempes-
tade não há o que fazer. Trata-se de uma situação incontrolável. Contudo Jesus está lá, e no lugar 
que afunda primeiro, assim como retratou o Papa Francisco em sua homilia. O biblista Pagola 
retrata a parte traseira, onde Jesus está, como o local que dá rumo à embarcação (2013, p. 106). 

Ao retratar Jesus e os seus discípulos em meio a uma tempestade, Marcos os coloca em uma 
situação adversa. Nas palavras de Francisco, “a tempestade desmascara nossa vulnerabilidade” 
(FRANCISCO, 2020, online). Diante da tempestade, onde ficamos expostos às mais variadas 
adversidades, nos sentimos vulneráveis. E é essa sensação de vulnerabilidade que toma conta da 
sociedade. O próprio Pagola entende que diante de uma situação adversa é necessário autocrí-
tica da Igreja e dos discípulos de Jesus:

Em momentos de crise precisamos de reflexão corajosa e lúcida sobre a situação, de 

autocrítica serena de nossos medos e covardias, de diálogo sincero e colaboração con-

fiante. O que trago para a Igreja? Medo ou fé? Pessimismo ou confiança? Perturbação 

ou paz? (PAGOLA, 2013, p. 106)

Contudo, faz-se necessário entender que parte da sociedade, talvez a maior dela, vive essa 
sensação de vulnerabilidade há tempos. Àqueles que vivem nas periferias, sejam as geográficas 
ou as existenciais (cf. EG 30) sofrem as consequências de uma sociedade em desarmonia e que se 
transforma em um sistema de produção de pobreza, ao mesmo tempo que faz daqueles que vivem 
uma situação financeira mais confortável, vivem sob os impactos psíquicos de uma sociedade da 
performance e do desempenho, que leva as pessoas ao esgotamento (HAN, 2015, p. 76). 

Longe de vincular o vírus aos desígnios de Deus, mas podemos ver nele uma oportunidade 
de conversão eclesial. A teologia cristã, bem como a doutrina, se presta a um importante serviço 
de oferecer respostas às várias demandas, sejam elas de cunho religioso ou não. Contudo, neste 
modelo, quando não há respostas a se dar, pouco se tem a oferecer. A perícope de Mc 4,35-41 
e a homilia do Papa Francisco oferecem uma alternativa. A Igreja pode oferecer sua presença. 
Assim como Jesus diante da tempestade, o mais plausível é ser presença. E é desta presença que 
surgirão as respostas ou perspectivas de ação. Ao abdicar da presença como perspectiva eclesial, 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

52Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
a Igreja pode ocorrer no erro de ser mais juíza que servidora da humanidade. Jesus não estava no 
barco para explicar a tempestade nem para dizer como cada um deveria agir. Antes, ele estava lá, 
junto com os seus discípulos e, em muitos momentos, a presença é o que há de melhor para oferecer. 

1.3. O SILÊNCIO

A Igreja anuncia o Evangelho. Mas é comum – e errôneo – limitar o anúncio à pregação e ao 
uso das palavras. Há uma frase costumeiramente atribuída a São Francisco de Assis, embora não 
haja comprovação que seja dele, que diz que é preciso anunciar o Evangelho sempre, e quando 
for preciso, que se utilizem as palavras. Assim como a frase atribuída ao pobre de Assis, também 
o Papa entende que o anúncio do Evangelho se dá como testemunho, como presença. Que 
Deus anunciamos? O Deus anunciado por Jesus é o Deus da presença amorosa e compassiva. 
Trata-se do Deus que, assim como Jesus (Mc 4,35-41) se faz presente também quando o barco 
está prestes a afundar. 

1.4. A ADORAÇÃO

A adoração ao Santíssimo aconteceu em altar montado no átrio próximo às portas da Basí-
lica de São Pedro. Ao fundo, na transmissão pela TV, era possível ver a Praça, como um cenário 
que contextualizava o momento orante (Imagem 2). A Praça, Roma, o mundo... este é o cenário 
para o qual aponta o papado de Francisco. A Igreja é chamada a levar a presença de Jesus aos 
locais onde se faz necessário, assumindo a postura de uma Igreja em saída. Os ritos e os cultos, 
os sacramentos e os sacramentais, todos tão importantes para a vida da Igreja, parecem neste 
momento dar espaço para o cuidado com as pessoas e com a sociedade. 

Imagem 2
Fonte: https://www.vaticannews.va/content/dam/vaticannews/agenzie/images/srv/2020/03/27/2020-03-27-pre 
ghiera-in-piazza-san-pietro-con-benedizione-urbi-e/1585329460308.JPG/_jcr_content/renditions/cq5dam.
thumbnail.cropped.1000.563.jpeg Acesso em: 27/06/2020.
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“A glória de Deus é o ser humano vivo”, disse Santo Irineu de Lion. Em tempos de pande-

mia esta é uma frase que diz muito. O verdadeiro culto a Deus se faz presente no cuidado com 
a vida. Então se faz necessário o cuidado com aqueles que são ou podem ser contaminados, mas 
também no cuidado com uma economia que esteja a serviço da dignidade humana. 

Diante do ostensório que leva a eucaristia, o Papa nos lembra que se faz necessário contem-
plar a vida. Religião, sociedade, políticas públicas, economia... devem estar a serviço da vida e 
da dignidade humana e raciocínios que contrapõem a vida e a economia mostram-se equivo-
cados. Em 28 de março Francisco enviou uma carta ao economista argentino Roberto Andrés 
Gallardo. Na carta há um elogio aos governos que buscaram garantir a dignidade humana. Não 
se trata, como foi comum, de contrapor economia e indivíduo, mas de entender que a econo-
mia deve estar a serviço do ser humano. 

1.5. A BÊNÇÃO

A oração diante do Santíssimo Sacramento invocou a imagem do Deus que é consolo, mas 
também do Deus que é esperança. Em meio à jaculatória, intercalava-se a resposta “Abre-nos à 
esperança, Senhor”. A bênção de Deus abre-nos à esperança. E não se trata de uma esperança 
passiva, daqueles que se limitam a aguardar os feitos de Deus, mas de uma esperança que se 
transforma em perspectiva prática, daqueles que, impulsionados pela presença divina, pensam 
e agem na perspectiva da construção de novos caminhos. 

No final do momento orante Francisco se dirigiu até a porta da Basílica para a bênção com o 
ostensório (Imagem 3). A bênção é para as pessoas, para a sociedade, para a humanidade. Toda 
a celebração tinha a intenção de comunhão com Deus e com a humanidade ou mesmo entre 
Deus e a humanidade. 

Imagem 3
Fonte: https://www.vaticannews.va/content/dam/vaticannews/agenzie/images/srv/2020/03/27/2020-03-27-pre 
ghiera-in-piazza-san-pietro-con-benedizione-urbi-e/1585329460308.JPG/_jcr_content/renditions/cq5dam.
thumbnail.cropped.1000.563.jpeg. Acesso em 27/06/2020. 
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Liturgicamente a bênção constitui-se como uma invocação sobre as pessoas, pedindo a aju-

da de Deus (STANCATI, 2003, p. 78). Contudo, a bênção não se limita ao ato divino de con-
ferir benefícios ou coisas. Na bênção o próprio Deus se dá, fazendo-se presença na vida daquele 
que é abençoado. 

2. Onde está Deus? 

Diante de uma situação como a pandemia, é comum que nos questionemos sobre a presença 
de Deus. Onde ele está? Por que permitiu que tal mal assolasse a humanidade? 

No dia 30 de maio o Papa participou da oração do terço em celebração conjunta com os 
santuários marianos espalhados pelo mundo com a intenção de celebrar o encerramento do 
mês mariano. A oração aconteceu na gruta de Lourdes, dentro dos jardins do Vaticano. Cada 
mistério foi rezado por pessoas que, segundo dito no dia, “foram tocadas pelo sofrimento”. As 
dezenas foram recitadas por profissionais da saúde, por uma pessoa curada do vírus e outra que 
perdeu um parente devido o vírus, um sacerdote capelão de hospital e uma freira enfermeira, 
um farmacêutico, uma jornalista e um voluntário.

Também houve a participação de uma jovem família na qual há pouco havia nascido uma 
criança. Deus está na criança que nasce, na possibilidade de reconstrução, no germe da res-
surreição. Podemos entender que Deus se faz presente na possibilidade do novo. E as novas 
gerações representam o novo que pode nascer. O atual sistema parece ter se esgotado e a possi-
bilidade do novo nos revela a presença e a ação de Deus. 

2.1. NA CRUZ DE CRISTO ESTÁ A NOSSA ESPERANÇA

O crucifixo de São Marcelo (imagem 4), com sua simbologia já explicitada neste artigo, 
levou a reflexão acerca da pandemia para a Cruz de Jesus e sua teologia. Por que Deus permite 
o sofrimento do ser humano? As reflexões de Francisco apontam para o entendimento de que 
Deus se faz presença junto ao ser humano em todo o tempo, inclusive no sofrimento. 
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Imagem 4
Fonte: https://www.vaticannews.va/content/dam/vaticannews/agenzie/images/srv/2020/03/27/2020-03-27-pre 
ghiera-in-piazza-san-pietro-con-benedizione-urbi-e/1585329460308.JPG/_jcr_content/renditions/cq5dam.
thumbnail.cropped.1000.563.jpeg. Acesso em 27/06/2020. 

O mal não vem das artimanhas de Deus. Também não podemos unicamente entender o 
coronavírus como um mal. O vírus é parte da natureza. Mas a doença causa a morte do ser 
humano e o sofrimento consequente de toda esta situação é prejudicial às pessoas, suas famílias 
e à sociedade. A cruz de Jesus se torna emblemática no entendimento do sofrimento à medida 
que expressa a compaixão de Deus que vive a condição humana. 

À teologia cabe o papel de suscitar a esperança em um mundo onde muitas vezes não há o 
que se esperar. E a esperança só pode ser construída a partir de uma atitude de busca de enten-
dimento da situação vivida, que possibilita o olhar a novos horizontes (cf. SOUZA, 2020, p. 
118). A teologia que brota do diálogo com a história não aliena nem ameniza o sofrimento, mas 
assumindo as dores da vida, deslumbra as novas perspectivas de ressurreição.

2.2. POR UM CRISTIANISMO HISTÓRICO

É comum resumir o cristianismo a uma teoria ou a um conjunto doutrinário. Tal atitude 
reducionista pode resultar na ausência de uma perspectiva prática da fé cristã, revalorizada nas 
últimas décadas, sobretudo pelo Concílio Vaticano II. Jesus não se ocupou de um conjunto 
doutrinário, mas de uma práxis. Ele curou enfermos, acolheu pecadores e conviveu com seus 
discípulos. Em síntese, Jesus anunciou o Reino, assumindo uma atitude coerente com o seu 
anúncio (PAGOLA, 2014, p. 115). 
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Como prática histórica o cristianismo assume a dimensão utópica e profética (cf. ELLACU-

RÍA, 2008, p. 393). Ao abdicar da dimensão utópica, pode equivocar-se, tornando-se uma reli-
gião sem transcendência, sem horizonte, ou uma religião totalmente imanente. Mas, se abdicar 
da atitude profética, ocorre no erro de tirar do cristão a capacidade de transcendência diante de 
situações de desesperança. 

Talvez toda a situação causada pelo vírus seja uma oportunidade de a Igreja ser mais presen-
ça que resposta, isso a exemplo de Jesus. Trata-se da presença dos serviços de assistência, trata-se 
da presença das igrejas de portas abertas, trata-se da presença misericordiosa que não oferece 
curas de maneira irresponsável, nem diz que o vírus é castigo de Deus, nem diz que a doença 
veio para que aprendamos algo. O que Francisco mostra é que poucas são as respostas e que 
resta-nos, como Igreja, a possibilidade de sermos presença. 

O Senhor interpela-nos e, no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e 

ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a estas 

horas em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta, para acordar e reanimar 

a nossa fé pascal. Temos uma âncora: na sua cruz, fomos salvos. Temos um leme: 

na sua cruz, fomos resgatados. Temos uma esperança: na sua cruz, fomos curados 

e abraçados, para que nada nem ninguém nos separem do seu amor redentor. No 

meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e expe-

rimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva: Ele 

ressuscitou e vive ao nosso lado. (FRANCISCO, 2020, online)

Um cristianismo que dialoga com a história se torna capaz de vivenciar, também a salva-
ção, em sua historicidade (ELLACURÍA, 2008, p. 323). A história é lugar teofânico que leva 
à valorização da realidade terrena. A salvação é entendida como uma ação histórica e como tal 
engloba toda a natureza humana (ELLACURÍA, 2008, p. 333-334). Ao recorrer à imagem da 
cruz, afirma Francisco:

Abraçar a sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades 

da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e pos-

sessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa 

encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e per-

mitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Na sua cruz, 

fomos salvos para acolher a esperança e deixar que seja ela a fortalecer e sustentar 

todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a salvaguar-



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

57Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
dar. Abraçar o Senhor, para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé, que liberta 

do medo e dá esperança. (FRANCISCO, 2020, online)

A cruz nos possibilita enxergar a relação de empatia entre Deus e a humanidade. E é da 
relação empática com a realidade que o cristianismo alimenta sua esperança, mas também sua 
eclesialidade e mesmo sua teologia. Os horizontes para a ação cristã se dão pelos pés postos na 
realidade que possibilitam um olhar para o futuro. 

2.3. POR UM CRISTIANISMO EMPÁTICO

Um cristianismo que não consegue dialogar com realidades históricas limita-se à transmis-
são de um conjunto doutrinário que perde a capacidade de produzir sentido na vida e existência 
de seus interlocutores. Trata-se, então, de olhar para cada indivíduo a partir de suas angústias, 
anseios e de seu lugar social (cf. GS 1). 

Ora, colocar-se ao lado de cada indivíduo, sociedade ou cultura, implica em uma postura 
empática. Olhar para cada um torna-se parâmetro próprio não apenas do cristianismo, mas 
também da teologia cristã. 

Nos parâmetros teológicos, torna-se cada vez mais complexo falar de uma teologia. Torna-se 
viável a articulação de várias teologias, de modo que se dialogue com distintas realidades (cf. 
BARROS, 2019, p. 14). Na busca por entendimentos teológicos de diferentes realidades cons-
troem-se diferentes teologias. A teologia, produzida a partir da diversidade, também assume 
produções e resultados diversos. 

2.4. A INDIFERENÇA DIANTE DO SOFRIMENTO

Gesché menciona que a única postura que não é incompatível com o teólogo é a misan-
tropia (2017, p. 25). Poderíamos entender que esta atitude também não é condizente com a 
comunidade eclesial. Uma Igreja que alimenta o ódio, seja por quem for, é incoerente com o 
projeto de Jesus. Mas também a indiferença é uma atitude incompatível com os ideais cristãos. 
O número de infectados, o número de mortos ou mesmo os tantos que sofrem as consequências 
da pandemia como a fome e o desemprego não podem ser indiferentes, nem à teologia, nem à 
comunidade eclesial. 

O isolamento das pessoas é paradoxal. Ao mesmo tempo que é cuidado com o outro, por 
impossibilitar a proliferação do vírus, leva a classe média a viver em suas bolhas, dentro de suas 
casas. Os pobres dificilmente conseguem se isolar. Acompanhar os acontecimentos pelos noti-
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ciários ou pela internet pode trazer o risco de transformar todo sofrimento ou toda morte em 
números, desconectando-os das vidas concretas. 

Como reagir diante da morte de um ente querido? Como reagir diante dos impasses cau-
sados pela pandemia? A impossibilidade do velório, dos rituais de exéquias. É justamente a 
relação empática daquele que se coloca no lugar do outro, sentindo suas dores e angústias (GS 
1) que oferece diretrizes para a ação da Igreja. A cruz de Cristo conclama à generosidade diante 
do sofrimento do irmão. 

Muito se ouviu, durante a pandemia, que seria necessário salvar a economia. Também se 
falou que o isolamento poderia prejudicar a população com o aumento do desemprego e da po-
breza. Hoje vemos que pouco sabemos sobre o vírus e sobre suas consequências. A polarização 
entre vidas e economia foi constante. De um lado pensava-se que era necessário salvar vidas e 
os empregos poderiam esperar afinal, morto ninguém trabalha. Do outro se defendia a ideia de 
que se perdessem os empregos, a população estaria viva, mas sem proventos e sem dignidade. 
Contudo a pandemia mostrou quão necessárias são as estruturas estatais, sobretudo no que diz 
respeito à sustentabilidade da economia e do sistema de saúde (DOWBOR, 2020, p. 36). 

Francisco se pronunciou, no dia 31 de maio, dizendo que, mais importante que guardar 
dinheiro e salvar a economia, é salvar a vida das pessoas. A fala marcou a volta da bênção papal, 
realizada a cada domingo na Praça da Basílica de São Pedro. E longe de polarizar a discussão 
entre economia e vida, trata-se de entender que a economia deve estar a serviço da vida. 

2.5. A ESPERANÇA E O REINO DE DEUS 

O reino de Deus é central na prática de Jesus. Mas de que reino estamos falando? Isso por-
que a definição do reino de Deus é sempre resultado de um processo hermenêutico, visto que 
Jesus não deixa claro o que o reino é, utilizando metáforas como a do grão de mostarda (Mc 
4,31). O reino também se dá como mistério que é dado a alguns (Mt 13,11; Mc 1,15), mas 
Jesus também o aproxima da realidade humana e histórica quando diz que o reino está próximo 
(Mt 3,2). 

A teologia tem o papel de elaborar uma espécie de arqueologia do reino. E se por muitos o 
reino é entendido dentro da perspectiva dos novíssimos ou ainda de uma atuação institucional 
e gloriosa da Igreja, o reino em Jesus pode ser entendido como o horizonte da práxis cristã. O 
reino é o desejo de Deus para a humanidade e se torna referência, orientação, utopia e ideal a 
ser seguido que referencia a ação humana e eclesial na atualidade. Mas por mais que o reino não 
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encontre sua plenitude na prática humana, ele se torna elemento dialético importante da práxis 
que se sustenta no ideal escatológico do reino de Deus (SOBRINO, 2008, p. 342).

Reino e salvação são realidades concomitantes no sentido que não é possível desvinculá-las. 
Assim é possível valorizar o entendimento da salvação como um projeto de vida, atribuindo-lhe 
caráter prático e vivencial. O Sermão do monte e as bem-aventuranças condensam as diretrizes 
da prática jesuânica, fazendo opção não pelo sofrimento, mas por aqueles que sofrem (Mt 5,1-
12; Lc 6,20-26). Ao entender o sofrimento como algo nocivo à vida e à dignidade, não há como 
não criticar aqueles que causam sofrimento. O pecado, entendido aqui na esfera das opções hu-
manas e relações sociais, revela-se um obstáculo à realização e dignidade humana (ESTRADA, 
2016, p. 112). A esperança cristã, necessariamente, leva o cristão a uma postura de empatia em 
relação àquele que sofre ou que é injustiçado. A falta de políticas públicas em tempos de pande-
mia que favoreçam, sobretudo, as populações mais pobres, revela-se nociva. 

Ao cristianismo cabe ser promotor do reino e agente da esperança. Como instituição, cabe à 
Igreja ser facilitadora de políticas públicas e sociais que diminuam os impactos da pandemia. Às 
comunidades eclesiais, cabe ser presença em meio à população, sobretudo as mais vulneráveis. 
Em tempos difíceis é preciso que a esperança seja palpável.

O cristianismo revela-se rumo, não chegada, é essencialmente reino, não institucionali-
zação, é meio, não fim (cf. MOLTMANN, 2005, p. 404). Na esperança do encontro com o 
ressuscitado, a comunidade cristã assume a função escatológica de apontar sentido para a reali-
dade imanente. Assim, a comunidade cristã se assume como “comunidade para” e “comunidade 
com”, mas não “comunidade em si”. 

É na relação com a história que o cristianismo constitui sua relevância (MOLTMANN, 
2011, p. 24). A cruz de Jesus se torna “cruz presente”, no sentido de tornar-se referência para 
aqueles que vivem condições análogas à crucificação. À Igreja, resta a nobre tarefa de ser solidá-
ria àqueles que sofrem (cf. MOLTMANN, 2011, p. 25). 

3. O despertar da inumanidade

O isolamento em consequência da pandemia trouxe mudanças cotidianas. Não sair de casa 
fez com que vizinhos se distanciassem, passeios fossem adiados, aniversários não fossem ce-
lebrados, férias e viagens fossem desmarcadas. Mas o isolamento também trouxe mudanças 
mais relevantes. Prestadores de serviços e funcionários perderam seus rendimentos, empresas 
e comércios, sobretudo os de pequeno e médio porte, tiveram que fechar suas portas. E se na 
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mídia, constantemente, as celebridades fizeram lives e muitos reclamavam da ociosidade da 
quarentena, também foram muitos os que passaram por este período com enormes problemas 
financeiros.

A pandemia não deve ser lida na perspectiva dos desígnios de Deus, mas pode ser um mo-
mento para o despertar da inumanidade, possibilitando que cada indivíduo pense e viva para 
além de perspectivas egocêntricas e egoístas. Para as populações subjugadas, que agora vivem o 
pior lado da pandemia, é momento de despertar desta situação de inumanidade (cf. SOBRI-
NO, 2020, p. 12). Para a Igreja, é tempo de consciência de que o reino acontece na perspectiva 
das vítimas (cf. SOBRINO, 2020, p. 33). 

Vista a realidade sofrida, sobretudo, pelos mais pobres, que não puderam se aventurar na 
cozinha, aprendendo a fazer massas de pão ou pizza, ou postavam seus afazeres nas redes sociais, 
não seria coerente romantizar o isolamento ou o período da pandemia. Àqueles que perderam, 
seja o emprego, seja o familiar, fica difícil ver algum aprendizado, mesmo que aos nossos olhos, 
seja plausível. Para outros quase nada mudou. Àqueles que nunca tiveram casa ou condições de 
saneamento, como falar da necessidade de isolamento ou da higienização com álcool em gel? 
Muitas vezes as úteis e necessárias instruções dadas pelos infectologistas e apresentadores de 
TV – que insisto, são necessárias – soam com ironia ou desrespeito às populações que vivem 
em extrema pobreza. 

Isso sem mencionarmos a precariedade do sistema educacional, sobretudo se considerarmos 
o Sudeste brasileiro. Um aluno da rede pública pode acompanhar as aulas pela internet. E se 
ele não tem acesso à internet, teoricamente está protegido pois o aplicativo desenvolvido pelo 
Governo do Estado de São Paulo, p. ex., não consome dados do smartphone. Mas para insta-
lar o aplicativo o aluno precisa de internet. E se isso parece banal para aqueles que instalam e 
desinstalam aplicativos com facilidade, mas não o é para uma parte considerável da população 
brasileira que não tem acesso à internet ou nem mesmo tem um smartphone ou um computador 
para acessar a internet. 

Para aqueles que não têm acesso à internet as aulas foram transmitidas pela TV. Contudo, a 
situação não se mostrou mais animadora. No Estado de São Paulo, em 2018, segundo o IBEG, 
17,4% dos domicílios ainda utilizavam aparelhos de TV de tudo, ou seja, sem transmissão di-
gital. Quando tomamos por base o território nacional, os números sobem para 22,1% (IBGE, 
2020, p. 2). Ainda há 25,3% da população brasileira que não tem acesso à internet (IBGE, 
2020, p. 1). No Sudeste, 77,6% das residências, segundo dados de 2018, tem acesso à internet 
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banda larga fixa e 84,4% das residências fazem uso da internet banda larga por dispositivo mó-

vel. Isso significa que, de cada 100 habitantes, mais de 15 não têm acesso à internet e estão à 

margem de todo esse processo de instrução. 

Melhores? Mais solidários? Piores e mais egoístas? Mais decididos a construir uma sociedade 

melhor? Mais preocupado, cada um, em garantir sua própria sobrevivência? Não sabemos ao 

certo como sairemos desta pandemia. Mas como o próprio Francisco disse, e traremos essa in-

formação mais adiante, sairemos diferentes. E a Igreja? Como sairá de tudo isso? 

Em 13 de março de 2020, em missa celebrada na Casa Santa Marta, Francisco diz que as 

igrejas de Roma deveriam ficar abertas. De modo algum o Papa teve uma atitude irresponsável 

ou estava querendo expor os cristãos de Roma em risco de contaminação. Entendemos que a 

abertura dos templos sinaliza para uma Igreja que busca ser espaço para aqueles que estavam 

sofrendo. Entendemos que Francisco aponta para uma Igreja misericordiosa e que, colocando-

-se “em saída”, vai ao encontro das pessoas e de suas angústias. Mas também entendemos que a 

Igreja é chamada a ser presença empática. 

4. “Tudo será diferente...”

Francisco disse no sábado, dia 30 de maio, que “Tudo será diferente”, seja para pior ou para 

melhor, mas não do mesmo modo como a vida e a sociedade eram antes da pandemia. Me-

lhores ou piores, mas não iguais. A pandemia nos fará diferentes, seja como pessoas ou como 

sociedade. Como afirma Passos, “O certo é que a pandemia mata não somente corpos vivos, 

mas também mentalidades vivas” (2020, p. 97). O Papa aponta para a necessidade de uma espi-

ritualidade madura, que transcende os ritualismos ou dogmatismo sem perder as referências ou 

mesmo a dimensão ritual do ser humano. É preciso entender as mudanças pelas quais passamos 

para melhor vivê-las.

Aos poucos a humanidade vai retomando a vida cotidiana, mas não a normalidade. No 

Brasil parece que tudo demora mais a se resolver, mas no cenário Europeu, sobretudo, a vida dá 

sinais tímidos e receosos de uma volta à regularidade. Nada será como antes e, por isso mesmo, 

não sabemos se é possível falar de uma normalidade. A régua que mede a realidade mudou. Por 

isso mesmo temos uma nova regularidade. 

A volta aos pequenos prazeres da vida cotidiana, como poder comprar um pão na padaria ou 

conversar com a pessoa que mora na casa ao lado ou poder passear pelo parque podem apontar 
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para o cristianismo vivencial, que não se limita nem plenifica nas grandes teorias, mas, sobretu-

do, no modo como se dá a vida cotidiana. 

Mas o momento pós-pandemia pode também apontar aquilo que há de mais perverso no ser 

humano. A pandemia escancarou a desigualdade social. Os pobres foram os que mais sofreram 

com a pandemia. A falta de hospitais e mesmo a precariedade da vida cotidiana se mostrou 

mais cruel junto às populações da periferia. Brasilândia, um populoso bairro da periferia de São 

Paulo, sofreu não apenas com altos índices de contaminação, mas também com alto número de 

mortos em decorrência da COVID-19. Para muito, poder comprar um pão na padaria ainda 

será um sonho distante como já era antes da pandemia. 

Considerações finais: a retomada

Muitos dos gestos de Francisco aqui elencados foram carregados de simbolismos. Não pode-

mos entender que Francisco, em cada gesto, foi movido pela intencionalidade que aqui trouxe-

mos. Mas os gestos, assim como a produção de um texto ou como a arte, depois de realizados, 

geram interpretações. No nosso entendimento, eles apontam para uma Igreja empática, que se 

aproxima de seus fiéis.

No dia 31 de maio de 2020, o Papa voltou à Praça São Pedro. Da janela onde é comum seu 

pronunciamento e bênção a cada domingo, Francisco exortou alguns poucos fiéis, destoando 

das multidões que costumam habitar a praça. Aos poucos a Europa volta ao cotidiano sem o 

isolamento. No Brasil voltamos à vida fora do isolamento, mas nos parece que de uma forma 

bem menos organizada. Nos acostumamos com o alto número de mortos e infectados e isso é 

preocupante.

A volta ao cotidiano é marcada por uma tímida esperança. Mais que nunca o primeiro passo, 

o pequeno agir, a volta ao trabalho, a busca por um emprego e pelo sustento, a vivência do luto 

e da ausência daqueles que morreram, apontam para o cotidiano como local da ação de Deus. 

De toda a situação vivida, esperamos que resulte em um ser humano melhor, mais preocu-

pado com o seu próximo, com o idoso que mora na casa ao lado, com a família que não tem 

com quem deixar as crianças por não poder contar com a creche, com o vizinho ou a vizinha 

que é de grupo de risco. Mas também esperamos que a pandemia traga mais lucidez política. É 

preciso consciência de um Estado, sobretudo na área da saúde e de políticas públicas. é preciso 

uma educação pública de qualidade para que o fosso social não cresça. É preciso consciência 
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sobre a nociva desigualdade social que vivemos e que faz com que uma pandemia seja pior para 

aqueles que vivem a pobreza. 

O maior desafio é fazer a esperança demonstrada pelo Papa se tornar palpável às comuni-

dades eclesiais e às populações espalhadas pelo mundo, sobretudo aquelas que foram assoladas 

pela pandemia. 
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ISLAM AND THE PANDEMIC:  

A PANORAMIC PERSPECTIVE

ATILLA KUS

Resumo: A pandemia do coronavírus levou o ser humano à sérias reflexões sobre o sentido 
da vida e sobre os motivos que podem ter provocado esta doença letal. Enquanto a explicação 
pode vir da ciência, alguns buscam nas religiões a resposta para isso como um complemento à 
ciência. O objetivo da presente pesquisa é fazer um levantamento do posicionamento do islam1 
em relação às doenças e pandemias de modo geral. Por meio de dados bibliográficos, com uma 
leitura horizontal, tentamos criar uma perspectiva panorâmica sobre as abordagens islâmicas e 
o modo como esta religião enfrenta as doenças. Concluiu-se que as doenças, grosso modo, não 
são vistas como punições ou castigos, mas ferramentas para a evolução espiritual e para purifi-
cação do mal.

Palavras-chave: Pandemia. Coronavírus. Islam. Medicina.

Abstract: The coronavirus pandemic has led the human being to serious reflections about 
the meaning of life and the reasons that may have caused this lethal disease. While the expla-
nation may come from science, some seek in religions the answer to this as a complementary 
part to the former. The objective of this research is to do a survey the position of Islam in regard 
to diseases and pandemics in general. Through bibliographic data, with a horizontal reading, 
we try to create a panoramic perspective on Islamic approaches and the way this religion faces 

1 No presente trabalho, o autor opta por usar a nomenclatura islam, ao invés de islã, islão ou islamismo, devido às raízes 
etimológicas da religião seguida pelos muçulmanos.
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diseases. It was concluded that illnesses are not roughly seen as punishment, but as tools for 

spiritual evolution and the purification of evil.

Keywords: Pandemic. Coronavirus. Islam. Medicine. 

Introdução

O fim do ano de 2019 e o início de 2020 foram marcados com uma das maiores crises de 

saúde, se não a maior. Esta crise, que inicialmente afetou a saúde em uma determinada região 

na China, começou a se espalhar rapidamente pelo resto do mundo. Depois da China, Irã, Itá-

lia, Espanha e Estados Unidos foram os novos epicentros desta crise sanitária que é ainda atual e 

tão letal quanto os primeiros dias de sua detecção: o novo coronavírus. A Organização Mundial 

de Saúde (OMS) declarou a doença causada pelo novo vírus como uma pandemia em 11 de 

março de 2020, após o vírus atingir vários lugares do mundo. Por ser um membro “inédito” da 

família Sars, a maneira mais eficaz de enfrentar o Sars-Cov-2 foi, e é ainda, o distanciamento 

e isolamento social. Neste sentido, os países que aplicaram estes requisitos sanitários, passaram 

por esta crise de maneira mais branda. Na data da redação deste artigo, 22 de outubro de 2020, 

o mundo já começara a viver a segunda onda de infecções por esta doença, a Covid-19. 

O novo vírus não afetou apenas o setor medicinal, mas os demais setores da humanidade. 

A economia permanece sofrendo duros impactos da improdutividade, as perdas de emprego 

provenientes da crise econômica causam danos morais e psicológicos, e o ser humano se encon-

tra em uma situação precária por não poder resolver tal crise, apesar de tanto desenvolvimento 

científico e tecnológico. A pandemia, da mesma maneira que afetou vários setores da vida, 

influenciou o espectro religioso também. A imagem do Papa Francisco rezando e saudando a 

Praça de São Pedro vazia; a Caba, pela primeira vez na história, fechada para visitações, orações 

e peregrinações; e igrejas, mesquitas, sinagogas, centros de religiões afro-brasileiras, templos 

budistas, entre outros, vazios e sem frequência de seus fiéis, levaram os religiosos e o homem 

em geral a refletir como as religiões veem e enfrentam as questões relevantes à doença. O ser 

humano começou a refletir, mais uma vez por “ocasião” de uma doença letal, sobre o sentido da 

vida e da morte, inescapável e mais dura realidade. 

O presente trabalho tem por objetivo investigar como o islam, enquanto uma religião e um 

estilo de vida, se posiciona perante as enfermidades e pandemias, e quais são, na perspectiva 

da religião referida, os possíveis motivos naturais e espirituais das doenças. Neste sentido, bus-

camos entender, em primeiro lugar, como o islam define a relação do homem com a natureza 
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e com o sistema ecológico. Em segundo lugar, parte-se para o foco da pesquisa que é a relação 
religião x doença no espectro islâmico. 

A pesquisa foi realizada com base em dados bibliográficos. Em geral, conta-se com uma 
leitura horizontal que visa criar uma perspectiva mais panorâmica do que específica de uma 
determinada pandemia ou doença. O artigo baseia-se na ideia de, para o islam, como a doença 
surge, quais podem ser os motivos naturais e como a religião ajuda o fiel a enfrentar as enfer-
midades e calamidades. Conclui-se que o islam vê as doenças como parte dos planos de Deus. 
Elas não ocorrem aleatoriamente ou sem algum propósito. Quanto aos propósitos da doença, 
existem diferentes interpretações que resumimos como segue:

• A doença pode ser uma purificação dos pecados e dos sentimentos maléficos.

• A doença pode ser uma advertência divina para que o ser humano não exceda os limites 
determinados por Deus.

• A doença pode ser uma ferramenta de evolução espiritual.

• E, por fim, a doença pode ser uma punição divina por causa da prevalência dos males e 
danos que o homem causa a si mesmo, a quem convive com ele e à ecologia e ao universo.

O ser humano e o mundo: visão islâmica

Antes de tudo, acreditamos que seja de extrema importância analisar brevemente o status em 
que o islam põe o ser humano e a sua relação com o mundo, para uma melhor compreensão a 
respeito de certas teorias que foram e vem sendo desenvolvidas por ocasião das pandemias, em 
especial a do novo coronavírus, que no final de 2019 começou a ocupar a pauta da humanidade 
toda. Não é por acaso nem à toa que este novo vírus está sendo tão destacado, nem as teorias 
que iremos observar são tão desnecessárias quando analisamos status quo do homem e os efeitos 
disso no planeta Terra e na ordem ecológica. 

O ser humano, na perspectiva corânica, é criado como o califa de Deus sobre a face da terra. 
Este título outorga a ele direitos, deveres e responsabilidades. Em primeiro lugar, o ser humano 
é o califa – isto é, o legatário – de Deus e por isso ele tem direito a administrar o mundo e o que 
estiver ao redor dele, conforme seu livre arbítrio, com a condição de não degradar a ordem eco-
lógica que Deus pôs no universo. Segundo Eris (2019, p. 16), o ser humano assume o nome de 
legatário de Deus na medida em que ele possui características como piedade, compaixão e hu-
mildade. Para o autor referido, tais características podem ser alcançadas com a indisciplinação 
das três motivações que compõem o caráter humano: o desejo, a zanga e o intelecto. A mística 
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islâmica se desenvolve, a princípio, em torno da indisciplinação dos três pontos supracitados 
para uma finalidade espiritual. Ou seja, as tentativas de educar a alma e indisciplinar os aspectos 
humanos supracitados são meios de evoluir espiritualmente como uma forma de aproximação 
com Deus. Além de estes métodos de educar o ser humano servir para contê-lo, no sentido de 
evitar os pecados, e de incentivá-lo à boa ação, possibilita a sua boa convivência com a ordem 
ecológica. Talvez, esta seja uma razão de não haver discussões, no espectro islâmico, em torno 
da relação humana com a natureza ou com o sistema ecológico. E talvez, por esta razão, é que 
na teologia islâmica haja uma lacuna sobre uma teologia ecológica islâmica, pois o islam, dentre 
seus ensinamentos, já propõe a boa conduta e a não degradação da natureza. 

Segundo Stern (2020), na ocasião da pandemia de Covid-19, houve várias interpretações 
religiosas a respeito dos motivos da doença recém-surgida que ainda submete a humanidade 
a uma morbidade e mortalidade, e apavora governos e populações, levando-os ao isolamento 
e à quarentena para conter os riscos advindos do novo vírus. Todas as interpretações relatadas 
por Stern (2020) envolvem a relação do ser humano com Deus, valores sagrados – a priori do 
cristianismo –, a natureza e a ordem ecológica. Por um lado, o vírus foi interpretado como uma 
resposta divina ao especial de natal da Porta dos Fundos que retratava um “Jesus gay” (STERN, 
2020, p. 153). Por outro lado, o vírus é visto como “uma punição para os homossexuais” 
(STERN, 2020, p. 155). Além destas interpretações que visam um motivo proveniente do 
mundo físico, há a interpretação de que o vírus seja criado por diabo. Assim foram interpretadas 
as pestes também no passado. Por esta razão existe o uso da palavra praga para a definição de 
algumas doenças que provocaram mortes em massa. 

Para o islam, o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade é um dever com o 
qual o humano é encarregado para a melhoria da terra. Este desenvolvimento deve se dar com 
base no conhecimento das coisas que o homem teve por meio dos ensinamentos divinos, ora por 
meio de Deus diretamente, como foi no caso de Adão (ALCORÃO 2:31), ora por meio dos 
mensageiros e profetas por Deus enviados para guiar a humanidade “à senda reta e à verdade ab-
soluta”, que é o propósito da criação da humanidade, e para ensinar a como adquirir o conheci-
mento do mundo (UNAL, 2015, p. 29). Como já indicado, o islam não visa o desenvolvimento 
humano apenas para a melhoria dele, mas sim, também, do planeta e do sistema ecológico em 
que ele vive. Porém, nos últimos séculos, observa-se uma degradação da natureza por meio do 
desenvolvimento científico, tecnológico e industrial que o ser humano tem registrado em sua 
história. Tal degradação, hoje em dia, além de causar danos irreparáveis ao sistema ecológico, 
causam danos e prejuízos àqueles que são desfavorecidos e considerados do terceiro mundo. 
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Segundo o Alcorão (2:30), ao serem informados por Deus sobre a criação da humanidade, 

os anjos perguntaram: “[...]irás instituir alguém que causará transtornos, caos, corrupção e der-
ramamento de sangue na Terra? [...]”.2 Com base neste relato corânico, os anjos já devem ter 
tido conhecimento sobre outra espécie que causara danos à Terra e ao sistema que Deus nela 
criou. Segundo Baydawî (2010A, p. 111), esta indagação dos anjos não foi uma reação nem um 
questionamento. De acordo com o autor referido, a pergunta era o resultado de um espanto dos 
anjos por possivelmente terem visto no Livro Guardado – al-Lahw al-Mahfudh – que é o livro 
onde se encontra o conhecimento de toda a criação. 

O espanto dos anjos mencionado no Alcorão (2:30) nos leva a refletir sobre outro verso 
corânico na surata 55, o Clemente. Nos primeiros versículos desta última surata, o Alcorão cita 
a criação do céu e da terra, a forma como Deus ensinou ao ser humano, revelou o Seu livro 
por meio dos profetas e advertiu-o a não adulterar a ordem. Segundo Hacimuftuoglu (2016, p. 
284), o universo e o sistema ecológico são confiados ao homem na missão como o legatário de 
Deus sobre a face da terra. Portanto, o ser humano não deve trair esta confiança divina. Por isso, 
o versículo corânico, que adverte para não adulterar a ordem, pode ser compreendido como não 
trair a confiança de Deus causando caos, corrupção e danos ao sistema e ordem que Ele criou. 

O mal do ser humano é causa de calamidades e doenças?

As doenças, sejam elas as infecciosas ou não, fazem parte da história desde sempre. Elas são 
tão ou mais antigas quanto ser humano. O homem, portanto, sempre buscou métodos para 
entender os motivos e os meios para a cura destas doenças. Neste sentido, até o período do ilu-
minismo, onde a religião começa a ser relegada a uma esfera privada e retirada de toda e qual-
quer esfera pública, constatamos que ela foi ora um elemento complementar da medicina, ora 
ela mesma se tornar um meio de cura, isto é, o próprio fundamento da medicina. Ao mesmo 
tempo que os sacerdotes, sejam de qual religião fossem, eram líderes religiosos de determinadas 
comunidades, exerciam também o papel de curandeiros ou propriamente eram médicos. 

Talvez tenha sido por esta razão que as origens etiológicas das doenças eram explicadas ora 
com causas naturais, ora religiosas. Da mesma forma que o curandeiro/sacerdote poderia dizer 
que a doença provinha de alguma origem natural, por exemplo, da umidade, seca ou falta de 
alimentação, podia explicar isso por meio da religião atribuindo a doença aos espíritos malig-
nos. Ou então, a doença poderia ser algo advindo de Deus, isto é, do espírito do bem, vezes 

2 Tradução nossa.
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para advertir o ser humano por causa de erros e pecados que estava cometendo, e vezes como 
uma praga mesmo para eliminar aqueles que excediam os limites do pecado e da desobediência 
a Ele. Neste aspecto, por exemplo, constatamos o uso da palavra praga como sinônimo de peste 
em demasiadas vezes na história humana (SANCHES et al., 2020, p. 142). 

Geertz (1989, p. 66-67) afirma que os símbolos sagrados funcionam para sintetizar o éthos 
e a visão do mundo de um povo. Ou seja, os símbolos sagrados, que por sua excelência provêm 
da religião, nos ajudam a entender como um povo se forma, qual seu padrão de vida e como vê 
e interpreta o mundo e as coisas que durante esta vida mundana, que tem a morte no seu fim, 
acontecem. Neste sentido, a religião serviu, no campo da medicina, a entender o porquê das 
doenças tanto como no aspecto físico quanto metafísico, e ajuda os seus fiéis a compreender 
qual o sentido da vida por meio da morte e da doença, ou seja, do sofrimento. 

Quando vamos para o campo islâmico, constatamos semelhanças com outros sistemas reli-
giosos-espirituais. Em primeiro lugar, observamos uma religião3 que propõe um sistema que se 
estende a todas as dimensões da vida humana, desde as relações familiares até sugestões para a 
regência de um estado. Ou seja, para o islam, tudo que acontece na vida humana tem alguma 
explicação, motivação e significância do ponto de vista espiritual-religioso. Portanto, na área 
da medicina também observamos recomendações, observações e aplicações provenientes do 
campo religioso ou teológico. Como a religião, na antiguidade e na atualidade, tem sido uma 
forma de superação de contingência e uma consoladora em momentos de sofrimento, o islam 
também não se nega a exercer estes papéis quando a questão é a busca do sentido da vida em 
momentos de crise. 

No campo islâmico, um dos motivos da criação do ser humano é, além do que já foi indi-
ciado na primeira seção desta pesquisa, a Vontade Divina de pôr o homem em provas para que 
os verdadeiros crentes e praticantes da boa ação estejam distinguidos dos demais que se negam 
a seguir “a fé verdadeira”. Principalmente, o motivo da morte, no Alcorão, é citado como uma 
forma de distinção entre aqueles que praticam a boa ação – al-‘amal al-salih – e aqueles que a 
abandonam (ALCORÃO 67:2). Portanto, a vida é tida como um conjunto de provas divinas, 
ora para evolução espiritual do ser humano, ora para comprovar a sua obediência para com 
Deus. Neste sentido, observamos o uso de alguns termos que, segundo Kilic (2020), fazem par-
te do pensamento do profeta Muhammad em relação às doenças: a contingência ou adversidade 

3 Usamos o referido termo com muita cautela, tendo em vista que o seu uso semântico no ocidente não converge com o 
tipo de sistema que o islam dispõe para os seus seguidores. 
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– al-mussiba –, o perdão dos pecados ou a purificação – al-kaffâra – e a recompensa – al-ajr. A 
seguir, explicitaremos detalhadamente o que cada termo implica. 

O conceito de al-mussiba é usado em várias ocasiões da vida humana, podendo ser interpre-
tado como adversidade, ou seja, momento crítico em que o ser humano se encontra em meio 
a dificuldades a respeito dos assuntos importantes, como relações familiares, emprego ou vida 
social. Este conceito é, a priori, usado na terminologia islâmica como parte das provas divinas 
em que o ser humano é posto ou a própria prova. O propósito da prova ou da adversidade é a 
afirmação da fé e da confiança em Deus, visto que, na concepção islâmica, nada ocorre por aca-
so, tudo acontece dentro do conhecimento e da permissão d’Ele (ALCORÃO 57:22). Portanto, 
se há alguma adversidade na vida de um fiel, isto pode ser interpretado como um momento da 
prova da fé ou da afirmação dela e da confiança em Deus – al-tawakkul. Porém, há afirmações 
do Alcorão e do profeta Muhammad onde a adversidade ou a contingência advêm da maldade 
que o homem pratica. Nesse sentido, o Alcorão afirma que “todo o mal que atinge o homem é 
por causa do que as mãos dele cometem, mas, por certo, a maioria dos erros e pecados são per-
doados por Deus” (42:30). Aliás, devemos fazer a ressalva de que a contingência é um momento 
em que o crente, ou o humano, purifica-se dos males ainda nesta vida, isto é, paga pelos erros 
e pecados enquanto vivo. 

Segundo Cagrici (2006, p. 255), no Alcorão, há outros conceitos que são usados para defi-
nir o momento de adversidade. Neste sentido, a morte, a doença, a seca, a escassez, a velhice, a 
fome e até o cansaço são usados como sinônimos de al-mussiba. Portanto, como também é afir-
mado pelo profeta Muhammad, a doença é uma das adversidades que acomete o ser humano e 
o põe em provas e reflexões sobre a vida, o destino e a morte. Para Kiliç (2020, p. 116), nestes 
momentos, cabe a um muçulmano crer em Deus e considerar tudo que ocorre a ele como parte 
do destino. Para estes momentos, o profeta Muhammad cita em um hadice4 que a afirmação de 
retorno a Deus – istirjâ’ – é a melhor coisa que um muçulmano pode fazer. Este ato se refere a 
uma frase corânica extraída da surata 2, versículo 156, que afirma: “(os crentes) são aqueles que, 
quando acometidos por algum mal, dizem: a Deus pertencemos e a Ele será o nosso retorno”. 
Segundo Unal (2015, p. 81), o crente que faz esta afirmação ao ser atingido por algum mal, é 
aquele que tem a verdadeira e sincera fé no coração. Para o profeta Muhammad, estes são os 
momentos em que “a situação do crente é admirável, pois ele, ao viver um momento de felici-
dade, agradece a Deus e isso é bom, e quando é acometido por algum mal, tem paciência e isso 

4 Hadice ou hadith, tendo transcrições diferentes em línguas ocidentais, é conceito que se usa para referência às afirmações 
e ações do profeta Muhammad. 
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também é bom para ele” (AN-NAWAWI, 2014, p. 43). Ou seja, é importante, até em momen-
tos contingentes, a gratidão a Deus e obedecer ao destino por Ele inscrito para o ser humano. 

Segundo Hacimuftuoglu (2016), o ser humano pode ser acometido pelos males e pelas ad-
versidades na medida em que ele causa males ao seu redor também. Neste aspecto, segundo a 
autora referida, as destruições e danos ao sistema ecológico, a poluição e vários outros estragos 
que são causados por homem, resultam no próprio mal dele. Ou seja, seguindo a linha do ver-
sículo corânico (42:30), este é atingido pelos males que resultam de sua própria maldade, que 
estragam a ordem cosmológica. Neste sentido, as alegações de que “a pandemia é uma resposta 
imunológica do planeta terra” relatadas por Stern (2020, p. 163) tem significância quando 
analisamos a teoria de Hacimuftuoglu (2016). Porém, uma nota publicada pela Diretoria de 
Assuntos Religiosos da Turquia (DIB), por ocasião do novo coronavírus, afirma que “somente 
a alegação de que o vírus é uma resposta imunológica da Terra, ou que é uma observação equi-
vocada” (DIB, 2020, p. 17). A ideia transmitida pela DIB se baseia no pensamento de que as 
pessoas mais queridas de Deus – principalmente os profetas – são aquelas que enfrentam mais 
adversidades na vida, e isso serve para o aperfeiçoamento espiritual do ser humano (KILIÇ, 
2020, p. 117). Da mesma maneira que a nota da DIB trasnmite esta ideia, não deixa de ressaltar 
que as contingências podem ser também advertências de Deus para sinalizar que o ser humano 
está excedendo os limites postos por Deus na desobediência a Ele e no pecado. 

O que podemos dizer, por fim, é que o islam tem diferentes posicionamentos ou duas in-
terpretações perante as doenças e outras adversidades enfrentadas pelo ser humano. Podemos 
resumir estes posicionamentos como segue:

Em primeiro lugar, a doença pode ser uma oportunidade para a evolução espiritual do fiel. 
Neste sentido, procura-se consolidar a fé no coração do indivíduo e espera-se dele que aceite 
que estas adversidades que vêm de Deus e fazem parte do destino. Portanto, é para “confiar em 
Deus e saber que este é um momento transitório para os melhores momentos”. Em segundo lu-
gar, a doença pode ser uma advertência em relação à desobediência e pecado, e um momento de 
purificação. Na visão islâmica, todo ser humano é dotado de cometer pecado. Não há nenhum 
ser humano que não tenha cometido um pecado, senão os profetas, pois eles são purificados por 
Deus. Por isso, a doença é um momento para se aproximar de Deus e pedir perdão. Ela é um 
meio para apagar os erros do passado e os pecados. Em terceiro lugar, a doença pode ser uma 
“praga”. Esta última visão indica que Deus manda as doenças e outras calamidades não mais 
para advertir, mas sim, como foi no caso do povo de faraó, como castigos divinos para acabar 
com os “desobedientes e pecadores”.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

73Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
O Islam e o enfrentamento à doença

De acordo com Pinto (et al., 2016, p. 96), em uma pesquisa feita com pacientes infectadas 
pelo vírus HIV, no campo religioso há uma certa discriminação contra aqueles que têm alguma 
doença grave, principalmente infecciosa. Sobretudo quando se trata de uma doença letal e in-
fecciosa, como a peste negra, a gripe espanhola, a lepra, entre outras, buscam-se culpados desta 
“praga” e, de modo geral, um grupo social é o responsável daquilo que ocorre e sofre segregação 
por causa disto (SANCHES et al, 2020, p. 142). Hoje em dia, é consensual que, no caso das 
doenças transmissíveis, aplique-se o isolamento, isto é, a quarentena para evitar a infecção em 
um número maior de pessoas. Porém, na antiguidade e na modernidade, houve e há casos de 
determinados grupos serem discriminados e considerados os provocadores da ira do deus ou 
dos deuses, isto é, da praga. No caso do vírus HIV, isto ocorreu com os homossexuais. Segundo 
Stern (2020, p.155), houve grupos religiosos que associaram o surgimento do novo coronavírus 
aos homossexuais novamente. O autor referido não deixa de ressaltar que o novo vírus tenha 
atingido as pessoas de forma mais letal nos países que demonstram mais “conservadorismo 
religioso”. 

Na sequência de sua observação supracitada, Pinto (et al., 2016, p. 96) afirma que a reli-
gião tem sido também um suporte e um meio de superação da doença. O autor relata casos de 
pacientes que afirmam que, por meio do acolhimento que tiveram por parte das comunidades 
paroquiais ou eclesiais, ajudaram na superação da doença que haviam contraído. É possível 
que a religião, por meio da esperança e da promissora compensação na vida pós-morte, ajude 
a superar os momentos adversos e reconhecer o status quo como um momento transitório. Isto 
não ocorre, entretanto, apenas no caso da doença, mas em caso de outras contingências como 
perseguição, escassez etc., como foi o caso de Viktor Frankl, um psiquiatra sobrevivente dos 
campos de concentração nazistas durante a II Guerra Mundial (CRUZ E AQUINO, 2020). 
No caso de Frankl, como relatam os autores referidos, o ponto crucial não foi necessariamente 
religião, mas sim, a espiritualidade. Isto quer dizer que não necessariamente uma religiosidade, 
mas sim, a espiritualidade que ocorre mais no campo transcendental é o que mais dá suporte ao 
ser humano em sua luta contra as adversidades mundanas. 

Ao partir para o campo islâmico, a abordagem não é muito diferenciada do que as acepções 
científicas. Enquanto, no islam, entende-se que a doença ou qualquer outra calamidade vêm de 
Deus e faz parte dos planos d’Ele, ensina-se que o ser humano deve buscar pela cura por meio 
do tratamento médico. No islam, isso se resume na subdivisão da adoração que ocorre como 
segue: em primeiro lugar, a adoração – ou, a súplica, todavia a palavra original é al-duâ’ – é feita 
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verbalmente. Ou seja, aquele que busca e deseja algo, e espera que Deus lhe conceda isso, deve 
pedir isto de forma oral durante ou depois de suas orações, ou então, de modo eventual quando 
sentir a necessidade de praticar este ato. Em segundo lugar, depois de ter feito a súplica verbal, 
deve-se procurar meios que façam com que aquilo que foi pedido aconteça. Ou seja, uma vez 
feito o pedido durante uma súplica ou oração, o fiel deve fazer o mesmo pedido de forma prá-
tica, em ação, tentando “criar os motivos” que levem à solução de seu problema. 

Da mesma forma, acontece quando se trata da busca pela cura de doenças. O profeta 
Muhammad, em hadice, afirma que Deus, ao mesmo tempo que cria as doenças, cria junto 
delas a sua cura, exceto a do envelhecimento e da morte (CANAN, 1988, p. 549). Portanto, ao 
fiel cabe procurar a cura através de indicação dos médicos e especialistas nesta área. Na mesma 
sequência do ditado, o profeta Muhammad faz a ressalva de que não se deve procurar a cura 
por meio das coisas vistas ilícitas pela religião. Neste sentido, hoje em dia ainda é discutido 
se o tratamento com medicamentos provenientes de um processo alcoolizado ou baseado em 
gelatina animal são lícitos ou não. Mas aqui o ponto mais crucial que deve ser destacado é que 
haja a indicação de medicamento no islam, desde que haja a aprovação de um médico ou de um 
especialista na área de medicina. 

Em outro hadice, o profeta Muhammad afirma que o conhecimento se divide em dois: o 
conhecimento dos corpos – ‘ilm al-abdân – e o conhecimento das religiões – ‘ilm al-adyan. 
Esta foi uma das frases que instigaram os muçulmanos por séculos durantes “a Idade Média”, 
a estudarem os diferentes modos de curar as pessoas. Neste sentido, por exemplo, Muhammed 
Akshemseddin, o mestre do sultão otomano Mehmed II, que conquistou a Constantinopla, in-
dicou que a raiz natural das doenças eram sementes que o ser humano não poderia enxergar. Por 
outro lado, médicos muçulmanos como Avicena foram pessoas que se basearam na antiga medi-
cina greco-árabe e nos ensinamentos islâmicos, e foram influentes nas épocas em que viveram e 
nas posteriores. Já a criação de hospitais psiquiátricos que tratavam os pacientes com problemas 
psicológicos através da música e do contato com a natureza5 é um ponto crucial de se destacar. 

Quando se trata das doenças infecciosas, o profeta Muhammad ensinou aos seus discípulos 
que não entrem no local/cidade/região em que há peste – al-taûn – e que não saiam do local em 
que tiver peste ou alguma outra doença transmissível. Neste sentido, o segundo califa do islam, 
Umar bin al-Khattab, deixou de viajar para a cidade de Damasco quando foi informado que 

5 Experiência própria do autor na época em que viveu na Turquia. Um museu no complexo de Sultão Bayazid II, na 
cidade de Edirne, no oeste da Turquia, é antigo hospital psiquiátrico que fazia tratamento por meio da música.
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havia um surto de peste lá e interpretou isso como “fugir do destino de Deus, para o destino 
d’Ele” (ASLAN, 2020, p. 60). Outro ensinamento islâmico, para os momentos em que se vive 
uma epidemia, é, ao voltar para casa, trocar de roupas ou separar as roupas como as de rua e às 
de casa (ASLAN, 2020, p. 64). Portanto, desde o início da história islâmica, houve um cuidado 
para com as doenças transmissíveis. Do ponto de vista religioso, para preservar a vida humana, 
que é sagrada, orientações para aplicar as medidas de isolamento social desde o início foram 
feitas. Já durante a pandemia de Covid-19, as mesquitas, em todo o mundo, foram fechadas 
para as orações comunitárias e os fiéis foram aconselhados a observar as medidas sanitárias to-
madas pelas autoridades de saúde. Além disto, o profeta Muhammad também aplicou métodos 
próprios de tratamento médico. Entre eles, a flebotomia ou sangria terapêutica – em árabe ha-
jáma – que, segundo Angulo (et al., 1999, p. 290-291), é um método paliativo que é indicado 
para “retirar um produto celular ou metabólico, presente em excesso no sangue circulante ou 
de depósito em órgãos parenquimatosos”. Este método, para os autores referidos, é uma forma 
de aliviar alguns sinais ou sintomas e depende da indicação médica. 

Além das medidas sanitárias que o islam ensinou aos seus fiéis, há também explicações sobre 
a dimensão metafísica das doenças. Neste sentido, as doenças são consideradas como parte do 
plano de Deus e meios para pôr o homem em provas, como já foi indicado anteriormente. Said 
Nursî (2011) apresenta estas explicações metafísicas em 25 diferentes tópicos. A maioria destes 
envolve a vida pós-morte e o sentido da vida mundana. Em geral, menciona-se o fato de que 
a doença é uma oportunidade para se recordar de Deus e se direcionar a ele (NURSÎ, 2011, p. 
254). Neste sentido, o autor referido vê a doença como um motivo de gratidão, e não da queixa. 
A seguir iremos apresentar alguns dos tópicos levantados por ele. 

Em primeiro lugar e antes de tudo, Nursî (2011, p. 252-253) aponta que o período da 
doença – e de qualquer adversidade ou contingência – é para recordar que a vida mundana é 
passageira e o tempo passa rapidamente. Nesse sentido, se apenas houver tempos de felicidade 
e sem sofrimento, o ser humano não saberá a valorizar a felicidade, o tempo e a saúde, assim 
como aponta o profeta Muhammad que o ser humano vive ignorante de duas coisas: o tempo 
e a saúde. Indica o autor referido que o tempo de contingência é mais lento e, aparentemente, 
dura mais que o tempo sem sofrimento. 

Em segundo lugar, cada momento de enfermidade, enfrentado com paciência e confiança 
em Deus, pode valer como uma hora de oração em recompensa (NURSÎ, 2011, p. 253). Nesta 
perspectiva, o conceito de oração possui dois aspectos. O primeiro é a “oração positiva”, que 
se faz por livre e espontânea vontade do ser humano. Estas são os tipos de adoração que estão 
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prescritos pela religião, ou por Deus, e a sua prática depende da livre escolha do ser humano. O 
segundo, porém, é a “oração negativa”, que é constituída por doenças e calamidades. Por meio 
das contingências, o ser humano compreende a sua incapacidade perante tais acontecimentos 
e rogam a Deus com sinceridade e sem “hipocrisia”, isto é, sem ter intenções de se demonstrar 
como muito religioso. Por esta razão, a doença não é uma calamidade, mas uma oportunidade 
para “estreitar o contato e ligação com Deus”. 

Para o islam, a vida mundana é passageira. O ser humano nasce, cresce e morre. Esta vida 
é um campo de preparação para a vida pós-morte, que é a eterna. Neste sentido, exige-se do 
homem que acredite em Deus e pratique a boa ação como demonstração da fé. Por isso, em 
terceiro lugar, a doença nos recorda que existe uma realidade inegável como a morte, e ela é 
uma travessia para a vida eterna. Portanto, caso não haja a enfermidade e a contingência, o ser 
humano esquecerá e viverá ignorante da fase derradeira da vida (NURSÎ, 2011, p. 254). Por 
esta razão, para o autor, a doença é um conselheiro verídico e um orientador verdadeiro. 

Em quarto lugar, o corpo e a vida não são do homem propriamente. Eles vêm de Deus 
e pertencem a Ele. Por isso, como já indicamos, existe a afirmação corânica de que “a Deus 
pertencemos e a Ele será o nosso retorno” (ALCORÃO, 2:156). Deus, através de doenças e 
calamidades, quer nos ensinar a beleza de Seus nomes e atributos (NURSÎ, 2011, p. 254). 
Uma vez que a Ele pertencem os nossos corpos, os nossos membros e a nossa própria vida, Ele 
tem toda a autoridade de fazer mudanças naquilo que está sob a Sua Soberania, e não cabe ao 
homem reclamar por causa disso. Na sequência da apresentação deste tópico, Nursî (2011, p. 
254) afirma que o ser humano não pode se queixar das mudanças que Deus faz naquilo que Lhe 
pertence, assim como um artesão hábil emprega um homem em troca de um salário e veste-o 
de uma roupa em que ele trabalha para melhorar a sua decoração – cortando pedaços da roupa, 
fazendo o homem se levantar e sentar etc. – e o homem, por ter sido empregado para isso, não 
pode reclamar da situação. 

Por outro lado, a doença é uma purificação do pecado e do mal. Na concepção islâmica, o 
ser humano é a perfeita criação de Deus. Ele é o legatário de Deus na Terra na medida em que 
concebe as suas determinadas fraquezas e percebe que pertence a Um Soberano. Não possui 
poderes extremos nem direitos a fazer mudanças destrutivas no mundo. Porém, o ser humano 
tem tendências a cometer o pecado e causar destruição. Por isso, a doença existe para purificá-lo 
dos males e dos pecados cometidos por ele. Quando a destruição e o pecado chegam a um nível 
coletivo, a calamidade também transparece de modo coletivo, afetando toda a sociedade, ou 
todas as sociedades, em que o pecado e o mal prevalecem.
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Por fim, a doença é uma ferramenta para a evolução espiritual do homem. Da mesma ma-

neira que, como supracitado, o ser humano se recorda mais de Deus em momentos de cala-
midades e doenças, isso faz com que ele evolua espiritualmente e ganhe uma “intimidade com 
Deus”. Neste ponto de vista a doença não é algo de se reclamar, mas sim, um motivo de grati-
dão. Principalmente, Nursî (2011, p. 255) afirma que os jovens são mais aptos a negligenciar a 
religião e os seus ensinamentos, por isso a doença, no caso deles, serve para aproximação com a 
religião e cativa para pensarem que existe a morte e a vida eterna depois dela. 

Conclusão

As pandemias e as doenças sempre participaram da vida humana e sempre estarão nela pre-
sentes. É inescapável o acometimento do ser humano por alguma enfermidade ou até por ou-
tras calamidades. Do ponto de vista islâmico, o homem é atingido por aflições, contingências, 
tristezas, doenças e infelicidades, seja quem for. Ou seja, todo tipo de sentimentos supracitados 
tem o homem como alvo, desde os profetas até os que não têm fé. Enquanto para alguns, estes 
estados são punições ou castigos – particular ou coletivamente –, para outros, é uma forma de 
mantê-los firmes na fé e na prática da boa ação, recordando que esta vida é passageira. Por outro 
lado, os estados supracitados podem ser motivos da purificação do ser humano. 

Quando a doença afeta a sociedade toda, e hoje o mundo todo quase é uma sociedade úni-
ca, isso pode significar que os danos e as destruições que a espécie humana está causando no 
sistema ecológico provocaram esta calamidade. Assim como ela pode ser o sinônimo de uma 
advertência de que o homem está excedendo os limites determinados por Deus e mais passos 
adiantes, não só significarão destruições maiores na ordem ecológica, mas também na vida do 
homem em si. Hoje as guerras civis que se vivenciam em várias partes do planeta, a injustiça 
cometida incessantemente contra os mais vulneráveis, marginalizados e pobres, sinalizam que 
o ser humano precisa de uma advertência como esta para tomar lições, ou então, pode haver 
calamidades piores, que podem levar a espécie humana à extinção, o que será uma punição. 

Concluímos, nesta pesquisa, que as enfermidades, pandemias, epidemias e outras calamida-
des, do ponto de vista islâmico, devem ser enfrentados com a ciência e a religião, colaborando 
uma com a outra. Enquanto a ciência deve se desempenhar pela busca de solução para tais ad-
versidades, a religião deve dar esperança da salvação e da libertação do sofrimento, ao invés de, 
como fora na antiguidade, afirmar que é algo da “ira de Deus” que está acontecendo. O islam 
ensina aos seus fiéis que, quando de pandemias ou epidemias, devem se observar as determina-
ções das autoridades de saúde, seja em qual região do mundo for, para preservar a vida humana. 
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Dessa maneira, acredita-se que pode se praticar uma forma de caridade e a boa ação de salvar a 
vida humana conforme indicado no Alcorão (5:32). 
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A MISERICÓRDIA NO OLHAR E NAS MÃOS: 
UMA REFLEXÃO SOBRE O “BOM SAMARITANO”  

EM TEMPOS DE PANDEMIA

ANA PAULA RAMALHO 
ROSA MARIA RAMALHO

Resumo: O presente artigo, escrito a duas mãos, tem o intuito de compartilhar a experiên-
cia de fé iluminada pelo Evangelho no tempo do lockdown na pandemia do Covid-19 na Itália. 
O texto não tem a pretensão de opinar sobre a pandemia ou de dar respostas a este tempo nebu-
loso que vivemos como humanidade, mas tem a intenção de retornar ao Evangelho e descobrir 
na parábola do Bom samaritano o paradoxo da presença do Deus ferido em nosso meio, o Deus 
que nos salva afundando-se também Ele na nossa dor, o Deus que nos pede também para cuidar 
Dele e nos ensina como fazê-lo. A reflexão é intercalada com poesias e algumas experiências de 
solidariedade do contexto italiano.

Palavras-chave: Evangelho. Compaixão. Misericórdia. Bom Samaritano. Covid-19. 

Abstract: This article, written by two hands, aims to share the experience of faith illumina-
ted by the Gospel at the time of the lockdown during the Covid-19 pandemic in Italy. The text 
does not claim to express an opinion on the pandemic or to give answers to this nebulous time 
that we as humanity live in. But it does intend to return to the Gospel and discover in the pa-
rable of the Good Samaritan the paradox of the presence of the wounded God in our midst the 
God who saves us by also sinking into our pain, the God who also asks us to take care of Him 
and teaches us how to do it. The reflection is interspersed with poetry and some experiences of 
solidarity in the Italian context.

Keywords: Gospel. Compassion. Mercy. Good Samaritan. Covid-19.
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Introdução

Busco palavras 
no escuro da noite, 
na verdade do dia 

que meu sentir tenta esconder 
a todo custo.

Diante do sofrimento as palavras tornam-se supérfluas e a simples presença e um abraço 
confortam e dizem muito mais. Assim, escrever estas páginas foram difíceis sabendo que mais 
do que discursos e artigos, as pessoas precisam de abraços que consolem suas dores, seus lutos e 
lutas, precisam de estruturas de saúde que possam atender a todos, precisam de condições segu-
ras e dignas para obter o sustento de suas famílias. Não podemos ainda nos abraçar, temos que 
manter a distância e se possível, usar apenas palavras sensatas, pois é tão fácil dizer aquilo que 
julgamos que as pessoas precisam ouvir, mas como é difícil escutar, silenciar, contemplar a dor e 
captar o sentido profundo dos acontecimentos. E ainda, em um contexto de tanto sofrimento, 
como transmitir uma palavra de transformação? Qual palavra pode confortar os corações e fazer 
reencontrar a paz? E do profundo de nós, ressoa uma voz provocante e insistente: Evangelho, 
Evangelho, Evangelho...1

As gaivotas longe da praia 
não tem poesia 

acobertam com seu canto 
a solidão da cidade recolhida.

Como estudantes em Roma, nestes quase quatro meses de lockdown, quando olhávamos 
através da janela do apartamento onde vivemos não víamos árvores, nem um florido jardim. 
Não ouvíamos o canto suave de pássaros entre árvores. Nada disso tínhamos, a não ser o canto 
das gaivotas que escolheram o entorno do Vaticano e a Praça de São Pedro como paraíso par-
ticular, e ainda o som contínuo do vai e vem das ambulâncias desesperadas. Porém, as sirenes, 
de tanto em tanto, eram interrompidas pelo silêncio, mas um silêncio estranho, amedrontador. 
Depois das primeiras semanas, as pessoas que cantavam nas janelas também silenciaram.

1 Recordamos o número 11 de Evangelii Gaudium: “Sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original 
do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras 
cheias de renovado significado para o mundo atual”. PAPA FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium: 
sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. São Paulo: Paulinas, 2013.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

82Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
Os sinos são constantes e programados. 

O improviso de um encontro 
é capaz de gerar 

um movimento novo. 
As máscaras que escondem sorrisos, 

mostram olhares.

No entanto, atravessando as paredes e superando o barulho das gaivotas e das ambulâncias e 
o silêncio ensurdecedor da cidade, escutava-se de 15 em 15 minutos os sinos da Basílica de São 
Pedro, bem ali, a três passos de nossa casa. E aquele badalar nos recordava a marcante oração 
do Papa Francisco naquele momento extraordinário de oração2 e suas homilias quotidianas tão 
concretas e profundas. E um sentimento confortante brotava dentro, a certeza de não estarmos 
sozinhas, pois estamos todos no mesmo barco. Como nos consolou o Papa Francisco: “De-
mo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo 
importantes e necessários: todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encoraja-
mento. E, neste barco, estamos todos”.3

Como pessoas de fé, acreditamos que o nosso mundo necessita de oração, aquela que é 
capaz de iluminar o presente e conduzir nossas ações, precisamos de serviço silencioso e eficaz 
em favor dos mais esquecidos e abandonados, que infelizmente a pandemia os fez aumentar 
de número. Precisamos aprender uma arte essencial, a arte que o Papa Francisco nos ensinou 
neste tempo de sofrimento, a arte de permanecer “fortes na tribulação” (cf. Rm 12,12), a arte de 
gritar ao Senhor “Mestre, acorda, não te importa que nós morramos?” (Mc 4,38). Aprendemos 
nesse tempo a oração que fala das necessidades concretas, como o Papa nos convidava a cada 
manhã: “Hoje rezamos por…”. 

Assim, decidimos neste artigo não falar tanto sobre as nossas experiências pessoais ou sobre 
as imagens chocantes da pandemia na Itália que todos já viram nos telejornais ou pela inter-
net, como a fila de caminhões do exército carregando caixões ou as igrejas repletas de caixões 
no lugar de bancos com fiéis. Decidimos partilhar sobre como o Evangelho pode iluminar a 
nossa existência, os nossos medos, angústias e dúvidas. Redescobrimos neste tempo a parábola 
do bom e sensível Samaritano que encontramos somente no Evangelho de Lucas capítulo10, 
versículos de 25 a 37 e diante deste texto acreditamos que muitas pessoas, assim como nós, se 

2 Papa Francisco. Momento extraordinário de oração em tempo de epidemia. Bênção “Urbi et orbi” – 27 de março de 
2020.

3 Ibid.
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fizeram a mesma pergunta: de que forma podemos sermos próximos em um tempo em que 
devemos estarmos distantes pelo medo e a prudência para não nos contaminamos?

1. Os detalhes da misericórdia
“Mas um samaritano, que estava de viagem, 

chegou onde estava ele e, quando o viu, 
ficou tomado de compaixão” . 

(Lc 10,33)

O texto da parábola é muito conhecido e é abundante nos seus detalhes. Deixemos então 
que suas palavras penetrem nas nossas feridas como o óleo daquele Samaritano derramado nas 
chagas de um pobre homem ferido.

O Samaritano4 da parábola é aquele homem que passou pelo mesmo caminho que o sa-
cerdote e o levita. Estes viram o homem ferido, mas não pararam, quem sabe até por motivos 
religiosos. A informação que Jesus dá é de que um Samaritano foi em direção ao homem fe-
rido, interrompendo sua viagem, deixando seu plano já traçado (e quem de nós nesse tempo 
não teve que desfazer projetos?) e ajudou aquele homem sem perguntar quem ele era, de onde 
vinha, o que fazia e qual era a sua religião. O Samaritano fez um gesto extraordinário, ofereceu 
misericórdia, uma ação concreta que resulta de um sentimento profundo de identificação com 
o outro, de compaixão. De fato, o texto nos diz que ele o viu e teve compaixão (cf. Lc 10, 33).

O conjunto de ações realizadas pelo misericordioso Samaritano é descrita em pormenores, 
como um manual que nos ensina step by step como agir, como amar, como ser misericordiosos 
com os feridos da nossa história. O texto descreve cuidadosamente a conduta do Samaritano, 
como que a diferenciando claramente do comportamento observado nos outros dois perso-
nagens religiosos. E contemplamos os detalhes dos cuidados prestados ao ferido: o vinho que 
serve para desinfetar; o óleo que alivia a dor (cf. Is 1,6). Estes detalhes de cuidado servem para 
ilustrar o que Jesus entende pelo verbo amar. Porque o Samaritano encarna o que significa amar 
verdadeiramente, plenamente. Certamente é um exemplo prático que responde à pergunta do 
doutor da lei: “Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?” (Lc 10, 25).5 E nós, o que 
devemos fazer? Não precisamos ir longe para derramar “vinho” e “óleo” nas feridas de quem 

4 O povo da região da Samaria representa uma espécie de oposição ao grupo sacerdotal por sua origem étnica, que é uma 
mistura de populações pagãs e por sua prática religiosa desviante ligada ao santuário do Monte Garizim, no lugar do 
Templo de Jerusalém. 

5 ROSSÉ, G. Il vangelo di Luca. Commento esegetico e teologico. Roma: Città Nuova, 1992. p. 409. (Tradução livre)
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necessita. Este tempo de convivência forçada nos mostrou que ser verdadeiramente próximo é 
mais do que morar na mesma casa:

Ser próximo 
é abraçar feridas, 

carregar a dor do outro 
curar com as mãos 

e educar outros a fazer o mesmo, 
com amor!

Em síntese, a descrição da cena nos mostra os componentes da caridade ativa, como o ato 
de se aproximar, de entrar em contato através dos olhos, mãos, toques, palavras e constitui um 
primeiro gesto de caridade, que alivia a solidão do necessitado, faz com que a pessoa necessitada 
se sinta vista, escutada, visitada, considerada como um ser humano digno de toda atenção. A 
dor dói menos quando alguém está perto, toca nossos ombros, toma nossas mãos, nos ajuda a 
levantar. Ainda que este levantar seja feito apenas com um olhar. O olhar também toca. E nos 
recordamos de tantos enfermeiros e enfermeiras, médicos e médicas, socorristas e tantos outros 
servidores da saúde, que protegidos da cabeça aos pés, com máscaras, luvas e roupas de prote-
ção, tinham somente o olhar para comunicar e expressar cuidado, amor.

Reiteramos que todos esses detalhes nos ensinam que a compaixão não é um sentimento 
vago e que a definição de amor é amar, atuar com gestos concretos, com proximidade. Amar 
significa cuidar do outro, tirando até do próprio bolso para ajudar, sacrificando-se, como uma 
senhora, caixa de um supermercado que ganha pouco, mas com o coração e em silêncio, fez 
doações de alimentos para os socorristas anexando um pequeno e emocionante bilhete:

Deus não pode estar em todos os lugares, eis porque Ele criou vocês do 118 (Os 
socorristas). Eu sou apenas uma caixa que trabalha no Ipercoop (rede de supermerca-
dos) e também eu estou servindo o público: passo o cartão, início com um bom dia 
ou um boa noite e depois, bip.bip.bip, registro os produtos e ainda não faço nenhu-
ma corrida ou esforço porque os produtos vêm até mim sob a esteira do caixa. Vocês, 
no entanto, correm na velocidade da luz para fazer com que não se apague a Luz 
que Deus nos deu nas pessoas que vocês socorrem. Vocês do 118 são anjos, porque 
a primeira coisa que fazem é escutar o bip do coração de cada um e são os primeiros 
a socorrer, vocês são um belo e útil meio de ajuda ao próximo. Eu sou uma caixa de 
supermercado, não tenho muita coisa, mas tenho um grande coração e o meu cora-
ção me diz para agradecer vocês por tudo o que fazem a cada dia.6

6 GUERRIERI, Alessia. Le onorificenze. Mattarella premia gli eroi del Covid: ecco chi sono. Disponível em: <https://www.
avvenire.it/attualita/pagine/mattarella-premia-eroi-del-covid>. Acesso em: 09 jul. 2020, às 09h35min. (Tradução livre)
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Seu gesto silencioso foi reconhecido e muito louvado. Mostrando a todos que solidariedade 

não é questão de ter ou não recursos econômicos, mas ter amor e gratidão no coração. Esta 
senhora foi homenageada pelo presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, como umas 
das heroínas deste ano de 2020 no combate ao coronavírus.

Portanto, amar é tomar todas as medidas necessárias para aproximar-se do outro e identifi-
car-se com ele na sua dor. O samaritano tocou o ferido com as próprias mãos e sujou-se com o 
sangue e as feridas daquele caído e na necessidade urgente de cuidar, prestou um serviço de pri-
meiros socorros com os meios simples que tinha em mãos. O seu amor é pessoal. No entanto, 
a intervenção imediata não foi suficiente, foi necessário acompanhar o ferido até uma pousada. 
O texto nos diz: “Depois o colocou sobre seu próprio animal, levou-o até uma pensão, e cuidou 
dele” (Lc 10, 34). Toda a sua pessoa, com todos os seus dons e bens, se colocou à disposição para 
ajudar. Estes particulares do amor concreto também nos ensinam que gestos isolados não são 
suficientes. É preciso perseverar no cuidado, este é o sinal de amor verdadeiro. E ainda temos 
mais um passo. A parábola também nos fala sobre o dia seguinte e a continuação da cura. O 
ferido ainda não estava bem e aquele gentil Samaritano o confiou ao dono da pensão, introdu-
zindo habilmente outra pessoa em sua ação misericordiosa. E assim a corrente da compaixão 
ganha mais um elo e se expande. 

2. O Bom Samaritano, figura de Cristo e modelo do nosso agir
Com os braços da cruz, 

abraçastes as nossas misérias 
E acolhestes as nossas dores. 
E o madeiro que recebestes? 

Não é ele símbolo de toda criação ferida? 
Senhor, toda criação também crucificada, 

danificada e destruída 
clama o teu consolo.

A compaixão é central na parábola do bom samaritano. É também o sentimento atribuído 
a Jesus no encontro com os mais necessitados e sofredores (cf. Mc 1, 41; Mc 6, 34; Mc 8,2; 
Lucas 7, 13; Lucas 15, 20). Não surpreende que vários Padres da Igreja vislumbraram a figura 
de Cristo neste samaritano.7 Como Clemente de Alexandria afirmou:

7 Cf. ROSSÉ, 1992, p. 408.
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E quem é aquele personagem (o Samaritano) senão o mesmo Salvador? Quem é que 
teve mais misericórdia de nós, que éramos quase como mortos pelos poderes das trevas, 
com muitas feridas, medos, desejos, fúria, tristeza, enganos, prazeres? De todas estas 
feridas, apenas Jesus é o Médico; só Ele erradica os vícios a partir das raízes [...] É Ele 
quem derrama sobre nossas almas feridas o vinho que é sangue da videira de Davi, é Ele 
que doa copiosamente o óleo, a misericórdia que provém da ternura do Pai.8

E ainda Orígenes afirma, “esse samaritano ‘carrega nossos pecados’ e sofre por nós, carrega 
o semimorto e o conduz a um albergue, isto é, para a Igreja, que acolhe todos os homens e não 
recusa seu socorro a ninguém, para a qual Jesus manda vir a todos, dizendo: ‘Vinde a mim 
todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei’”.9 Desse modo, a parábola nos 
leva também a conhecer a face do Deus que é Misericórdia e que se manifestou plenamente em 
Jesus de Nazaré.

Tendo as atitudes do Samaritano como pano de fundo, voltemos ao nosso tempo e às suas 
dores. Enquanto alguns se perguntaram e se perguntam onde está Deus ou querem que ele 
“elimine” este vírus da face da terra, muitos outros ofereceram e oferecem o melhor de si, mé-
dicos, enfermeiros e todos os profissionais da saúde que se contaminaram durante o trabalho, 
mas apenas curados voltaram para o fronte, sem medo de contagiar-se novamente. Jovens que 
se ofereciam e se oferecem para fazer as compras para as pessoas idosas. Tantos trabalhadores 
de serviços essenciais que dia após dia cumpriam o seu dever com responsabilidade. Professores 
que não tinham afinidade com as ferramentas tecnológicas, mas que por amor aprenderam a 
utilizá-las, não só para prosseguir com as aulas, mas para estarem próximos dos seus alunos. 
Religiosos de diversas confissões religiosas que se uniram e encontraram novas formas de estar 
junto aos abandonados e sofredores.

Em todas essas ações e tantas outras feitas no escondimento encontramos o rosto, as mãos, 
o toque, o olhar, as ações do “bom Samaritano” entre nós. Pois cremos que é o Senhor que 
aproxima de nós, nos vê, cura nossas feridas. E essa proximidade foi realizada com maestria na 
Encarnação do Verbo Divino. Próximo, viveu igual a nós, trabalhou, sorriu, chorou, sofreu, 
lutou, morreu, venceu! Assumiu a nossa carne humana que adoece, que pode ser ferida, que 
necessita de cuidados.

8 CLEMENTE ALESSANDRINO. Il ricco e la salvezza. Quis dives salvetur? Milano: San Paolo, 2003, p. 63. (Tra-
dução livre)

9 ORIGENES. Homilias sobre o Evangelho de Lucas. São Paulo: Paulus, 2016, p. 110.
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Ao reconhecer no misericordioso Samaritano a figura de Cristo e nos colocando no seu se-

guimento, aprendemos com Ele a ter e praticar a misericórdia com todos. Pois ser cristão é ver 
a necessidade do outro com os olhos do coração, é interromper planos pessoais e se solidarizar 
com aqueles que gemem de dor e sofrem no corpo e no espírito. É socorrer os feridos e ser 
prudente, não ter medo das oposições, mas sempre “contagiar” o próximo com a esperança, a 
vida que Jesus Cristo nos dá. É dar a vida e não temer perdê-la para dar vida aos outros (cf. Mt 
16,25). O Amor enfim é a arte de ver quem está caído por terra, excluído, esquecido, a arte 
de agir, de gastar-se e se desgastar-se pelo outro. E nesta arte, o bom Samaritano será sempre o 
nosso grande mestre.

Conclusão

Esse Samaritano é o Cristo e o vemos nas pessoas que cuidam dos doentes; mas ao mesmo 
tempo é Ele o doente, o ferido, é Ele o contaminado. Deus nos salva afundando-se em nossa 
dor e compartilhando tudo conosco, inclusive e sobretudo a nossa dor. O Deus da Misericórdia 
não nos castiga, como tantos fazem questão de proclamar durante a emergência do Covid-19. 
Ele nos ama e se mostra próximo e solidário, através de pessoas misericordiosas, que neste mo-
mento não trabalham apenas por salário, mas pela vida, pela respiração do outro. 

Sigamos convencidos de que o Senhor está do lado de todos os que já morreram e estão mor-
rendo sem poder respirar em suas casas, nos hospitais. Aqueles que estão morrendo sozinhos, 
sem a presença e um adeus de seus familiares. Sim, o Senhor está perto! Os consola, os abraça, 
não os abandona. O Senhor está perto, junto, se abaixa, socorre. Ele é a própria respiração. 

Partiste sem um adeus, 
mas agora o ar que respiras 
sem impedimento é novo! 

Soprado direto da boca de Deus!10
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A PANDEMIA NA ENCÍCLICA FRATELL I  TUTTI : 
IRMÃOS NO PLANETA EM CRISE

JOÃO DÉCIO PASSOS

Resumo: As rápidas reflexões sistematizam as colocações do Papa Francisco sobre a pande-
mia do novo Coronavírus na Encíclica Fratelli tutti. A questão é apresentada em três tópicos: 
as revelações, os aprendizados e os desafios de mudança de rota. Francisco insere a temática da 
pandemia na Introdução e no capítulo primeiro do documento. Ali mostra o vínculo da crise 
sanitária com a urgente tarefa de construção da fraternidade universal e da amizade social por 
parte de cada um e, sobretudo, das nações. 

Palavras-chave: Crise, Francisco, Fraternidade, Encíclica e Pandemia.

Abstract: The quick reflections systematize Pope Francis’ statements about the pandemic 
of the new Coronavirus in the Encyclical Fratelli tutti. The question is presented in three topi-
cs: the revelations, the learnings, and the challenges of changing the route. Francisco inserts 
the pandemic theme in the Introduction and the first chapter of the document. There shows 
a link between the health crisis and the urgent task of building universal fraternity and social 
friendship on the part of each one and, above all, of the nations.

Keywords: Crisis, Francis, Fraternity, Encyclical and Pandemic.

A pandemia se mostrou como um dado de realidade relevante e revelador para a questão 
abordada por Francisco na Encíclica Fratelli tutti: a convivência humana planetária. O docu-
mento dedica ao tema um parágrafo na Introdução (7) e sete parágrafos no capítulo I que faz a 
análise da conjuntura atual, momento do Ver do método Ver-Julgar-Agir mais uma vez utiliza-
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do na elaboração da reflexão e, ainda, o parágrafo 168 do capítulo V. A temática da pandemia é 
introduzida, portanto, como fato que desafia aquilo que enfrenta a Encíclica social: a tarefa de 
construção da fraternidade na atual conjuntura planetária marcadamente em crise sob os mais 
variados aspectos. 

Francisco deixa claro na Introdução que a pandemia emergiu enquanto escrevia a nova carta 
e confirmou a tese defendida no conjunto do documento: a contradição e a impotência das so-
luções econômicas e políticas oferecidas até então e a urgência de se buscarem novas formas de 
organização política planetária para que se possa garantir da vida digna de todos e a convivência 
global da humanidade.

A pandemia trouxe à tona crises mundiais camufladas pelos regimes de verdade do capital e 
de certos modelos de governo. A urgência da fraternidade mostrou-se no dia a dia como única 
saída econômica, social e política para o vírus que ameaçava a vida de todos. As lições da fra-
ternidade foram postas à luz e resta-nos retirar as consequências concretas para outro estilo de 
vida. 

As rápidas reflexões que seguem mapeiam as considerações do Papa sobre a pandemia nessa 
Encíclica social a partir de três chaves de leitura: as revelações da crise pandêmica, os aprendi-
zados por ela oferecidos e as consequências concretas, em termos de mudança na vida da hu-
manidade. A pergunta que permanece é se a humanidade vai avançar ou retroceder nos rumos 
dados à vida e à convivência planetária. 

1. A pandemia como crise e revelação

O pensador Edgar Morin define uma crise a partir de duas chaves de leitura: revelação e 
consequências (Wieviorka, 2013, p.147-151). Toda crise revela sempre aquilo que estava laten-
te e escondido; algo real não que não se mostra, que permanece escondido influenciando ou 
condicionando a vida em um determinado momento e por um conjunto de fatores vem à tona 
e revela sua verdade. As crises sociais revelam os rumos dos fatos e as promessas dos sistemas 
dominantes, desfaz as ilusões e instaura um tempo de incertezas. O que era tido como certo e 
seguro, pode deixar de sê-los em determinadas conjunturas que se instalam. O Papa Francisco 
reafirma essa leitura quando explica que quando estava redigindo a Encíclica 

... irrompeu de forma inesperada a pandemia do Covid-19 que deixou a descoberto 

as nossas falsas seguranças. Por cima das várias respostas que deram os diferentes 

países, ficou evidente a incapacidade de agir em conjunto. Apesar de estarmos su-
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perconectados, verificou-se uma fragmentação que tornou mais difícil resolver os 
problemas que nos afetam a todos. Se alguém pensa que se tratava apenas de fazer 
funcionar melhor o que já fazíamos, ou que a única lição a tirar é que devemos me-
lhorar os sistemas e regras já existentes, está a negar a realidade (7).

O que foi revelado? As falsas seguranças, a incapacidade de agir em conjunto e a precarieda-
de dos sistemas. O que estava aparentemente estável desmoronou, as verdades fixas mostraram 
seus limites, a vida teve que encontrar novas formas de continuar sua rotina. A pandemia expôs 
os limites do regime planetário no qual todos se inserem de alguma forma e nele confia como 
um sistema seguro. O sociólogo Anthony Giddens explica a modernidade precisamente como 
um sistema de confiança que encaixa em seu todo funcional os especialistas, os processos e os 
resultados eficazes e certos (1991). Vivenciamos um mundo que parece ser um sistema seguro 
que não falha ou não pode falhar. A rotina da vida inserida no mercado, pai universal e onipo-
tente, de todas as regularidades, se viu rompida e atravessada por uma crise sem previsões e sem 
precedentes. As coisas não estavam consumadas na história dos homens bem amparados pelas 
tecnologias e globalmente conectados.

O Papa retoma sua crítica ao modelo de capitalismo neoliberal e globalizado para dar nome 
a esse regime supostamente regular: 

O mundo avançava implacavelmente para uma economia que, utilizando os pro-
gressos tecnológicos, procurava reduzir os “custos humanos”; e alguns pretendiam 
fazer-nos crer que era suficiente a liberdade de mercado para garantir tudo. Mas, o 
golpe duro e inesperado desta pandemia fora de controle obrigou, por força, a pensar 
nos seres humanos, em todos, mais do que nos benefícios de alguns (33).

A pandemia revelou as contradições escondidas e disfarçadas nos discursos ideológicos dos 
capitalistas sobre si mesmos: o discurso da liberdade de mercado, as ofertas de felicidade pelo 
consumo incessante, promessas de felicidade que dispensa olhar para trás e para frente, para 
dentro do eu para o outro distante. A pandemia expôs a falácia dessa ilusão individualista e 
exigiu olhar para fora, para o outro e para dentro da própria vida, sempre frágil.

A crise revelou as ilusões, a fragilidades e as mentiras reproduzidas pelo regime econômico 
global. Instaurou, portanto, um tempo de interrogações e de incertezas.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

92Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
2. A pandemia como tempo de incertezas e aprendizados

A tragédia inesperada instaura o inesperado: as incertezas dos rumos da economia e da pró-
pria vida, os medos e os pânicos perante o futuro agora incerto, a mudança brusca de hábitos 
na rotina estabelecida, a cultura do bem-estar inserida no fluxo da produção-consumo ou do 
desejo-satisfação. Francisco constata que num primeiro momento a “tragédia global” despertou 
uma consciência de unidade comum como pertencentes à mesma comunidade mundial “que 
viaja no mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos”. Mas a tempestade que se abateu 
“caiu a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso ‘eu’ sempre preocupado com 
a própria imagem; e ficou a descoberto, uma vez mais, esta (abençoada) pertença comum a que 
não nos podemos subtrair: a pertença como irmãos” (32).

O sociólogo português, Boaventura Sousa Santos, fala de uma dolorosa aprendizagem im-
posta pela pandemia (2020). Na dor, a humanidade aprendeu muitas verdades que estavam 
escondidas por carregarem consequências sociais e exigências de se repensar o regime de vida 
presente. A pandemia ensinou que mesmo conectados estamos sós, mesmo inseridos na eficiên-
cia somos ansiosos, participando da conexão virtual estamos fora da realidade: 

Hoje podemos reconhecer que “alimentamo-nos com sonhos de esplendor e gran-

deza, e acabamos por comer distração, fechamento e solidão; empanturramo-nos de 

conexões, e perdemos o gosto da fraternidade. Buscamos o resultado rápido e seguro, 

e encontramo-nos oprimidos pela impaciência e a ansiedade. Prisioneiros da virtua-

lidade, perdemos o gosto e o sabor da realidade” (33).

A rota regular da história foi interrompida mostrando o planeta conectado no mesmo desti-
no e os limites das verdades sustentadas como fixas e imutáveis. Nem tudo é seguro e concluído. 
Nessa rota de progresso incessante pautado pelo ritmo acelerado da produção-consumo, a pan-
demia exigiu uma parada obrigatória e estratégias obrigatórias de socorros dos poderes públicos 
às populações vulneráveis. A pandemia deixa um apelo à mudança de rumo: “A tribulação, a 
incerteza, o medo e a consciência dos próprios limites, que a pandemia despertou, fazem ressoar 
o apelo a repensar os nossos estilos de vida, as nossas relações, a organização das nossas socieda-
des e, sobretudo, o sentido da nossa existência” (33).

3. Os riscos de não aprender a lição

Nem todo aprendizado torna-se prática pessoal ou coletiva. Francisco é realista e reconhece 
que as lições trazidas pela crise podem não produzir efeitos. Sabe da cultura consumista con-
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solidada no planeta que tende a se impor, adaptando-se à dinâmica da própria crise. De fato, 
os sinais dessa adaptação já são visíveis nas regras de flexibilização, no socorro às empresas, na 
adaptação rápida das empresas no regime home office, mais lucrativo, na volta da população aos 
espaços de consumo, no regime delivery de comércio etc. Francisco é ciente dessa realidade e 
a ela se refere como uma tendência de esquecimento da história. “Contudo rapidamente es-
quecemos as lições da história, ‘mestra da vida’. Passada a crise sanitária, a pior reação seria cair 
ainda mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta” (35). Não se 
trata de um pessimismo catastrófico, mas de uma ponderação realista de quem conhece bem os 
mecanismos da cultura de consumo e a própria natureza humana. 

As lições da crise podem não ser aprendidas. Toda crise é oportunidade, pode significar 
um avanço na busca do novo que ainda não existe e do qual nem sempre se tem uma receita 
precisa ou, um retrocesso aos modos de vida seguro do passado que já mostraram seus limites. 
A pandemia teve o papel pedagógico de expor os equívocos. Resta tirar as consequências do 
aprendizado. Uma crise pós-pandemia poderá ser ainda pior do que a própria crise instaurada 
pela pandemia. Em tom profético Francisco exorta com veemência:

Se não conseguirmos recuperar a paixão compartilhada por uma comunidade de 

pertença e solidariedade, à qual saibamos destinar tempo, esforço e bens, desabará 

ruinosamente a ilusão global que nos engana e deixará muitos à mercê da náusea e 

do vazio. Além disso, não se deveria ignorar, ingenuamente, que “a obsessão por um 

estilo de vida consumista, sobretudo quando poucos têm possibilidades de o manter, 

só poderá provocar violência e destruição recíproca”. O princípio “salve-se quem 

puder” traduzir-se-á rapidamente no lema “todos contra todos”, e isso será pior que 

uma pandemia (36)

A humanidade se encontra inserida num regime de “ilusão global” assentado na satisfação 
individual. Lipovetsky e Serroy o denominaram cultura-mundo (2011). O realismo franciscano 
nos permite afirmar que pandemia não trará, certamente, uma mudança estrutural no regime 
capitalista global e nem mesmo mudanças na cultura consumista. Por certo, trará ou confirmará 
mudanças que já se encontravam em curso e o tempo mostrará em um futuro próximo o que 
foi modificado nos valores e nas práticas políticas. O modo de produção econômico se desloca 
inevitavelmente para as tecnologias digitais (sistema financeiro, indústria, trabalho, comércio, 
consumo etc.), explica o economista Ladislau Dowbor (2020), os regimes políticos parecem 
retornar às suas pautas sociais, até então proibidas pelo catecismo liberal, a terra mostra os 
limites catastróficos do aquecimento global e da exploração sem limites e clama por soluções 
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planetárias, a cultura de consumo continua seduzindo com seus produtos que prometem feli-

cidade. Mas, um mundo com mais pobres e mais empobrecidos, se eleva diante de todos. Os 

aprendizados da pandemia oferecem um alerta sobre a vida comum da humanidade na terra e 

deverá permanecer na memória como apelo: 

No fim, oxalá já não existam “os outros”, mas apenas um “nós”. Oxalá não seja mais 

um grave episódio da história, cuja lição não fomos capazes de aprender. Oxalá não 

nos esqueçamos dos idosos que morreram por falta de respiradores, em parte como 

resultado de sistemas de saúde que foram sendo desmantelados ano após ano. Oxalá 

não seja inútil tanto sofrimento, mas tenhamos dado um salto para uma nova forma 

de viver e descubramos, enfim, que precisamos e somos devedores uns dos outros, 

para que a humanidade renasça com todos os rostos, todas as mãos e todas as vozes, 

livre das fronteiras que criamos (35).

4. Irmãos no planeta em crise...

A pandemia ensinou que a humanidade é, de fato, feita da mesma carne frágil e mortal, que 

está interligada no mesmo planeta que suspira por soluções comuns, que a humanidade chegou 

em um ponto que mostra as velhas soluções caducadas em termos de economia e política. As 

velhas soluções mostraram seus fracassos, basicamente aquelas extraídas dos dogmas neoliberais 

e dos regimes políticos construídos a partir dos muros e dos poderes autoritários (Bauman, 

2017). Essa rota sem rumo viável para a espécie e para o planeta revelou-se em suas falsas pro-

messas e em suas ineficiências para administrar os estragos instalados pelo Covid-19. O apren-

dizado doloroso de todos os riscos a que fomos expostos individual, coletiva e globalmente terá 

valido a pena? O mundo será mais fraterno e buscará formas de organização baseadas no valor 

e na regra da fraternidade? 

Avançar ou retroceder? Os regimes estáveis de verdade sempre afirmam os princípios da 

conservação como regra. Portanto, a cada crise oferecem o retorno seguro ao passado. Na ver-

dade, estamos hoje posicionados entre duas inseguranças: as falsas seguranças do passado que 

mostraram suas impotências e as inseguranças do futuro que exigem mudanças de estruturas e 

de mentalidades. A pandemia cumpriu um papel político-pedagógico inédito e deixou seus re-

cados a quem quiser ouvir: o individualismo produz como resultado a destruição final de tudo; 

todos precisam de todos para avançar para um futuro viável:
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A recente pandemia permitiu-nos recuperar e valorizar tantos companheiros e com-
panheiras de viagem que, no medo, reagiram dando a própria vida. Fomos capazes 
de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns 
que, sem dúvida, escreveram os acontecimentos decisivos da nossa história compar-
tilhada: médicos, enfermeiros e enfermeiras, farmacêuticos, empregados dos super-
mercados, pessoal de limpeza, cuidadores, transportadores, homens e mulheres que 
trabalham para fornecer serviços essenciais e de segurança, voluntários, sacerdotes, 
religiosas... Compreenderam que ninguém se salva sozinho. (54) 

 Avançar sempre, avançar juntos, jamais retroceder. Eis o ensinamento sobre a pandemia. A 
fraternidade permanece uma tarefa de construção nos tempos atuais de crise planetária, antes, 
durante e depois do vírus mundializado. O vírus provocou um ensaio de uma consciência mais 
planetária e de uma gestão global da casa comum; revelou as fragilidades e indicou caminhos. 
O futuro dirá se a humanidade aprendeu das lições dolorosas.
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ASPECTOS DA TEODICEIA CRISTÃ  
SUSCITADOS PELA PANDEMIA DO COVID 19  

NO DISCURSO DE PADRES CATÓLICO-ROMANOS  
E PASTORES BATISTAS BRASILEIROS

GLAIR ALONSO ARRUDA

Resumo: Este estudo teve origem em uma consulta informal realizada online no início do 
mês de junho de 2020 a um grupo de líderes cristãos a respeito do impacto da pandemia do 
Covid 19 nas concepções e ações de suas comunidades, procurando averiguar suas posturas 
diante do tema da pobreza. Neste artigo, desenvolvemos um dos aspectos levantados naquela 
pesquisa, qual seja, a teodiceia relativa à pobreza no relato de 18 padres católico-romanos e 19 
pastores batistas, analisada à luz das considerações de Peter Berger sobre teodiceia e de Rodney 
Stark sobre as epidemias no início do cristianismo. Buscamos verificar na opinião dos sujeitos 
consultados quais os tipos de teodiceias em relação à pobreza estão implícitas nas convicções 
declaradas no contexto da pandemia. Nossos achados mostraram a tendência a uma teodiceia 
centrada no humano, que coloca como pergunta chave não mais a clássica “por que Deus per-
mitiu isso?”, mas “por que os seres humanos fizeram isso?”, e coloca nas mãos dos cristãos a 
responsabilidade de agir para prover condições sociais mais justas, por meio do amor e cuidado 
de uns para com os outros.

Palavras-chave: teodiceias, pandemia, pobreza, discurso religioso.

Abstract: This study originated from an informal online consultation held in early June 
2020 with a group of Christian leaders regarding the impact of the Covid 19 pandemic on the 
conceptions and actions of their communities, seeking to ascertain their attitudes towards the 
issue of poverty. In this article we develop one of the aspects raised in that research, namely, the 
theodicy regarding poverty in the account of 18 Roman Catholic priests and 19 Baptist pastors, 
analyzed in the light of Peter Berger’s considerations on theodicy and Rodney Stark’s conside-
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rations on epidemics at the beginning of Christianity. We sought to verify in the opinion of the 
subjects consulted which types of theodicy in relation to poverty are implicit in the convictions 
declared in the context of the pandemic. Our findings showed the tendency to a theodicy cente-
red on the human, which puts as a key question no longer the classic “why did God allow this?”, 
but “why did human beings do this?”, and places in the hands of Christians the responsibility to 
act to provide more just social conditions, through love and care for each other.

Keywords: theodicy, pandemic, poverty, religious discourse.

Introdução

O presente artigo é resultado de uma pesquisa informal, realizada no início de julho de 
2020, quando a pandemia do Covid19 estava em franca ascensão no Brasil. No dia 02 de julho, 
quando 1.496.858 pessoas já haviam sido contaminadas pelo vírus, das quais 61.884 perderam 
a vida,1 enviamos um questionário online a pastores, padres ou líderes cristãos a fim de verificar 
suas ações e convicções a respeito da pobreza diante da situação de pandemia. Como retorno, 
obtivemos 83 respostas, e a análise desses resultados gerou a publicação de um primeiro artigo, 
publicado no International Journal of Latin American Religions em outubro de 2020.2 Outros 
aspectos, não desenvolvidos naquele estudo, deram origem a uma nova reflexão, qual seja, veri-
ficar a teodiceia suscitada pela pandemia do Covid 19 e presente no discurso de padres católi-
co-romanos e pastores batistas.3 O recorte realizado desta vez teve como foco os 18 padres e os 
19 pastores que responderam ao questionário.

Como referencial teórico, adotamos a argumentação de Peter Berger em O Dossel Sagrado 
(1985), que por sua vez desenvolve e expande as categorias weberianas de teodiceia (WEBER, 
2015). Para teorizar a questão da pandemia especificamente no contexto cristão, utilizamos a 
argumentação desenvolvida por Rodney Stark em O crescimento do cristianismo (2008), que 
analisa a ascensão do cristianismo a partir da documentação do período patrístico. 

Neste artigo, nos dedicamos a analisar as respostas que 37 líderes (18 padres católico-roma-
nos e 19 pastores batistas, de um grupo total de 83 líderes cristãos) forneceram às perguntas 

1 Casos oficiais do Covid 19 no Brasil; dados do Ministério da Saúde. Disponível em https://covid.saude.gov.br/ > acesso 
em 18 set. 2020. Até o mês de outubro, quando este artigo foi finalizado, o Brasil teve 4.906.833 casos confirmados com 
145.987 pessoas que perderam a vida pelo Covid 19. (Dados de 02 out. 2020)

2 O artigo, com o título The impact of the pandemic on the conception of poverty, discourse and praxis of Christian 
religious communities in Brazil from the perspective of their local leaders, procurou verificar as ações e os discursos 
de líderes cristãos para mobilizar suas comunidades em relação à pobreza gerada pela pandemia. 

3 Doravante denominados padres e pastores.
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abertas: (1) Na sua opinião, qual a razão de existirem pobres?; (2) Suas convicções sobre a 
questão da pobreza foram confirmadas, ajustadas ou alteradas em função da pandemia? De que 
maneira?; (3) Como você entende a frase bíblica: “Sempre haverá pobres na terra” (Dt 15,4-11; 
citado por Jesus em Mt 26,6-13; Mc 14,3-9; Jo 12,1-8; Lc 7,36-50)? Consultados no período 
de 10 dias (02 a 11 de junho de 2020), os sujeitos entrevistados responderam a um questioná-
rio online de perguntas fechadas, abertas, e híbridas abertas. A amostragem que nos interessou 
neste estudo refere-se às respostas desses líderes a três perguntas abertas no final do questionário.

As questões que buscamos verificar foram: (1) como os respondentes explicam as causas da 
pobreza; (2) como a pandemia afetou suas convicções a respeito da pobreza; (3) que tipo de teo-
diceia está implícita na explicação do texto bíblico de Mateus 26,6-134 na interpretação desses 
líderes. As hipóteses iniciais da consulta imaginavam que as causas atribuídas pelos líderes cris-
tãos consultados para a pobreza apontassem para fatores sociais e políticos; na segunda questão, 
a hipótese sustentava que o impacto da pandemia teria trazido uma reformulação no modo de 
pensar a pobreza; e, por fim, a teodiceia implícita na terceira questão apontaria para a hipótese 
de uma tendência ao messianismo, conforme a tipologia com a qual argumentaremos adiante.

As ideias frequentemente determinam comportamentos individuais e coletivos, podendo 
chegar inclusive a alterar o rumo da história (WEBER, 2015, STARK, 2008). Os conteúdos 
das crenças religiosas são provedores de sentido para as ações sociais e capazes de mobilização de 
recursos para as sociedades em que estão inseridos. É nesse aspecto que justificamos a relevância 
de se estudar a concepção a respeito das questões sociais diante das catástrofes que ocorrem na 
sociedade, conforme declarada pelos líderes religiosos que conduzem os fieis de suas congrega-
ções especificamente no contexto da pandemia de Covid-19 que se abateu sobre o mundo no 
ano de 2020. 

Para orientar nossa análise, levantamos primeiramente as respostas dos padres e pastores às 
perguntas abertas do questionário. Em seguida, buscamos entender as tendências apontadas nas 
respostas à luz dos referenciais teóricos, contextualizando-as ao momento atual de pandemia e 
crise social. 

1. Causas da pobreza

Para a pergunta “na sua opinião, qual a razão de existirem pobres?”, pudemos classificar seis 
tipos de respostas que mencionaram: (1) aspectos estruturais, (2) escolhas individuais dos que 

4 O texto encontra-se em Dt 15,4-11, e é citado por Jesus nos evangelhos: Mt 26,6-13; Mc 14,3-9; Jo 12,1-8; Lc 7,36-50).
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estão na situação de privilégio econômico; (3) fraqueza espiritual; (4) escolhas individuais dos 

que são vítimas da pobreza; (5) pecado estrutural; (6) leis intrínsecas à natureza humana.

Por tratar-se de uma pergunta aberta, os líderes consultados tiveram liberdade para mencio-

nar quantas causas desejassem, o que resultou em um total de 44 causas. A mais citada foi a de 

aspectos estruturais da sociedade (tipo 1, 18 menções, 40,9%), e as respostas incluíram a política 

sócio/econômica, sistemas de dominação, opressão, desigualdade social, injustiças históricas de es-

cravidão ou colonização. Em segundo lugar, foram mencionadas as escolhas individuais daqueles 

que detém privilégios (tipo 2, 15 menções, 34%): ganância, abuso de poder, egoísmo, corrupção, 

avareza, cobiça, insensibilidade ao outro, individualismo, acúmulo de riquezas. Em seguida, men-

cionou-se algum tipo de “pobreza espiritual” como causa da pobreza (tipo 3, 4 menções, 9%), 

como a desobediência a mandamentos divinos, ou o pecado individual, colocando sobre os seres 

humanos a causa da pobreza. Em quarto lugar, foram mencionadas causas relacionadas à escolha 

individual dos que se encontram em situação de pobreza (tipo 4, 3 menções, 6,8%), como a fal-

ta de empenho para sair da condição em que vivem, falta de aproveitamento de oportunidades, 

acomodação à condição em que se encontram, reforçando a ideia de que a causa está na própria 

vítima da pobreza. Em quinto lugar, mencionou-se uma causa mais ampla na estrutura da socie-

dade, o pecado estrutural (tipo 5, 2 menções, 4,5%), que atribui um sentido religioso às questões 

sociopolíticas. Por último, foram mencionadas causas naturais para a desigualdade na sociedade 

(tipo 6, 2 menções, 4,5%), consideradas intrínsecas à natureza humana ou atribuídas à criação 

de Deus. A tabela 1 mostra a distribuição das explicações fornecidas na pesquisa para as causas 

da pobreza. Notamos que os três últimos itens foram mencionados apenas por pastores batistas, 

mostrando a distinção de pensamento em relação ao tema. 

Retomando: a grande maioria das explicações causais apontou para motivos sociais, sem 

recorrer a explicações de caráter religioso (tipo 1, 18 menções, 40,9%). As causas apresentadas 

caracterizam-se por uma identidade relativamente vaga, como “o sistema”, “a desigualdade”, 

“a injustiça social”, etc. Essas observações, além de criar um distanciamento do fator causador 

da pobreza, atribuem ao sistema que gera pobreza um caráter absoluto (SUNG, 2015, p.106), 

incontrolável, impessoal; pensamento que tem como consequência a impossibilidade de se en-

xergar alternativas para combater os problemas da sociedade. 

A segunda maior causa apontada foi de caráter pessoal, identificando a causa da pobreza 

como escolha individual de alguns privilegiados (tipo 2, 15 menções, 34%), como “sede de 

posse e ganância”, “individualismo exacerbado”, “acúmulo de riquezas nas mãos de poucos”. 
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Esta opinião também revela um distanciamento do problema e a consequente dificuldade de 
solução.

TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO DAS EXPLICAÇÕES PARA A CAUSA DE POBREZA,  
SEGUNDO A OPINIÃO DE PADRES CATÓLICO-ROMANOS E PASTORES BATISTAS. BRASIL, 2020. 

CAUSAS DA POBREZA

QUANTIDADE  
DE MENÇÕES TOTAL DE 

MENÇÕES

PADRES PASTORES

1. Aspectos estruturais: política sócio/econômi-
ca, sistemas de dominação, opressão, desigual-
dade social, injustiças históricas de escravidão ou 
colonização 

10 8 18

2. Escolhas individuais dos ricos: ganância, abuso 
de poder, egoísmo, corrupção, avareza, cobiça, 
insensibilidade ao outro, individualismo, acúmu-
lo de riquezas

8 7 15

3. Fraqueza espiritual: pobreza espiritual, desobe-
diência a mandamentos divinos, pecado individ-
ual

2 2 4

4. Escolhas individuais dos pobres: falta de em-
penho para sair da condição em que vivem, fal-
ta de aproveitamento de oportunidades, aco-
modação

– 3 3

5. Pecado estrutural: lógicas malignas que afe-
tam as estruturas sociais

– 2 2

6. Lei natural: dificuldades da existência humana, 
Deus fez ricos e pobres

– 2 2

Notamos no quadro de respostas a predominância de explicações sem o viés religioso. Fruto 
de tempos modernos, em que a religião perde o lugar de referência primordial para a compreen-
são de mundo (SANCHEZ, 2010, p. 30), o aspecto religioso cede lugar à dimensão da escolha, 
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responsabilidade e agir humanos sobre suas ações no mundo. A reviravolta antropocêntrica, de-
fendida por estudiosos como um processo de secularização (WEBER, 2015, BERGER, 1985, 
PIERUCCI, 2013), promove um deslocamento da fonte de sentido para a vida humana, que 
passa a ser não mais Deus ou a religião, mas a razão entendida como uma dimensão subjetiva, 
o que por sua vez leva a uma dessacralização do mundo.

Na medida em que a afirmação do sujeito é a negação das forças impessoais e in-
controláveis e a negação da existência de um destino desconhecido e previamente 
determinado por Deus, o processo de secularização surge, na Modernidade, como 
crítica e como deslocamento da religião da esfera social para a esfera do sujeito. Dessa 
forma, a religião fica subordinada à consciência do sujeito e deixa de ter o valor de 
referência absoluta para a vida social. Como decorrência disso, a instituição religio-
sa ganha outro significado para o conjunto da sociedade e também para o sujeito. 
(SANCHEZ, 2010, p.35)

No cristianismo, segundo Berger (1985, p.90), a interpretação social da história e das ações 
humanas tornaram-se os instrumentais dominantes pelos quais procura-se racionalizar teori-
camente o sofrimento e o mal presentes na realidade. Sob o olhar do cristianismo, a pergunta 
chave passou a ser “como os seres humanos puderam fazer isso?”, em vez da pergunta clássica 
da teodiceia: “como Deus permitiu isso?”, e se percebe concentrada na busca de um sistema de 
referências ético ou político, e não mais teológico. Voltaremos a esse aspecto mais adiante. 

Por ora, procuraremos entender um pouco melhor as tensões envolvidas na questão consa-
grada pela filosofia sob o titulo de teodiceia. O termo teodiceia foi cunhado por Leibniz na obra 
Ensaios de Teodiceia: sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal (1710). A 
grande questão trabalhada pela filosofia desde Epicuro depara-se com a necessidade de entender 
como o sofrimento e mal subsistem na realidade humana a despeito das afirmações de um Deus 
onisciente, onipotente e benevolente. 

Mas a dificuldade em explicar o sofrimento humano não está limitada ao monoteísmo. 
A teodiceia é o tema que responde à necessidade de atribuir ordem a um mundo imperfeito 
dentro de uma lógica coerente que dê sentido à realidade. Segundo Berger (1985, p. 15), toda 
sociedade humana é um empreendimento de construção de mundo, dentro do qual a religião 
tem papel destacado. Enquanto produto do homem, a sociedade constrói uma realidade obje-
tiva que fornece um conjunto de normas para dar sentido ao mundo social e abarcar todas as 
experiências e significações dos indivíduos. Para Berger, viver num mundo social é viver uma 
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vida ordenada e significativa, à qual ele chama nomos. Por isso, uma ruptura com a ordem social 
se constitui numa séria ameaça ao indivíduo, instituindo-se os estados de anomia, coletivos ou 
individuais, que infligem ao indivíduo tensões psicológicas, “tensões que se fundam no fato 
radicalmente antropológico da socialidade” (BERGER, 1985, pp. 34-35). Assim, a sociedade 
desenvolve procedimentos para orientar os seus membros dentro dessa ordem protetora e es-
tabilizadora, mantendo distante o caos da anomia. A morte constitui para a sociedade a deses-
tabilização, porque põe em xeque os pressupostos básicos de ordem sobre os quais descansa a 
sociedade (BERGER, 1985, p. 36).

O papel da religião é trazer esse nomos para dentro de uma ordem sagrada, isto é, um cosmos 
sagrado que será capaz de se manter na presença da precariedade do mundo que desestabiliza 
a realidade social, especialmente quando esta se depara com o sofrimento, a doença e a morte 
próprios à condição humana. É então que se desenvolvem as teodiceias. Os fenômenos anômi-
cos, segundo Berger, mais do que ser superados, precisam ser explicados em termos do nomos 
estabelecido na sociedade em questão (1985, p. 65). O que se exige não é a solução, mas o 
significado, fornecido pelas teodiceias: “Não é a felicidade que a teodiceia proporciona antes de 
tudo, mas significado” (BERGER, 1985, p. 70).

Entretanto, o nomos se impõe inclusive nos aspectos discrepantes e penosos da realidade, 
e exige do indivíduo uma atitude de capitulação de si mesmo perante o poder ordenador da 
sociedade: 

O nomos situa a vida do indivíduo numa trama de sentidos que tudo abarca; esta, 
pela sua própria índole, transcende essa vida. O indivíduo que interioriza adequada-
mente esses sentidos transcende ao mesmo tempo a si mesmo. Seu nascimento, os 
vários estágios de sua biografia e, por fim, a sua futura morte podem agora ser por ele 
interpretados de um modo que transcende o lugar único desses fenômenos em sua 
experiência (BERGER, 1985, p. 66).

Essa transcendência do eu individual e de suas necessidades e problemas torna a dor mais 
suportável, inserindo os fenômenos de sua biografia individual dentro de uma ordem correta 
superior, tal como definida pela sua sociedade. 

Toda sociedade exige certa renúncia do eu individual e suas necessidades, ansiedades 
e problemas. Uma das funções-chave dos nomoi é a facilitação dessa renúncia na 
consciência individual. Há também uma intensificação dessa entrega autonegadora à 
sociedade e sua ordem que é de particular interesse em relação à religião. É a atitude 
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de masoquismo, isto é, a atitude em que o indivíduo se reduz a um objeto inerte e 
semelhante a uma simples coisa frente a seus semelhantes, tomados separadamente 
ou em coletividades ou nos nomoi por eles estabelecidos. Nessa atitude a própria dor, 
física ou mental, serve para ratificar a auto-renúncia até o ponto de se tornar de fato 
subjetivamente agradável (BERGER, 1985, p. 67).

As teodiceias se expressam em construções teóricas mais ou menos racionalizadas. Enquanto 
construção teórica, a teodiceia afeta diretamente o indivíduo em sua vida concreta, permitindo 
que ele integre as experiências anômicas de suas experiências individuais no nomos socialmente 
estabelecido e também na sua consciência individual. (BERGER, 1985, pp.69-70). Não são 
apenas os eventos naturais como doença e morte que precisam ser explicados pelas teodiceias, 
mas também os sofrimentos infligidos uns aos outros pelos indivíduos e pela coletividade. 
A pobreza econômica ou desigualdade social é um dos tópicos que solicita a explicação das 
teodiceias.

Uma das funções sociais muito importantes das teodiceias é, com efeito, a sua ex-
plicação das desigualdades de poder e privilégio que prevalecem socialmente. Nesta 
função, é claro, as teodiceias legitimam diretamente a ordem institucional particular 
em questão. É importante frisar a esse respeito que essas teodiceias podem servir 
de legitimações tanto para os poderosos como para os fracos, para os privilegiados 
como para os desfavorecidos. Para estes últimos elas podem, evidentemente, servir de 
“ópio” para tornar menos miserável sua situação, e justamente por isso impedi-los de 
se revoltarem contra ela. Para os primeiros, porém, elas podem servir de justificações 
subjetivas muito importantes para o desfrute do poder e privilegio de sua situação 
social. Em termos singelos, as teodiceias fornecem aos pobres um significado para a 
sua pobreza, mas podem também prover os ricos de um significado para a sua rique-
za. Em ambos os casos, o resultado é a manutenção do mundo e, de modo muito 
concreto, a manutenção da ordem institucional particular (BERGER, 1985, p. 71, 
grifos do autor).

Ao analisar o crescimento inicial do cristianismo, o sociólogo Rodney Stark, na obra O 
crescimento do cristianismo (2008), postula que um dos fatores para a expansão cristã nos três 
primeiros séculos teria sido justamente a capacidade de enfrentamento das epidemias que asso-
laram as populações do período clássico da história. Na contramão das análises historiográficas 
que silenciam sobre as epidemias como fator de ascensão do cristianismo, Stark defende a tese 
de que as catástrofes do período, em especial a chamada Peste de Galeno, iniciada por volta de 
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165 d.C (provavelmente varíola) e na terrível epidemia que assolou o mundo romano a partir 
de 251 d.C (provavelmente sarampo) contribuíram significativamente tanto para o fim do pa-
ganismo como para que o cristianismo se tornasse a religião dominante da civilização ocidental. 
Para Stark (2008, p.88), o primeiro fator que habilitou o cristianismo a uma melhor perfor-
mance diante das epidemias teria sido o fato de oferecer uma explicação, podemos dizer, uma 
teodiceia mais satisfatória do que o paganismo para as catástrofes: 

As epidemias fizeram soçobrar a capacidade de explicação e consolação do paganismo 

e das filosofias helenistas. Em contrapartida, o cristianismo oferecia uma explicação 

muito mais satisfatória sobre as razões pelas quais aqueles terríveis tempos haviam-se 

abatido sobre a humanidade. Além disso, o cristianismo delineava uma imagem es-

perançosa e até mesmo otimista em relação ao futuro (STARK, 2008, p.88).

Na consulta realizada, predominou uma tendência a explicar as causas da pobreza pela pers-
pectiva sociopolítica por um lado, e por outro, pelas decisões individuais de privilegiados. Ao 
mesmo tempo em que as respostas repercutem uma análise do senso comum da época caracte-
rizada pelo sistema capitalista e pelo individualismo da modernidade, e nesse sentido os lideres 
mostram-se alinhados ao espírito de sua época, questiona-se se a religião não tem algo a dizer 
aos seus fieis além do que pode ser observado no cotidiano social. Quem deveria tomar nas 
mãos a responsabilidade por desenvolver projetos que reduzam a desigualdade? Quem deveria 
atender as necessidades financeiras da imensa população na faixa da pobreza? O momento de 
pandemia deixou exposta a contradição que o sistema neoliberal apregoa como seu maior valor: 
a liberdade, que aparece no cenário de catástrofe financeira como “cada um por si”. Para Mar-
tins (2020, p. 15):

A necessidade do Estado de garantir ajuda financeira para as pessoas mais pobres e 

apoio econômico para as pequenas empresas etc., põe em xeque (ao menos momen-

taneamente) a credibilidade das medidas econômicas liberais que estavam sendo im-

plementadas pelos governos brasileiro e estadunidense antes da pandemia, reduzindo 

o poder do convencimento da viabilidade de um “Estado mínimo” fundado em um 

modelo de sociedade baseado no “cada um por si” – visto por alguns como sinônimo 

de “liberdade”. A chamada mão invisível do mercado fez jus à sua invisibilidade nesta 

hora de crise na saúde pública (CARVALHO, 2020, p. 43).

 Destacam-se nesse sentido duas respostas do tipo 5, vindas de dois pastores batistas de São 
Paulo, que atribuem a causa da pobreza social ao pecado e a uma lógica maligna: “na minha 
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opinião é resultado da complexa teia que envolve o pecado no coração humano, o pecado de 
forma estrutural, que é manifestado de forma egoísta nas várias lógicas que reafirmam o outro 
como objeto da minha exploração e enriquecimento em nome desses pecados e lógicas malignas 
construídas”; “o pecado cria injustiças e também a pobreza”. Ainda, causas que atribuem senti-
do religioso à pobreza foram observadas em quatro respostas, no tipo 3, que atribuem uma re-
lação de causa e efeito para a pobreza: “a pobreza material é consequência da pobreza espiritual 
em sua origem, por causa da desobediência aos princípios e mandamentos de Deus. É evidente 
que é preciso separar, nos dias de hoje, depois do pecado original, que ser pobre materialmente 
não significa ser espiritualmente pobre, pois todos pecaram, por conseguinte, herdamos o mal 
e a consequência da desobediência” (pastor, SP); “Jesus disse que sempre existirão os pobres se 
não for desprovido de coisas materiais é desprovido de conhecer a Deus[...]” (padre, RJ); “o não 
conhecimento e vivência do evangelho! Veja as primeiras comunidades descritas nos atos dos 
apóstolos, viviam todos em comum!” (padre, RR), “o pecado” (pastor, SP).

A segunda questão na consulta buscava apurar se houve alguma alteração na concepção de 
pobreza devido ao impacto da pandemia, se houve revisões, novas explicações para legitimar as 
desigualdades sociais pela racionalidade. É esse aspecto que avaliaremos a seguir.

2. Pandemia e convicções sobre a pobreza

A pergunta “Suas convicções sobre a questão da pobreza foram confirmadas, ajustadas ou al-
teradas em função da pandemia? De que maneira?”, obteve 100% das respostas afirmando que 
as convicções foram confirmadas, aprofundadas, evidenciadas, comprovadas, agravadas, e uma 
série de sinônimos que demonstram que não houve surpresas nem novos arranjos doutrinários 
para explicar a pobreza diante da pandemia, e sim reafirmação das convicções já estabelecidas 
anteriormente para as causas e consequências da pobreza na sociedade, e em algumas respostas, 
expandidas de forma a englobar ações mais concretas diante dessas convicções. Vimos que, ao 
serem perguntados quanto a uma reordenação conceitual da pobreza devido à pandemia, as 
respostas foram unânimes em demonstrar que as convicções pessoais religiosas já obedeciam a 
uma estrutura de plausibilidade à qual foi possível recorrer no momento de se enfrentar a amea-
ça que se abateu mundialmente sobre as populações. Destacamos como exemplo algumas das 
respostas: “nunca mudou” (padre, SP); “minha convicção é anterior à pandemia. Desde minha 
opção pelo ministério presbiteral” (padre, SP); “foram confirmadas, comprovadas e agravadas 
na pandemia” (pastor, SP); “sou de periferia, então minhas convicções não mudaram, apenas 
nos entristecemos mais, pois é a camada da sociedade que mais sofre” (pastor, SP); “não, a 
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questão da desigualdade só ficou evidente e transparente” (pastor, SP); “foram confirmadas e 
só aumentou o que já acreditava” (pastor, SP); “não foram alteradas. Permanece urgente a ne-
cessidade de que todos tenham vida digna” (padre, SP); “confirmadas. O vírus só confirmou 
nossas mazelas” (padre, SC); “reconheço que infelizmente só aumentaram... é o atual perfil da 
política atual só confirma o quanto a cegueira do ser humano que possui muitos bens acaba 
prejudicando sempre mais a justiça social e a vida das pessoas por causa de sua visão capitalista” 
(padre, RR); “confirmada. Os pobres estão jogados à mercê da história. A pandemia escancarou 
a situação de miséria do nosso país” (padre, SP); “sim, confirmadas de que nossa estrutura de 
mundo civilizado está podre, ajustada [a convicção] e alterada no sentido de construirmos no-
vas formas das relações humanas das relações com o capital, das relações com a espiritualidade 
e das relações econômicas” (pastor, SP). 

Segundo Berger, o poder da religião depende da credibilidade que manifesta exatamente nos 
momentos em que as pessoas se deparam com a morte, ou, ainda, “quando caminham inevita-
velmente para ela” (BERGER, 1985, p.64). Nossa hipótese inicial a esse respeito sustentava que 
o impacto da pandemia teria trazido uma reformulação no modo de pensar a pobreza; o que 
os dados demonstraram, ao contrário, foi o resgate de convicções há muito estabelecidas e que 
apenas foram acessadas no momento da crise social para confirmar e garantir a manutenção de 
uma interpretação da realidade. Observamos assim, com Berger (1985, p.64), a precariedade 
em que os fenômenos anômicos projetam a sociedade, empurrando-a para o caos, caso houver 
dúvidas sobre as afirmações que definem a realidade. Explica-se assim que os líderes cristãos, 
como guardiões do nomos legitimador da ordem social para os grupos não reconstroem nem 
refazem o sentido que é oferecido pela religião à realidade, antes buscam nas teorias originais as 
confirmações de suas convicções para garantir o sentido da vida, especialmente em seus aspectos 
mais penosos, em um esforço de manutenção de mundo na medida em que não se colocam em 
dúvida os pressupostos religiosos originais.

Stark contribui ainda mais para corrigir nosso raciocínio inicial: na história, crises produ-
zidas por calamidades naturais ou sociais frequentemente resultaram em crises de fé (STARK, 
2008, p.91). Isso ocorre, explica este autor, porque a calamidade cria demandas a que a religião 
dominante revela-se incapaz de atender. Em sua análise do período inicial do cristianismo, Stark 
identifica que o paganismo falhou em prover explicações para as epidemias da época, enquanto 
o cristianismo se diferenciou devido justamente às suas convicções sobre o comportamento 
esperado de seus seguidores. Enquanto no paganismo o comportamento diante de doenças era 
o de evitar visitas e evitar qualquer contato com os portadores da doença, no cristianismo a 
instrução promovia o entrelaçamento de um código ético altamente social com a religião, algo 
novo diante da concepção religiosa vigente:
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O ensinamento cristão segundo o qual Deus ama aqueles que o amam era estranho às 
crenças pagãs [...] Igualmente estranha ao paganismo era a ideia de que, porque Deus 
ama a humanidade, os cristãos não podem agradar a Deus a menos que amem uns aos 
outros. Com efeito, como Deus demonstra seu amor por meio do sacrifício, os seres 
humanos devem demonstrar seu amor mediante o sacrifício de uns pelos outros. Além 
disso, tais responsabilidades deviam ir além dos laços familiares e tribais, efetivamente, 
a “todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo” 
(1Cor 1,2). Eram ideias revolucionárias. (STARK, 2008, p. 100, grifos do autor).

Isso resultou, segundo Stark, em os cristãos terem oferecido atendimento aos doentes, ali-
mento e água, conforto espiritual e esperança no futuro de uma vida pós-morte, ainda que 
colocando em risco sua própria saúde, o que teria reduzido as taxas de mortalidade não só do 
círculo interno dos fieis como também de toda a rede social a que esses cristãos estavam rela-
cionados, inclusive os pagãos. 

Esse esforço de atendimento básico e humanitário à população, independente de as pessoas 
assistidas serem ou não participantes das congregações dos líderes consultados, pode ser consta-
tado também nas respostas dadas à nossa consulta. A pergunta semiaberta que inquiria se houve 
ações de mobilização promovida pela comunidade de fé em relação aos pobres obteve 100% 
das respostas positivas no grupo consultado pelo recorte deste artigo, confirmando que houve 
muita arrecadação e distribuição de alimentos, água, itens básicos de higiene, assistência espiri-
tual e conforto emocional, ofertas financeiras e mais uma série de itens listados como ajuda já 
rotineira e intensificadas durante a pandemia (ARRUDA, 2020) 

Mas que tipo de teologia, ou mais especificamente, teodiceias seriam capazes de oferecer 
conforto e mobilizar ações diante de uma situação de pandemia nos tempos atuais? Verificare-
mos a seguir quais os sinais de uma teodiceia sobre a pobreza estão implícitas nos discursos dos 
sujeitos entrevistados.

3. Teodiceias da pandemia em relação à pobreza

A última pergunta de nosso questionário buscava tocar exatamente no ponto da teodiceia 
relacionado à questão social no cristianismo. Com a pergunta: “Como você entende a frase 
bíblica: ‘Sempre haverá pobres na terra’ (Dt 15,4-11; citado por Jesus em Mt 26,6-13; Mc 14,3-
9; Jo 12,1-8; Lc 7,36-50)?”, procuramos perceber qual a teodiceia implícita nas interpretações 
oferecidas para o texto bíblico, que em si contém um aspecto ambíguo: a existência dos pobres e 
a obrigação moral de acolhimento e cuidado como tarefa cristã, isto é, as respostas identificaram 
“a condição humana de pecado ou de injustiça por um lado, e por outro a necessidade de ações 
por parte dos cristãos e das instituições religiosas” (ARRUDA, 2020).
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Organizamos as respostas dentro de um conjunto de interpretações semelhantes a fim de 

classifica-las numa tipologia5 que pudesse abranger todos os aspectos mencionados pelos con-
sultados. Assim, definimos a partir das respostas do nosso grupo de respondentes seis tipos de 
teodiceias por meio das palavras mais citadas, que se alternam na fala dos sujeitos consultados, 
inclusive pelo fato de as perguntas abertas permitiram mais de uma menção. Listamos a seguir 
as palavras mais mencionadas pelos líderes; em um segundo momento, buscamos a correspon-
dência dos dados levantados com nosso referencial teórico, identificando-as com os tipos de 
teodiceia que estudamos aqui.

TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DAS TEODICEIAS SOBRE A POBREZA,  

SEGUNDO A OPINIÃO DE PADRES CATÓLICO-ROMANOS E PASTORES BATISTAS. BRASIL, 2020.

INTERPRETAÇÕES PARA A FRASE:  
“Sempre haverá pobres na terra”
(Dt 15,4-11; citado por Jesus em Mt 26,6-13;  
Mc 14,3-9; Jo 12,1-8; Lc 7,36-50)?,

QUANTIDADE  
DE MENÇÕES TOTAL DE 

MENÇÕES

PADRES PASTORES

1. Ética social religiosa: a responsabilidade dos cris-
tãos é procurar superar a pobreza com a caridade, 
amor, partilha, compaixão, escolha pelos menos fa-
vorecidos

7 7 14

2. Teodiceia invertida (antropodiceia): a pobreza 
deve ser combatida; superar a miséria; lutar contra a 
injustiça; a proposta de Deus é a favor dos injustiça-
dos; ações trazem esperança e libertação

5 5 10

3. Transcendência simples: o pecado é a causa dos 
males deste mundo; é impossível vencer a pobreza; 
o mundo foi criado por Deus com ricos e pobres 2 5 7

4. Dualismo: oposição entre duas realidades que 
convivem, a realidade do mundo e a de Deus; Deus 
intervém e se manifesta na realidade do mundo 3 2 5

5 A tipologia weberiana nos auxilia na compreensão dos fenômenos sociais, desde que considerada, como adverte o 
autor, como uma tipologia pura, ou ideal, isto é, uma construção metodológica na qual se acentua as características dos 
acontecimentos em busca de regras gerais sem que isso corresponda necessariamente à realidade (WEBER, 2015, p.13).
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neste mundo; a solução está no porvir

2 2 4

6. Retribuição: confirmação da verdade bíblica; a po-
breza é resultado do pecado

- 3 3

Pudemos perceber assim as questões suscitadas pela pobreza, especialmente no contexto de 
pandemia. A pergunta básica que define as respostas cristãs construindo uma teodiceia é: como 
conciliar a onipotência de um Deus transcendente e todo poderoso, com a imperfeição do 
mundo? Na sociologia weberiana, o problema da teodiceia encontrou soluções diversas, dire-
tamente relacionadas com a concepção de Deus e com as ideias a respeito de pecado e salvação 
(WEBER, 2015, p.351). Para uma aproximação das diferentes tentativas de resolver o proble-
ma da imperfeição do mundo, Weber desenvolveu assim alguns tipos ideais para as teodiceias: 
a escatologia messiânica, a crença no além, a crença na providência, a crença na retribuição, 
a crença na predestinação. Berger (1985) desenvolveu a tipologia weberiana na análise de sua 
tipologia colocando-a em um continuum racional-irracional, isto é, observando as oscilações 
que as formulações sobre a questão do sofrimento adquirem, vindo da racionalidade para a 
irracionalidade, diante dos fenômenos anômicos a serem legitimados ou organizados dentro da 
ordem social.

No polo irracional, Berger situa como primeiro tipo a transcendência simples, não elabo-
rada teoricamente, que identifica o indivíduo com a coletividade. O indivíduo se funde com 
a coletividade em uma identificação apreendida como congênita e inevitável, tanto na ventura 
como na desventura: “o universo inteiro está permeado das mesmas forças sagradas” (BERGER, 
1985, p.73), de maneira que a sintonia dos indivíduos com a natureza e a sociedade garante 
uma continuidade entre as gerações e o significado da existência e da morte é projetado na cole-
tividade, que não morre, mas carrega em si a vida fundamental que está encarnada em cada um 
de seus membros. A mesma participação de todos na vida de todos, legitima, de igual forma, 
não somente os sofrimentos e desventuras da vida, mas também as desigualdades sociais que 
possa haver dentro da coletividade (BERGER, 1985, p. 74). É possível encontrar essa tendência 
a explicar os fenômenos anômicos pela transcendência simples em respostas que classificamos 
como tipo 3. De um total de 43 aspectos mencionados nas respostas, houve 7 menções para o 
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tipo 3 (16,2%), onde pudemos observar um viés fatalista, como “[significa] que não tem como 
mudar isso” (pastor, SP); “não podemos ter a pretensão de achar que poderemos acabar com 
a pobreza no mundo” (padre, RJ); ou um viés resignado: “onde há ser humano (não justo por 
essência) haverá desigualdade e, consequentemente, pobres” (pastor, SP); “constata o pecado 
das relações humanas” (pastor, SP); “desde a criação, Deus ensina, mostra e fala, mas nós, seres 
humanos, insistimos em não obedecer. Logo, a consequência disso é um mundo sempre com 
pobres” (pastor, SP).

No outro polo, Berger coloca uma tipologia que explica toda anomia integrada numa in-
terpretação inteiramente racional de causa e efeito, a exemplo do complexo karma-samsara, no 
pensamento religioso da Índia. Toda ação humana tem consequências necessárias e as situações 
da vida são consequências de ações passadas. 

Segue-se que o indivíduo não tem a quem culpar pelos seus infortúnios senão a si 

próprio – e, reciprocamente, pode atribuir sua boa sorte unicamente aos seus pró-

prios méritos. O complexo karma-samsara depara assim um exemplo de completa 

simetria entre as teodiceias do sofrimento e da felicidade. Legitima as condições de 

todos os estratos sociais simultaneamente [...] (BERGER, 1985, p. 77).

Nas respostas obtidas pela nossa pesquisa, explicações com um viés na racionalidade foi 
encontrado na classificação de tipo 6, com três menções (6,9%), que interpreta os fenômenos 
anômicos como inevitáveis, resultado de escolhas, como: “sempre haverá pobres porque na terra 
sempre haverá pecado e consequentemente decisões egoístas mesquinhas por parte de todas as 
autoridades e da própria população” (pastor, SP); “não posso usar os textos apenas para o pobre 
financeiro, o pobre de espírito nem sempre está condicionado na questão financeira. A falta de 
compreensão dos reais valores que são necessários faz a pessoa totalmente pobre” (pastor, SP). 
Uma das respostas encontra no texto confirmação da veracidade do texto bíblico: “convicção da 
Palavra de Deus ser verdadeira e não mentir” (pastor, SP).

Entre os dois polos, figura uma teodiceia que varia em diversos graus de racionalização 
teórica: a messiânico-milenarista. De acordo com este tipo ideal, o sofrimento e a injustiça 
do presente são explicados em relação a uma nominação futura, ou seja, relativiza-se o sofri-
mento e a injustiça do presente em termos de um futuro glorioso, onde todos os infortúnios 
serão vencidos. Os fenômenos anômicos são legitimados ao serem reintegrados numa ordem 
de significado universal posterior à vida (BERGER, 1985, p. 82). A dificuldade desta teodiceia 
é a refutação empírica, resolvida por tipos intermediários, como a redenção transportada para 
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uma esfera inacessível, oculta; ou a dualista, que concebe o universo como o combate entre 
poderosas forças do bem e do mal em constante oposição. Nesse caso, os fenômenos anômicos 
são atribuídos às forças malignas e, portanto, a divindade não pode ser considerada responsável 
por suas imperfeições (BERGER, 1985, p. 83). Neste caso, o universo é concebido como uma 
arena de combate entre duas poderosas forças do bem e do mal, tipo mais bem representado 
nas formações religiosas do antigo Irã. Na religião ocidental, Berger identifica essa tipologia nos 
gnósticos cristãos, que explicavam os fenômenos anômicos como parte de um mundo caótico, 
e a redenção se apresenta como o retorno a uma condição para além da realidade empírica. As 
respostas de nossa pesquisa indicaram nesta tipologia, que classificamos em dois tipos: o dualis-
mo (tipo 4, com 5 menções, ou 11,6%), e a escatologia messiânica (tipo 5, com 4 menções, ou 
9,3%). O viés dualista pode ser percebido em: “entendo que precisamos muito da palavra do 
Senhor e do Espírito Santo de Deus, pois não estou falando de [outras] pessoas, mas olho para 
minha própria vida, sedento de Deus para não cair no sistema deste mundo” (pastor, SP); “olhai 
os pobres, cuidai sempre deles... será, pois, através deles que eu me manifestarei a vós” (padre, 
RR); “parte [sentido] espiritual” (pastor, SP). Quanto à escatologia messiânica, podemos notar 
essa tendência em respostas que utilizam da expressão “enquanto houver...”, que pressupõe 
um período de tempo a partir do qual a pobreza deixará de existir: “enquanto existir o peca-
do, haverá pobreza” (pastor, SP); “enquanto a justiça do homem prevalecer, ou continuarmos 
pensando em nós mesmos, na segurança apenas dos nossos, haverá um ser humano gritando 
e se contentando com as migalhas que caem das mesas dos seus donos” (padre, RR); “haverá 
homens pobres na terra, porque o resultado do pecado leva a isto, porém, o valor daquele que 
crê no Sagrado está por vir” (pastor, SP); “enquanto existir o pecado, haverá pobreza” (pastor, 
SP); “enquanto a injustiça social dominar, produzirá a pobreza” (padre, SP).

O problema da teodiceia aparece de forma aguda quanto mais a religião se aproximar do 
monoteísmo, orientada pela concepção de um Deus único, totalmente poderoso e totalmente 
reto, radicalmente transcendentalizado (BERGER, 1985, p. 86). Torna-se muito mais difícil 
responder à questão “como pode um Deus bom permitir que coisas ruins aconteçam?” A solu-
ção postulada pela cristologia, aqui, se faz essencial: 

De fato, sustentamos que, não obstante qualquer possível variação que ele tenha 

sofrido na história do cristianismo, o motivo cristão fundamental é a figura de Deus 

encarnado como resposta para o problema da teodiceia, especificamente para a ten-

são insuportável desse problema ocasionada pelo desenvolvimento religioso do Anti-

go Testamento. E, embora a metafísica dessa encarnação e sua relação com a reden-
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ção do homem tenham sido formuladas ao longo da teologia cristã, é crucial o fato 

de que o Deus encarnado é o Deus que sofre. Sem esse sofrimento, sem a agonia da 

cruz, a encarnação não daria a solução para o problema da teodiceia, ao qual, nós 

sustentaríamos, ela deve sua imensa força religiosa (BERGER, 1985, p. 89).

A solução desse tipo de teodiceia aparece mais claramente numa postura que Berger nomeia 
de “masoquismo religioso”, no sentido de autonegação diante da transdescentralidade, muito 
presente nas religiões bíblicas, especialmente exemplificada no livro de Jó. Diante do Deus po-
deroso, não há que questionar os desígnios, e o argumento da teodiceia volta-se para o ser hu-
mano, que assume a responsabilidade por todo o mal e pecado, e deve resignar-se em submissão 
diante do desígnio inexorável de Deus. Este tipo desenvolve-se enquanto atitude fundamental 
no Islã, e nos primórdios do cristianismo calvinista, com a crença na predestinação (BERGER, 
1985, p.86; WEBER, 2015, p. 354).

Ainda outra questão surge na teodiceia do cristianismo: os acontecimentos do nosso tempo 
colocam em cheque a credibilidade da teodiceia. Isso porque, segundo Berger (1985, p. 90), a 
história e as ações humanas tornaram-se os instrumentais dominantes pelos quais se procura a 
nomização do sofrimento e do mal. A teodiceia social do cristianismo que, supõe-se, legitima-
ria as injustiças da sociedade, se converteram de teodiceia em antropodiceia. A pergunta chave 
passou a ser “como os seres humanos puderam fazer isso?”, em vez de “como Deus permitiu 
isso?”, concentrada na busca de um sistema de referências ético ou político e não mais teológico. 
Segundo Berger, as implicações de acontecimentos como o nazismo tiveram como consequên-
cia histórica a desintegração da teodiceia cristã na consciência do homem ocidental (BERGER, 
1985, p. 91). Para Stark, antes de ser um resultado dos tempos atuais, a própria crença cristã 
desde sua origem na Palestina já traz esse traço que o diferencia das religiões do paganismo clás-
sico. Amplamente documentado por referências históricas da época, Stark defende que houve 
desde os primeiros séculos um entrelaçamento de um código de ética altamente social com a 
religião cristã (STARK, 2008, p. 100). 

Percebe-se nas respostas dos líderes consultados a ênfase em tomar em suas mãos a realiza-
ção da justiça para a ordenação da realidade, aspecto que já havíamos observado na primeira 
questão analisada, onde predominaram explicações causais para a pobreza colocando o foco 
nas ações humanas coletivas ou individuais, deslocando a pergunta original da teodiceia para 
o âmbito pessoal, de escolha, isto é, de responsabilidade completamente humana. Os dois pri-
meiros tipos contemplam dois aspectos dessa teodiceia. O tipo 1 teve 14 menções (32,5%), e 
o tipo 2 teve 10 menções (23,2%). Somados, representam 55,8% dos resultados, que apontam 
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para uma teodiceia centrada no humano, seja por causar os sofrimentos que se abatem sobre as 
pessoas na sua experiência de vida, seja na responsabilidade pessoal de refazer o curso da história 
humana, redirecionando o caos para a ordem social. As respostas de tipo 1 demonstraram uma 
interpretação do texto bíblico citado que exige ação social: “sempre haverá alguém que precisa 
do meu amor” (padre, SC); “é um dever permanente ajudar os pobres. Jesus não está exaltando 
a pobreza e sim a solidariedade” (padre, SP); “para além da pobreza, existe a justiça, a graça 
e a generosidade de Jesus, que norteia nosso estilo de vida hoje” (pastor, SP); “orienta sobre a 
importância do cuidado que os mais favorecidos devem ter em relação aos menos favorecidos” 
(pastor, SP); “Deus ama a todos e todas. E a justiça social faz parte do Reino de Deus” (pastor, 
RJ); “a frase não foi escrita para ser uma muleta que justifique a passividade da Igreja para com 
o pobre” (pastor, SP); “seremos responsabilizados pela fome e miséria do outro às nossas custas 
e lucro” (pastor, SP); “precisamos fazer a nossa parte para ajudarmos os necessitados” (pastor, 
SP). Quanto ao tipo 2, podemos perceber que a interpretação de padres e pastores são dire-
cionadas a uma crítica social: “a Bíblia é um livro realista. De fato, continua existindo pobreza 
entre nós. Mas isso não significa que é correto que exista pobreza no mundo” (pastor, RJ); “isso 
é uma constatação, uma consequência, mas não a vontade de Deus” (pastor, SP); “que a igreja 
deve lutar contra as injustiças, e os pobres são pessoas que lutam contra seu empobrecimento, 
são pessoas de direito” (pastor, SP); “o desejo de Deus na Lei sempre foi acabar com a injustiça” 
(pastor, SP); “uma frase que precisa ser lida dentro do seu contexto e que jamais deve ser utili-
zada para justificar a situação miserável dos pobres” (padre, SP); “Repito, jamais a Bíblia vê a 
pobreza como fatalismo. A frase de Jesus não é determinismo. Jesus deseja a superação da indi-
gência humana” (padre, SP); “pobres sim, mas não necessariamente miseráveis, alijados de toda 
e qualquer oportunidade de melhorar suas condições de vida” (padre, SP); “os pobres são os 
injustiçados. O Deus revelado é o Deus da justiça, logo, o Deus a favor dos injustiçados. A sua 
justiça é a sua presença sempre renovada de esperança e libertação” (padre, SP); Jesus conhecia 
bem o coração humano, mas seu projeto de vida era a superação de qualquer tipo de miséria ou 
pobreza extrema” (padre, SP).

Conclusão

Catástrofes frequentemente provocam reformulações na maneira de pensar e agir que po-
dem ser decisivas no rumo histórico de uma sociedade. A religião tem papel fundamental na 
formulação de explicações para legitimar o funcionamento da sociedade, evitar a ameaça da 
anomia e promover ordem e consequentemente, conforto e segurança para seus membros. Na 
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pesquisa realizada, procuramos averiguar através de um questionário de perguntas abertas como 
as convicções pessoais de padres católico-romanos e pastores batistas de diferentes lugares do 
Brasil teriam sido impactadas acerca da pobreza frente à pandemia do Covid-19. 

As questões que buscamos verificar foram: (1) como os respondentes explicam as causas da 
pobreza; (2) como a pandemia afetou suas convicções a respeito da pobreza; (3) que tipo de 
teodiceia está implícita na explicação do texto bíblico de Mateus 26,6-13, na interpretação des-
ses líderes. As hipóteses iniciais da consulta imaginavam que as causas atribuídas pelos líderes 
cristãos consultados para a pobreza apontassem para fatores sociais e políticos; as respostas con-
firmaram a hipótese, destacando como principal fator causador da pobreza o aspecto estrutural 
sociopolítico e econômico, explicação que prescinde do aspecto transcendente, o que demons-
tra um alinhamento no pensamento dos líderes cristãos consultados ao momento histórico que 
vivemos, que recorre a explicações na esfera política e não na religiosa para compreensão do 
mundo.

Na segunda questão, a hipótese sustentava que o impacto da pandemia teria trazido uma 
reformulação no modo de pensar a pobreza; os resultados, contrariamente ao que havíamos 
imaginado, trouxeram afirmações de que as convicções não foram alteradas e sim confirmadas, 
dadas como certas, sem representar surpresa aos respondentes no que diz respeito à existência 
da pobreza nas causas citadas. Percebemos a necessidade de afirmações ligadas às explicações 
originais do sistema de fé, como uma estratégia de manutenção de mundo e constância diante 
da ameaça de caos suscitada pelo fenômeno anômico, a pandemia. 

Por fim, a teodiceia implícita na terceira questão tinha como hipótese uma tendência ao 
messianismo, entretanto, esse aspecto ocupou apenas a quinta posição em relação às outras 
tipologias. O que se sobressaiu enquanto explicações para a existência da pobreza permanente 
foi uma teodiceia centrada no humano, ou como diria Berger, invertida, que coloca como per-
gunta chave não mais a clássica “por que Deus permitiu isso?”, mas “por que os seres humanos 
fizeram isso?”, e coloca nas mãos dos cristãos já nesta vida a responsabilidade por transformar 
o mal em bem, por meio do amor e cuidado de uns para com os outros. Os discursos relatados 
na pesquisa foram confirmados nas ações práticas declaradas por estes líderes em suas comuni-
dades (ARRUDA, 2020), em que a totalidade dos consultados declarou uma intensificação nos 
atendimentos assistenciais durante os meses de pandemia.

O objetivo da nossa pesquisa foi suscitar a reflexão em relação à pobreza, especialmente no 
contexto da pandemia. Por ora, uma das respostas obtidas demonstra que nosso objetivo, se não 
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foi totalmente alcançado, contribuiu para ser um início. Depois de sintetizar um pensamento 
claro sobre as ambiguidades da teodiceia cristã, declarou este pastor de São Paulo: “Depois irei 
pensar mais sobre essa questão”.
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NOTAS

O NOVO NORMAL SÃO AS ANORMALIDADES  
QUE JÁ VIVENCIAMOS

MÁRCIO OLIVEIRA ELIAS

A história nos conta que os traumas da odisseia humana não trazem redenção. Estamos 
vivenciando tempos sombrios e silenciosamente perigosos, sem o sadio gozo da reflexão cons-
ciencial entre as pessoas, mas que não é uma novidade na correnteza dos tempos. Dois séculos e 
algumas dezenas de anos nos separam da Revolução Industrial; momento histórico que incitou 
as revolucionárias realidades que se seguiram até o terceiro milênio. Necessário recorrer ao in-
ventário de memórias construídas ao longo desse espaço de tempo para refletir sobre os passos 
que deu, que dá e que dará a humanidade.

O caminhante humano construiu ideias de valorização da vida, de respeito às diversidades 
e interiorização de preceitos éticos no curso da contemporaneidade, mas não há entusiasmo 
no entendimento de que as pessoas serão positivamente transformadas após o fim desse tempo 
pandêmico. Não haverá redenção, como nunca houve nas iguais catástrofes humanitárias ocor-
ridas em guerras, genocídios, pestes e flagelos históricos pretéritos. Na consequência do incerto 
e da novidade mortal invisível do vírus, muitas pessoas poderão olhar algumas questões numa 
perspectiva diferenciada e, certamente, avalizada pelo senso comum e dúbias informações que 
pululam nas dominantes redes sociais; contudo, quando se olha a humanidade no curso intré-
pido de sua história, percebemos que nunca houve sinais de que os traumas sofridos redimiram 
a sua caminhada.

Segundo a pesquisa científica, vírus são hoje os únicos organismos acelulares do planeta; 
são seres simples formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo o material ge-
nético. A palavra vírus vem do latim, que significa “veneno” ou “toxina”, atualmente utilizada 
para descrever organismos biológicos, mas também e metaforicamente a qualquer coisa que se 
desenvolva de forma parasitária ou tóxica, como ideias ou mecanismos de informação. Somos 
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um planeta com quase oito milhões de espécies de seres vivos conhecidos, sendo que os vírus 
representam próximas quatro mil espécies diversas. Nesta perspectiva estamos numa flagrante 
desvantagem numérica no comparativo das forças.

O que conhecemos neste momento é uma partícula basicamente proteica chamada de CO-
VID-19, da família Coronaviridae, que pode infectar o nosso organismo e desconstruir a nossa 
fugaz autossuficiência, significando mais uma possibilidade irremediável do nosso destino: a 
morte. Nossa dimensão humana possui dois sinais protetivos e resolutivos primitivos relaciona-
dos à sobrevivência: a dor e o medo. Sentimos dor e assim sabemos que algo está ameaçando o 
nosso constitutivo corporal. Sentimos medo e assim sabemos que algo está ameaçando o nosso 
constitutivo consciencial. A partir desses sinaleiros tomamos escolhas e rumos de proteção ou 
resolução, que preservarão a espécie que somos ou que pretendemos ser nesse caminho de viver. 
Contudo, a dimensão da preservação da espécie humana esta cada vez mais comprometida por 
escolhas delitivas, que refazemos sem muito pensar todos os nossos dias.

Contemplando a fina linha do tempo humano vemos por volta dos anos 1500 que a po-
pulação mundial estava em torno de 450 milhões de pessoas. Por volta dos anos 1800, com o 
início da Revolução Industrial, a população mundial chegou a 1 bilhão de habitantes. A marca 
de 2 bilhões de habitantes foi atingida em 1927, seguida dos 3 bilhões marcados em 1960. Os 
4 bilhões de habitantes do planeta chegam em 1974; 5 bilhões em 1987; 6 bilhões em 1999 e 
7 bilhões em 2011. Os números recentes mostram que a humanidade tem adicionado 1 bilhão 
de habitantes a cada 12 ou 13 anos. A marca de 8 bilhões deve ser atingida entre 2023 e 2024, 
pois aprendemos biblicamente a crescer e nos multiplicar.

Somos bilhões de humanos que gradativamente perdemos a percepção do sinal protetivo 
e resolutivo do medo. Nossa cultura superlativa de suficiência nos fez dominadores do plane-
ta; construtores de uma personalidade megalômana que está desprezando os mais elementares 
sentidos de sua própria sobrevivência. Sem o medo existencial da autodestruição reprimimos a 
percepção do segundo sinal protetivo e resolutivo primevo, a dor consciencial em nós mesmos 
e dos outros humanos parceiros planetários. Tornamo-nos socialmente insensíveis às injustiças e 
indignidades que nos envolvem pela cultura do consumo e do relativismo; as exceções existentes 
somente confirma esta sombria realidade de todos nós, entardecidos na indiferença.

Nossa cultura superlativa de suficiência nos fez arrefecer os sinais protetivos de medo e dor, 
nos deixando num estado inebriado de certezas inúteis, que nos coloca em nível de desconhe-
cimento das fatalidades que se avizinham em nossa história; onde o maior perigo é achar que 
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não há perigo algum. O sucesso entronizado ao final do século 19, onde a ciência e o progresso 

expandiram o horizonte medievo, alcança o limiar do século 20 com um mundo repleto de 

descobertas tecnologias inéditas e fantásticas, acrescidas de formas inovadoras de comunicação 

e contato interpessoal em tempo real, estabelecendo as aparências de um controle humano ab-

soluto sobre o tempo, o espaço e as “criaturas inferiores” do planeta.

No curso das duas décadas do luminescente século 21, imaginamos a continuidade do po-

der sobre-humano conquistando as galáxias e a imortalidade das idades; mas a natureza nos 

surpreendeu e nos prostrou sob a relatividade das causas e seus efeitos, demonstrando a nossa 

existência vulnerável ao tempo e ao espaço, em face de um invisível organismo acelular tóxico. 

Entramos em estado de surpreendente torpor, pois a nossa garantia de racionalidade superior 

não nos mostrava o quanto de ódio e rancor estavam represados em nossas consciências diluí-

das pela insensibilidade e indiferença comuns. Agora sabemos que não existimos pedra; somos 

carne que apodrece.

Estamos conhecendo uma circunstância inédita em algumas gerações, sem indicativo de 

solução em tempo real pelo qual o mundo instantâneo das nossas certezas inúteis nos acostu-

mou viver. Estávamos confortáveis na satisfação imediata de nossos desejos, onde a demora das 

soluções para deter um organismo acelular invisível nos surpreende. Aguardamos um control-c 

/ control-v de uma resposta que ainda não existe; não temos um print da solução que queremos 

compartilhar em nossas redes integradas de futilidades. As informações científicas circulam 

com a mesma rapidez de sua leitura fugaz e sem maior reflexão, o que gera o desconhecimento 

da realidade pela imensa maioria das pessoas. São medicamentos imunizantes ou tratamentos 

salvadores que se dissipam e contaminam as ilusões do nosso imediatismo.

A ciência nunca se considerou infalível, salvo os espasmos de erudição arrogante de alguns, 

mas certamente a ignorância é a falência da consciência. Estamos diante de um esforço coletivo 

mundial no espectro científico, objetivando encontrar uma solução que preserve a caminha-

da humana neste planeta. Neste momento pandêmico retomamos atabalhoados os dois sinais 

protetivos de medo e dor represados pela nossa empáfia pseudossuficiente, imprimindo nas 

pessoas diferentes desejos e propósitos de vida. Alguns temem pela contaminação e promovem 

o discurso pró-vida; outros temem pela miserabilidade e promovem o discurso pró-trabalho. 

Todos querem a cura mais breve que o impossível; afirmam agora um “novo normal” que virá, 

mas que nada mais é do que as anormalidades já vivenciadas pela distância que tomamos da 

nossa própria humanidade.
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Apesar de todos os esforços e exemplos de resiliência e solidariedade que sempre existiram 

em tempos de crise, penso que as pessoas não sairão dessa pandemia simplesmente transforma-
das em agentes transformadores da realidade, promotores de paz e de dignidade universalizadas. 
Não creio nessa redenção, mas acredito que haverá o desejo incontido de que esses valores hu-
manizantes tenham o seu lugar enfático no mundo. Também não acredito que as pessoas sim-
plesmente ficarão do mesmo modo, pois certamente já está acontecendo um olhar diferenciado 
das coisas e das formas de relacionamento.

A crise pandêmica nos mostrou que nossa a cultura superlativa de suficiência não nos fez 
dominadores do planeta, mas apenas detentores de uma personalidade megalômana que des-
prezou a humanidade que nos fez espécie diferenciada no planeta. São tempos de perplexidade 
diante de nossa evidente fraqueza, mas que a urgência de sobreviver exige e impulsiona a neces-
sidade de regeneração das estruturas relacionais e socioeconômicas, nos revelando à inutilidade 
de nossos preconceitos e ilusões inconsequentes que nos trouxeram ao liminar da extinção de 
uma espécie unitária e frágil no planeta.

Dados do autor

Advogado, Professor de Teologia Pastoral. Atua na formação permanente de agentes pasto-
rais e fiéis leigos na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo colaborador do Núcleo de 
Pesquisa e Formação Permanente Evangelii Gaudium, grupo formativo de denominação cató-
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RESENHA

EXPLICANDO AS EPIDEMIAS E OUTROS ESTUDOS  
NA HISTÓRIA DA MEDICINA1

JORGE MIGUEL ACOSTA SOARES

Algumas obras, dada sua importância, têm a capacidade de ir além do seu tempo, ou de seu 
objetivo mais imediato; mesmo datadas, conseguem ser reencontradas muito após seu lança-
mento, e novamente voltarem a ganhar importância. É caso do livro Explaining epidemics and 
other studies in the history of medicine, de Charles Rosenberg, historiador, professor emérito de 
História da Ciência e da Medicina na Universidade de Harvard, autor de relevantes trabalhos 
sobre doenças epidêmicas que assolaram a humanidade, especialmente nos últimos dois sécu-
los. Uma série de reflexões importantes elaboradas há trinta anos, que, como todas as reflexões 
importantes, volta mostrar sua relevância nesta segunda década do século XXI, em meio à pan-
demia de Covid-19.

No final da década de 1980, o mundo assistia assustado o crescimento dos casos de AIDS 
– em português: síndrome da imunodeficiência adquirida –, uma doença até então absoluta-
mente fatal, cujo conhecimento dos mecanismos de transmissão, contágio e tratamento ainda 
estavam em sua fase preliminar. Entender o que significava a doença, e o que ela ainda poderia 
vir a provocar na história da saúde humana, era um desafio gigantesco. Professor Rosenberg, 
como um bom historiador, resolveu enfrentá-lo tendo como ponto de partida a reflexão sobre 
como as doenças acontecem ao longo do tempo, abrindo o estudo com a pergunta: Por que se 
preocupar com a história da Medicina?

As ciências médicas tornaram-se objeto de estudo de profissionais das Ciências Humanas há 
relativamente pouco tempo. Até meados do século passado, seu estudo estava restrito aos pro-
fissionais da saúde, que, movidos por uma curiosidade intelectual, debruçavam-se sobre aspec-

1 ROSENBERG, Charles E. Explaining epidemics and other studies in the history of medicine. New York: Cambridge 
University Press, 1992, 368 páginas. Edição On-line, 2010, ISBN: 9780511666865.
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tos da evolução do conhecimento das moléstias, mas sempre falando para outros profissionais 
da área; eram médicos escrevendo para médicos, com preocupações sanitárias e terapêuticas, 
quando não apenas diletantes. As transformações do estudo da História, com o crescimento das 
pesquisas em História Social, que deixaram um pouco de lado a política formal, as guerras e 
a diplomacia, permitiram que os profissionais do estudo do passado pudessem olhar de forma 
sistêmica para outros aspectos da vida social, tirando-lhes os véus. As ciências da saúde foram 
reconhecidas como um valioso objeto de estudo, dada sua relevância na vida das sociedades. 
As pesquisas sobre a evolução do conhecimento médico, as doenças, os tratamentos, os medi-
camentos, a formação dos profissionais, e como as sociedades perceberam o mundo da saúde, 
tornaram elementos também importantes para a construção desse universo gigantesco que é a 
história da humanidade. Mas qual seria a contribuição do antigo livro do professor Rosenberg, 
e por que ele se torna importante neste exato momento?

O livro é composto por um conjunto de ensaios sobre a história da Medicina. As duas pri-
meiras partes mostram que as ideias e conceitos que se construíram ao longo de sua história, 
têm profunda interação com as instituições de seu tempo e lugar. Ambos, ideias e conceitos, 
apresentaram de forma sumária a evolução, ou revolução, da terapêutica, com as profundas al-
terações do significado da medicina, em paralelo às mudanças sociais ocorridas nos países; caso 
especialmente verificável na Europa e nos Estados Unidos. O autor expõe a forma como ocorre-
ram as mudanças dos conceitos sociais do que são doenças, incluindo aí as doenças psicológicas, 
hospitais, de atendimentos de saúde. 

Segundo o livro, com exceção das grandes guerras do século passado, não existe crise huma-
na mais forte que uma epidemia. São fenômenos dramáticos que causam medo e insegurança, 
que muitos tentam negar sua existência, como se fosse possível fazê-las desaparecer por um ato 
de vontade, e que cuja intensidade nenhuma sociedade pode-se declarar isenta, como a recente 
pandemia da Covid-19 tem mostrado. O estudo dos comportamentos durante a ocorrência de 
uma doença epidêmica permite traçar a configuração dos comportamentos e do funcionamento 
das estruturas institucionais, além apresentar claras amostragens das estruturais econômicas e 
sociais de seu tempo. Rosenberg mostra que esse estudo é ainda mais enriquecido quando com-
parado com outras epidemias; a individualidade de cada doença aumenta substancialmente o 
valor e a importância dos estudos históricos das epidemias. 

As epidemias não são apenas fenômenos médicos e biológicos, mas também, e, sobretudo, 
eventos sociais, que podem servir como ferramentas de controle social, ou como rótulos para 
acusar e punir desvios, ou ainda como justificativa para a legitimação de relações de status. 
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Como exemplo, o texto cita uma narrativa muito usada durante o surto de cólera na Europa no 
século XIX, segundo a qual a doença era causada por comportamentos reprovados pela socieda-
de da época, como prostituição ou o alcoolismo. A explicação ignorava que as pessoas sujeitas 
aos comportamentos desviantes, e maiores vítimas da cólera, estavam no ponto mais baixo da 
estratificação social, vivendo em condições precárias e insalubres.

As diferenças nos sintomas e nas consequências, por exemplo, implicam a intensidade e 
profundidade da resposta social; as diferenças nos modos de transmissão implicam a habilidade 
de estudar diferentes relações econômicas e ecológicas. A presença da doença é um teste para os 
fatores do ambiente onde o paciente está localizado, e demonstra o grau de desenvolvimento 
econômico de cada região. Para demonstrar a importância da economia e do meio, o professor 
cita as epidemias de malária e de cólera: enquanto a primeira está sempre associada a regiões 
subdesenvolvidas, regredindo quando a região passa por um processo de melhoria econômica, 
em clara correlação entre crescimento econômico e redução dos casos da doença, com a segunda 
ocorre exatamente o contrário. A incidência da cólera está quase sempre ligada ao desenvol-
vimento acelerado e descontrolado, associado à destruição e poluição de rios e lagos, sem o 
fornecimento de água tratada à população. Aliás, é extremante interessante o ensaio Cholera in 
nineteenth-century Europe: A tool for social and economic analysis2 que compõe o livro, apresen-
tando epidemia como consequência direta do desenvolvimento capitalista.

Como está expresso em seu título, o professor explica as epidemias; mais que isso ele elabo-
ra o que se poderia chamar uma teoria geral das epidemias, termo este que não se encontra no 
estudo, mas poderia, especialmente, dar nome à terceira parte do livro: The past in the present: 
Using medical history.3 Partindo de um estudo comparativo de diversas epidemias históricas, 
Rosenberg consegue estabelecer pontos que são comuns ao processo de enfrentamento de todas 
as doenças coletivas de grande abrangência geográfica e temporal, como são todas as epidemias; 
isto é, cria um quadro ideal tipológico de uma epidemia baseada em padrões repetitivos de 
eventos passados. Ressalte-se que sua preocupação não é com a terapêutica dessas moléstias, 
mas como os homens, as sociedades, os governos, as estruturas sociais, as enfrentaram e ainda 
hoje enfrentam.

Em sua teoria geral, professor Rosenberg descreve o processo de surgimento e desapareci-
mento de uma epidemia usando uma peça de teatro clássico como metáfora. A epidemia se 

2 A cólera na Europa do século dezenove: Uma ferramenta de análise social e econômica.
3 O passado no presente: Usando a história da medicina.
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mostra em atos demarcados, com movimentos previsíveis e esperados: incidência, percepção, 

interpretação e resposta. Inicialmente há um palco geograficamente determinado, o local da 

apresentação, uma peça específica e única. Aqui a epidemia não é o alcoolismo ou os acidentes 

de automóveis, que são corriqueiros e, de certa forma, regulares; epidemias – peste, cólera, 

febre amarela, AIDS, covid-19 –são fenômenos sociais entendidos como estruturas maiores 

de significado que podem falar muito sobre uma sociedade e seu tempo. Rosenberg destaca a 

importância do estudo do local onde se dá uma doença, ou um surto desta: “As taxas de febre 

tifoide, por exemplo, podem nos dizer algo mais preciso sobre o saneamento municipal e a ad-

ministração da saúde pública do que os números agregados de mortalidade anual para os quais 

os surtos dessa doença transmitida pela água podem ter contribuído” (p. 309). Hoje, a pande-

mia da Covid-19 tem mostrado de forma dramática que a incidência de casos e óbitos é muito 

maior nas favelas e moradias precárias que no restante das habitações, informação esta que fala 

mais da organização social que da doença propriamente.

Os atos, ou sequências narrativas, podem ser delimitados em praticamente todas as epide-

mias históricas: inicialmente a identificação e revelação da existência da enfermidade, em si uma 

aleatoriedade com capacidade de extermínio de grandes grupos, e o medo de suas consequên-

cias, especialmente econômicas.. Uma segunda fase, ou ato, é a racionalização dos fenômenos 

e a busca por uma racionalização de suas causas e controle, assim como a minimização de sua 

abrangência e da vulnerabilidade do grupo. Neste momento se tenta estabelecer, por vezes de 

forma fortuita, porque alguns são atingidos e outros não; etapa da negação, em que surgem 

muitas explicações místicas e religiosas. No terceiro momento se assiste à negociação da resposta 

pública, em uma espécie de julgamento no qual se fazem as escolhas, sempre políticas, entre 

os muitos veredictos possíveis, com os rituais coletivos: preces, queima de alcatrão, isolamento, 

vacinação. Esta é a fase em que se afirmam as crenças – científicas, religiosas – para o controle 

de uma realidade muitas vezes insuportável. Por fim, a conclusão, quando, passada a epidemia, 

surgem as análises do que ela teria representado. Este é o importante momento em que se 

constroem as narrativas sobre as lições que teriam sido fornecidas pela doença. Representa o 

fechamento do ciclo com a apresentação dos julgamentos, que trazem embutidos quase sempre 

juízos morais retroativos. Como reconhece o professor, a análise global de uma epidemia fala 

muito sobre a sociedade em que ela acontece.. Mais que técnicas terapêuticas e sistemas de saú-

de, sua história irá contar para as gerações futuras a forma como essa sociedade reagiu frente a 

uma ameaça concreta; quais eram seus valores e seus princípios morais, éticos, religiosos.
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DOCUMENTOS

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS MÉDICOS,  
ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE  

DE LOMBARDIA

Sala Clementina

Sábado, 20 de junho de 2020

Bem-vindos, prezados irmãos e irmãs!

Agradeço as palavras do Presidente da Região da Lombardia. Saúdo cordialmente o Arce-
bispo de Milão, os Bispos de Bérgamo, Bréscia, Cremona, Crema e Lodi, bem como as demais 
autoridades presentes. Saúdo os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde e da proteção 
civil, assim como os alpinos. Saúdo os sacerdotes e as pessoas consagradas. Viestes em represen-
tação da Lombardia, uma das regiões italianas mais atingidas pela epidemia da Covid-19, com o 
Piemonte, a Emília Romagna e o Vêneto, nomeadamente Vo’ Euganeo, aqui representado pelo 
Bispo de Pádua. Hoje abraço idealmente também estas regiões. E saúdo os representantes do 
Hospital “Spallanzani”, em Roma, uma instituição médica que tem feito muito para combater 
o vírus.

Durante estes meses agitados, as várias realidades da sociedade italiana esforçaram-se por en-
frentar a emergência de saúde com generosidade e dedicação. Penso nas instituições nacionais e 
regionais, nos municípios; penso nas dioceses e comunidades paroquiais e religiosas; nas nume-
rosas associações de voluntariado. Sentimos mais viva do que nunca a gratidão pelos médicos, 
enfermeiros e todos os profissionais da saúde, na linha da frente no cumprimento de um serviço 
árduo e por vezes heroico. Foram sinal visível de humanidade que aquece o coração. Muitos 
deles adoeceram e alguns infelizmente faleceram no exercício da profissão. Recordemo-los na 
oração e com muita gratidão.
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No turbilhão de uma epidemia com efeitos impressionantes e inesperados, a presença con-

fiável e generosa do pessoal médico e paramédico constituiu um ponto de referência seguro, an-
tes de tudo para os doentes, mas de forma muito especial para os familiares, que neste caso não 
tinham a possibilidade de visitar os seus entes queridos. E assim encontraram em vós, profissio-
nais da saúde, como que outros familiares, capazes de unir à competência profissional atenções 
que são expressão concreta de amor. Muitas vezes os pacientes sentiam que tinham “anjos” ao 
seu lado, que os ajudavam a recuperar a saúde e, ao mesmo tempo, os confortavam, apoiavam 
e, às vezes, acompanhavam até ao limiar do encontro final com o Senhor. Estes profissionais da 
saúde, coadjuvados pela solicitude dos capelães dos hospitais, testemunharam a proximidade 
de Deus a quantos sofrem; foram artífices silenciosos da cultura da proximidade e da ternura. 
Cultura da proximidade e da ternura. E vós fostes testemunhas disto, inclusive nos pequenos 
gestos: nas carícias... até com o telemóvel, conectando aquele idoso que estava prestes a morrer 
com o filho, com a filha, para se despedir deles, para os ver pela última vez...; pequenos gestos 
de criatividade de amor... Isto fez bem a todos nós. Testemunho de proximidade e ternura!

Caros médicos e enfermeiros, o mundo pôde ver todo o bem que fizestes numa situação de 
grande provação. Mesmo exaustos, continuastes a trabalhar com profissionalismo e abnegação. 
Quantos médicos e paramédicos, enfermeiros, não podiam ir para casa, e dormiam onde po-
diam, pois no hospital não havia camas! E isto gera esperança. O senhor [dirige-se ao Presidente 
da Região] falou de esperança. E isto gera esperança. Fostes um dos pilares de todo o país. A vós 
aqui presentes e aos vossos colegas de toda a Itália dirijo a minha estima e o meu agradecimento 
sincero, e bem sei que interpreto os sentimentos de todos.

Este é o momento de valorizar toda a energia positiva que foi investida. Não vos esqueçais! É 
uma riqueza que, em parte, certamente, acabou em “fundo perdido”, no drama da emergência; 
mas em grande parte pode e deve dar frutos para o presente e o futuro da sociedade lombarda 
e italiana. A pandemia marcou profundamente a vida das pessoas e a história das comunidades. 
Para honrar o sofrimento dos doentes e dos numerosos defuntos, especialmente idosos, cuja 
experiência de vida não deve ser esquecida, há que construir o amanhã: isto requer o esforço, a 
força e a dedicação de todos. Trata-se de recomeçar a partir dos inúmeros testemunhos de amor 
generoso e gratuito, que deixaram uma marca indelével nas consciências e no tecido da socie-
dade, ensinando quanta necessidade há de proximidade, cuidado e sacrifício para alimentar a 
fraternidade e a convivência civil. E, olhando para o futuro, lembro-me daquele discurso de frei 
Félix, no lazareto, em Manzoni [Os noivos, cap. 36]: com que realismo ele olha para a tragédia, 
para a morte, mas também para o futuro, e vai em frente!



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

127Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
Deste modo, podemos sair desta crise espiritual e moralmente mais fortes; e isto depende 

da consciência e da responsabilidade de cada um de nós. Não sozinhos, mas juntos e com a 
graça de Deus. Como fiéis, cabe-nos testemunhar que Deus não nos abandona, mas em Cristo 
dá sentido até a esta realidade e ao nosso limite; que, com a sua ajuda, podemos enfrentar as 
provações mais árduas. Deus criou-nos para a comunhão, para a fraternidade, e agora mais do 
que nunca se demonstrou ilusória a pretensão de apostar tudo em nós mesmos – é ilusório! – 
para fazer do individualismo o princípio-guia da sociedade. Mas estejamos atentos, pois assim 
que passar a emergência, é fácil escorregar, é fácil cair de novo nesta ilusão. É fácil esquecer ra-
pidamente que precisamos dos outros, de alguém que cuide de nós, que nos infunda coragem. 
Esquecer que todos nós precisamos de um Pai, que nos estenda a mão. Orar a Ele, invocá-lo, 
não é ilusão; ilusão é pensar em viver sem Ele! A oração é a alma da esperança.

Nestes meses, as pessoas não puderam participar fisicamente das celebrações litúrgicas, mas 
não deixaram de se sentir comunidade. Rezaram individualmente ou em família, também atra-
vés dos meios de comunicação social, unidas espiritualmente e sentindo que o abraço do Senhor 
ia além dos limites do espaço. O zelo pastoral e a solicitude criativa dos sacerdotes ajudaram as 
pessoas a prosseguir no caminho da fé e a não permanecer sozinhas diante da dor e do medo. 
Esta criatividade sacerdotal superou algumas, poucas, expressões “adolescentes” contra as me-
didas da autoridade, que tem a obrigação de salvaguardar a saúde do povo. A maioria foi obe-
diente e criativa. Admirei o espírito apostólico de muitos sacerdotes, que saíam com o telefone, 
batiam às portas, tocavam as campainhas das casas: “Precisa de algo? Faço-lhe as compras...”. 
Muitas coisas! A proximidade, a criatividade, sem vergonha. Os presbíteros que permaneceram 
perto do seu povo no cuidado e na partilha carinhosa e diária: foram um sinal da presença con-
soladora de Deus. Foram pais, não adolescentes. Infelizmente, não foram poucos os que morre-
ram, assim como os médicos e o pessoal paramédico. E também entre vós há alguns presbíteros 
que adoeceram e graças a Deus sararam. Através de vós, agradeço a todo o clero italiano, que 
deu provas de coragem e amor ao povo.

Queridos irmãos e irmãs, renovo a cada um de vós e a quantos representais, o meu profun-
do apreço pelo que fizestes nesta situação difícil e complexa. A Virgem Maria, venerada nas 
vossas terras em numerosos santuários e igrejas, vos acompanhe e vos ampare sempre com a 
sua proteção maternal. E não vos esqueçais de que, com o vosso trabalho, todos vós, médicos, 
paramédicos, voluntários, sacerdotes, religiosos e leigos, fizestes isto, destes inícios a um mila-
gre. Tende fé e, como disse aquele alfaiate, que teria sido um bom teólogo: “Nunca soube que 
Deus tenha começado um milagre sem o ter acabado bem” [Manzoni, Os noivos, cap. 24]. Que 
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este milagre por vós iniciado acabe bem! Quanto a mim, continuo a rezar por vós e pelas vossas 
comunidades, e concedo-vos com afeto uma especial Bênção Apostólica. E vós, por favor, não 
vos esqueçais de rezar por mim, pois preciso disto. Obrigado!

[Bênção]

Agora, a liturgia da saudação. Mas devemos ser obedientes às disposições: não vos farei vir 
aqui, mas irei eu, de passagem, saudar-vos educadamente, como se deve, como as autoridades 
nos disseram para fazer. E assim, como irmãos, saudemo-nos e oremos uns pelos outros. Primei-
ro tiremos a fotografia de grupo e depois vou cumprimentar-vos!
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CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ: 
VADEMECUM SOBRE ALGUNS PONTOS  
DE PROCEDIMENTO NO TRATAMENTO  

DOS CASOS DE ABUSO SEXUAL DE MENORES  
COMETIDOS POR CLÉRIGOS

Observações

a) Quanto segue deve observar-se não só nos delitos previstos pelo art. 6 das Normae pro-
mulgadas pelo motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela”, mas também – com as 
possíveis adaptações – em todos os casos de delitos reservados à Congregação para a Dou-
trina da Fé;

b) Serão usadas as seguintes abreviaturas: CIC: Codex Iuris Canonici; CCEO: Codex Ca-
nonum Ecclesiarum Orientalium; SST: motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela” – 
Normas atualizadas em 2010; VELM: motu proprio “Vos estis lux mundi” – 2019; CDF: 
Congregação para a Doutrina da Fé.

***

Introdução

Para dar resposta às inúmeras perguntas sobre os passos que se devem seguir nas causas 
penais da sua competência, a Congregação para a Doutrina da Fé preparou este Vademecum 
destinado primariamente aos Ordinários e operadores do direito que necessitem de traduzir em 
ações concretas a normativa canônica relativa aos casos de abuso sexual de menores cometidos 
por clérigos.

Trata-se duma espécie de “manual” que pretende tomar pela mão e conduzir passo a passo, 
desde a notitia criminis até à conclusão definitiva da causa, quem se achar na necessidade de 
proceder à averiguação da verdade no contexto dos mencionados delitos.
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Não é um texto normativo, não inova a legislação sobre o assunto, mas visa tornar mais claro 

um percurso. Apesar disso, recomenda-se a sua observância, cientes de que uma práxis homo-
gênea contribui para tornar mais clara a administração da justiça.

Como principais referências, temos os dois Códigos em vigor (CIC e CCEO); as Normas 
sobre os delitos reservados à Congregação para a Doutrina da Fé, na versão atualizada de 2010, 
emanadas através do motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela”, e tendo em conta as ino-
vações introduzidas pelos Rescripta ex Audientia de 3 e 6 de dezembro de 2019; o motu proprio 
“Vos estis lux mundi”; e, por último mas não menos importante, a práxis da Congregação para a 
Doutrina da Fé, que tem vindo a determinar-se e consolidar-se cada vez mais nos últimos anos.

Tratando-se dum instrumento flexível, prevê-se a possibilidade da sua atualização periódica, 
sempre que houver alteração na normativa de referência ou a práxis da Congregação tornar 
necessários esclarecimentos e modificações.

Deliberadamente não se contemplaram, no Vademecum, as indicações sobre o desenrolar do 
processo penal judicial na primeira instância de julgamento, convictos de que o procedimento 
ilustrado nos Códigos em vigor seja suficientemente claro e detalhado.

Deseja-se que este instrumento possa ajudar as Dioceses, os Institutos de Vida Consagrada e 
as Sociedades de Vida Apostólica, as Conferências Episcopais e as várias circunscrições eclesiás-
ticas a melhor entenderem e implementarem as exigências da justiça em caso de delictum gravius 
que constitui, para toda a Igreja, uma ferida profunda e dolorosa que pede para ser curada.

I. O que configura o delito?

1. O delito em questão inclui todo o pecado externo contra o sexto mandamento do De-
cálogo cometido por um clérigo com um menor (cf. cân. 1395 § 2 CIC; art. 6 § 1, 1o SST).

2. A tipologia do delito é muito ampla e pode incluir, por exemplo, relações sexuais (com e 
sem consentimento), contacto físico de ordem sexual, exibicionismo, masturbação, produção 
de pornografia, indução à prostituição, conversas e/ou propostas de caráter sexual inclusive 
através dos meios de comunicação.

3. O conceito de “menor”, relativamente aos casos em questão, variou ao longo do tempo: 
até 30 de abril de 2001, entendia-se a pessoa com menos de 16 anos de idade (embora nalgumas 
legislações particulares – como, por exemplo, nos EUA desde 1994 e na Irlanda desde 1996 – a 
idade já tivesse sido elevada para 18 anos). Desde 30 de abril de 2001, quando foi promulgado 
o motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela”, a idade foi universalmente elevada para 18 
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anos, sendo a idade ainda em vigor. É preciso ter em conta estas variações, quando se deve de-
finir se o “menor” o era realmente, segundo a definição de Lei em vigor no momento dos fatos.

4. O fato de se falar de “menor” não incide sobre a distinção, que às vezes se deduz das ciên-
cias psicológicas, entre atos de “pedofilia” e atos de “efebofilia”, isto é, com adolescentes já fora 
da puberdade. A sua maturidade sexual não influi sobre a definição canônica do delito.

5. A revisão do motu proprio SST, promulgada em 21 de maio de 2010, sancionou que se 
devem equiparar ao menor as pessoas que possuem habitualmente um uso imperfeito da razão 
(cf. art. 6 § 1, 1o SST). Quanto ao uso da expressão “adulto vulnerável” – descrito em outro 
documento como “toda pessoa em estado de enfermidade, deficiência física ou psíquica, ou de 
privação da liberdade pessoal que de fato, mesmo ocasionalmente, limite a sua capacidade de 
entender ou querer ou, em todo o caso, de resistir à ofensa” (cf. art. 1§ 2, b, VELM) – lembra-
-se que esta definição integra uma gama mais ampla de casos em relação aos que estão sob a 
competência da CDF, que permanece limitada aos menores de dezoito anos e a quem “possui 
habitualmente um uso imperfeito da razão”. Outras espécies de casos fora destes são tratadas 
pelos Dicastérios competentes (cf. art. 7 § 1, VELM).

6. Além disso, o SST introduziu (cf. art. 6 § 1, 2o SST) três novos delitos que têm a ver com 
uma tipologia particular de menores, ou seja, adquirir, deter (mesmo só temporariamente) e 
divulgar imagens pornográficas de menores de 14 anos (desde 1 de janeiro de 2020, de 18 anos) 
por parte de um clérigo para fins de libidinagem de qualquer maneira e por qualquer instru-
mento. De 1 de junho a 31 de dezembro de 2019, a aquisição, a detenção e a divulgação de ma-
terial pornográfico, envolvendo menores de 14 a 18 anos, cometidas por clérigos ou membros 
de Institutos de Vida Consagrada ou Sociedades de Vida Apostólica são delitos de competência 
de outros Dicastérios (cf. arts. 1 e 7 VELM). Desde 1o de janeiro de 2020, a competência rela-
tivamente aos clérigos é da Congregação para a Doutrina da Fé.

7. Note-se que estes três delitos são canonicamente puníveis só a partir da entrada em vigor 
de SST, isto é, a partir de 21 de maio de 2010. Ao contrário, a produção de pornografia com 
menores enquadra-se na tipologia de delito indicada nos n. 1-4 deste Vademecum, sendo, por 
conseguinte, processável mesmo antes de tal data.

8. Segundo o direito dos religiosos pertencentes à Igreja latina (cf. câns. 695ss. CIC), o 
delito mencionado no n. 1 pode incluir também a demissão do Instituto Religioso. Entretanto 
tenha-se em conta o seguinte: a) tal demissão não é uma pena, mas um ato administrativo do 
Moderador Supremo; b) para decretá-la, deve-se observar escrupulosamente o relativo procedi-
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mento, descrito nos câns. 695 § 2, 699 e 700 CIC; c) a confirmação do decreto de demissão, 
de acordo com o cân. 700 CIC, deve ser solicitada à CDF; d) a demissão do Instituto inclui a 
perda da incorporação no Instituto e a cessação dos votos e obrigações decorrentes da profissão 
(cf. cân. 701 CIC), e a proibição de exercer a Ordem recebida enquanto não se verificarem 
as condições mencionadas no cân. 701 CIC. Aplicam-se as mesmas regras, com as oportunas 
adaptações, também aos membros definitivamente incorporados nas Sociedades de Vida Apos-
tólica (cf. cân. 746 CIC).

II. Que fazer quando se recebe a informação sobre um possível delito 
(notitia de delicto)?

A) QUE SE ENTENDE POR NOTITIA DE DELICTO?

9. A notitia de delicto (cf. cân. 1717 § 1 CIC; cân. 1468 § 1 CCEO; art. 16 SST; art. 3 
VELM), que às vezes aparece designada como notitia criminis, é toda informação sobre um 
possível delito que chegue, de qualquer modo, ao Ordinário ou ao Hierarca. Não é preciso que 
se trate duma denúncia formal.

10. Assim, essa notitia pode ter várias fontes: ser apresentada formalmente ao Ordinário ou 
ao Hierarca, de maneira oral ou escrita, pela presumível vítima, pelos seus tutores, por outras 
pessoas que alegam estar informadas dos fatos; chegar ao Ordinário ou ao Hierarca durante o 
exercício dos seus deveres de vigilância; ser apresentada ao Ordinário ou ao Hierarca pelas auto-
ridades civis segundo as modalidades previstas pelas legislações locais; ser divulgada pelos mass 
media (incluindo os social media); chegar ao seu conhecimento através de vozes recolhidas, e de 
qualquer outra maneira apropriada.

11. Às vezes, a notitia de delicto pode chegar de fonte anônima, ou seja, de pessoas não iden-
tificadas ou não identificáveis. O anonimato do denunciante não deve levar automaticamente 
a considerar falsa tal notitia; no entanto, por razões facilmente compreensíveis, é oportuno 
ter muita cautela ao tomar em consideração esse tipo de notitia, que de modo algum deve ser 
encorajado.

12. De igual modo, não é aconselhável descartar a priori a notitia de delicto, proveniente de 
fontes cuja credibilidade possa parecer, à primeira vista, duvidosa.

13. Às vezes, a notitia de delicto não fornece detalhes concretos (nomes, lugares, tempos, 
etc.). Embora vaga e indeterminada, deve ser adequadamente avaliada e, na medida do possível, 
aprofundada com a devida atenção.
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14. Tenha-se em mente que uma informação de delictum gravius recebida em Confissão 

está posta sob o vínculo estreitíssimo do sigilo sacramental (cf. cân. 983 § 1 CIC; cân. 733 § 1 

CCEO; art. 4 § 1, 5o SST). Por isso será necessário que o confessor, informado de um delictum 

gravius durante a celebração do Sacramento, procure convencer o penitente a tornar conhecidas 

as suas informações por outras vias, a fim de permitir agir a quem de dever.

15. O exercício dos deveres de vigilância, que cabem ao Ordinário e ao Hierarca, não prevê 

que o mesmo tenha de exercer contínuos controles de investigação sobre os clérigos a ele sujei-

tos, mas também não lhe permite eximir-se de se manter informado sobre a conduta deles neste 

campo, sobretudo se chegaram ao seu conhecimento suspeitas, comportamentos escandalosos, 

condutas que turbam gravemente a ordem.

B) QUE AÇÕES SE DEVEM EMPREENDER, QUANDO SE RECEBEU UMA NOTITIA DE DELICTO?

16. O art. 16 SST (cf. também os câns. 1717 CIC e 1468 CCEO) estabelece que, recebida 

uma notitia de delicto, realize-se uma investigação prévia, caso a notitia de delicto seja “saltem 

verisimilis”. Mas, se tal verossimilhança for infundada, poder-se-á não dar seguimento à notitia 

de delicto, tendo, entretanto, o cuidado de conservar a documentação juntamente com uma 

nota onde se expliquem as razões da decisão.

17. Mesmo na ausência duma explícita obrigação normativa, a autoridade eclesiástica apre-

sente denúncia às autoridades civis competentes, sempre que o considere indispensável para 

tutelar a pessoa ofendida ou outros menores do perigo de novos atos delituosos.

18. Tendo em conta a delicadeza da matéria (devido ao fato, por exemplo, de os pecados 

contra o sexto mandamento do Decálogo raramente ocorrerem na presença de testemunhas), 

o juízo sobre a falta de verossimilhança (que pode levar à omissão da investigação prévia) será 

emitido apenas em caso de manifesta impossibilidade de proceder segundo o Direito Canônico: 

por exemplo, se resultar que a pessoa, na época do delito de que é acusada, ainda não era clérigo; 

se resultar evidente que a presumível vítima não era menor de idade (a propósito, veja-se o n. 3); 

se for notório que a pessoa denunciada não podia estar presente no lugar do delito no momento 

em que teriam ocorrido os fatos imputados.

19. Entretanto, mesmo nestes casos, é aconselhável que o Ordinário ou o Hierarca comuni-

que à CDF a notitia de delicto e a decisão de não proceder à investigação prévia por manifesta 

falta de verossimilhança.
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20. Em tal caso, apesar de não haver o delito com menores, mas perante condutas impró-

prias e imprudentes, lembre-se de que, se for necessário para proteger o bem comum e evitar 

escândalos, enquadra-se nos poderes do Ordinário e do Hierarca tomar outras medidas de tipo 

administrativo contra a pessoa denunciada (por exemplo, limitações no ministério), ou impor-

-lhe os remédios penais mencionados no cân. 1339 CIC a fim de prevenir os delitos (cf. cân. 

1312 § 3 CIC), ou a repreensão pública referida no cân. 1427 CCEO. Além disso, se houver 

delitos não graviora, o Ordinário ou o Hierarca deve seguir as vias jurídicas apropriadas às 

circunstâncias.

21. Segundo o cân. 1717 CIC e o cân. 1468 CCEO, a tarefa da investigação prévia compete 

ao Ordinário ou ao Hierarca que recebeu a notitia de delicto, ou a pessoa idônea por ele desig-

nada. A eventual omissão desse dever pode constituir um delito punível nos termos do Código 

de Direito Canônico e do motu proprio “Como uma mãe amorosa”, bem como do art. 1 § 1, 

b, VELM.

22. O Ordinário ou o Hierarca a quem compete tal tarefa pode ser o do clérigo denunciado 

ou, se diferente, o Ordinário ou o Hierarca do lugar onde ocorreram os presumíveis delitos. 

Neste caso, como facilmente se entende, é bom ativar a comunicação e a colaboração entre os 

diferentes Ordinários interessados, a fim de se evitar conflitos de competência ou trabalhos em 

duplicado, sobretudo se o clérigo for um religioso.

23. Se um Ordinário ou um Hierarca se deparar com problemas para iniciar ou realizar a 

investigação prévia, dirija-se sem demora à CDF, para obter orientação ou dirimir possíveis 

questões.

24. Pode acontecer que a notitia de delicto chegue diretamente à CDF, sem passar pelo Or-

dinário ou o Hierarca. Neste caso, a CDF pode pedir-lhe que realize a investigação ou, segundo 

o art. 17 SST, realizá-la ela própria.

25. A CDF, por decisão própria, por solicitação explícita ou por necessidade, pode também 

pedir a um Ordinário ou um Hierarca terceiro que realize a investigação prévia.

26. A investigação prévia canônica deve ser realizada, independentemente da existência ou 

não de uma investigação correlativa pelas autoridades civis. Mas, se a legislação estatal impuser 

a proibição de investigações paralelas à sua, a autoridade eclesiástica competente abstenha-se de 

iniciar a investigação prévia e comunique à CDF tudo o que foi denunciado, anexando qual-

quer material útil. Se parecer oportuno aguardar o fim das investigações civis para eventualmen-
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te obter os seus resultados ou por outro gênero de razões, é bom que o Ordinário ou o Hierarca 
peça conselho à CDF sobre isso.

27. A atividade de investigação deve ser conduzida no respeito às leis civis de cada Estado 
(cf. art. 19, VELM).

28. Sabe-se que existem, inclusive para os delitos de que se está a tratar, prazos de prescrição 
da ação criminal, que foram variando consideravelmente ao longo do tempo. Os prazos atual-
mente em vigor são definidos pelo art. 7 SST.1 Mas, como este mesmo art. 7 § 1 SST permite 
à CDF derrogar a prescrição em casos individuais, o Ordinário ou o Hierarca, mesmo consta-
tando que decorreu o tempo para a prescrição, deverá igualmente dar seguimento à notitia de 
delicto e à possível investigação prévia, comunicando os seus resultados à CDF, a única a quem 
compete decidir manter a prescrição ou derrogá-la. Na transmissão dos atos, poderá ser útil o 
Ordinário ou o Hierarca expressar o seu parecer acerca da possível derrogação, motivando-o 
com base nas circunstâncias atuais (por exemplo, estado de saúde ou idade do clérigo, possibi-
lidade de o mesmo exercitar o seu direito de defesa, dano causado pela suposta ação criminal, 
escândalo suscitado).

29. Nestes delicados atos preliminares, o Ordinário ou o Hierarca pode recorrer ao conse-
lho da CDF (é possível fazê-lo em qualquer momento da condução de um caso), bem como 
consultar livremente especialistas em matéria canônica penal. Mas, nesta última eventualidade, 
tenha cuidado de evitar qualquer inoportuna ou ilícita difusão de informações ao público, que 
poderia prejudicar uma possível investigação prévia sucessiva ou dar a impressão de já ter defi-
nido com certeza os fatos ou a culpabilidade do clérigo em questão.

30. Note-se que se está obrigado, já nesta fase, a observar o segredo de ofício. Tenha-se em 
mente, porém, que não se pode impor qualquer vínculo de silêncio sobre os fatos a quem faz a 
denúncia, à pessoa que afirma ter sido ofendida, nem às testemunhas.

31. Segundo o art. 2-§ 3 VELM, o Ordinário que tiver recebido a notitia de delicto deve 
transmiti-la sem demora ao Ordinário ou ao Hierarca do lugar onde teriam acontecido os fa-
tos, bem como ao Ordinário ou ao Hierarca próprio da pessoa denunciada, ou seja, no caso 
de um religioso, ao seu Superior Maior se é o Ordinário próprio e, no caso de um diocesano, 

1 Art. 7 SST – § 1. Sem prejuízo do direito de a Congregação para a Doutrina da Fé derrogar a prescrição para casos 
individuais, a ação criminal relativa aos delitos reservados à Congregação para a Doutrina da Fé extingue-se por prescrição 
em vinte anos. § 2. A prescrição começa nos termos do cân. 1362 § 2 do Código de Direito Canônico e do cân. 1152 § 
3 do Código dos Cânones das Igrejas Orientais. Mas, no delito referido no art. 6 § 1, 1o, o prazo de prescrição começa 
a contar do dia em que o menor completou dezoito anos.
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ao Ordinário da diocese ou ao Bispo eparquial de incardinação. No caso de o Ordinário ou o 
Hierarca do lugar e o Ordinário ou o Hierarca próprio não serem a mesma pessoa, é desejável 
que entrem em contacto para se acordarem sobre quem conduzirá a investigação. Se a denúncia 
disser respeito a um membro dum Instituto de Vida Consagrada ou duma Sociedade de Vida 
Apostólica, o Superior Maior informará também o Moderador Supremo e, no caso de Institutos 
e Sociedades de direito diocesano, também o Bispo referencial.

III. Como se realiza a investigação prévia?

32. A investigação prévia realiza-se segundo os critérios e modalidades indicados nos câns. 
1717 CIC ou 1468 CCEO, evocados em seguida.

A) QUE É A INVESTIGAÇÃO PRÉVIA?

33. Deve-se ter sempre em mente que a investigação prévia não é um processo, e o seu ob-
jetivo não é alcançar a certeza moral quanto à realização dos fatos que são objeto da acusação. 
Serve: a) para o recolhimento de dados úteis a fim de se aprofundar a notitia de delicto; e b) para 
verificar a sua verossimilhança, ou seja, definir aquilo que se chama fumus delicti, isto é, se tem 
fundamento suficiente em direito e nos fatos para considerar verossímil a acusação.

34. Por isso, como indicam os cânones citados no n. 32, a investigação prévia deve recolher 
informações mais detalhadas relativamente à notitia de delicto sobre os fatos, as circunstâncias 
e a imputabilidade deles. Não é necessário realizar, já nesta fase, um meticuloso recolhimento 
de elementos de prova (depoimentos, perícias), tarefa que competirá depois a um possível pro-
cedimento penal sucessivo. Importante é reconstruir, na medida do possível, os fatos em que 
se baseia a acusação, o número e o tempo das condutas delituosas, as suas circunstâncias, as ge-
neralidades das presumíveis vítimas, acrescentando uma primeira avaliação de eventuais danos 
físicos, psíquicos e morais provocados. Dever-se-á ter o cuidado de indicar possíveis relações 
com o foro interno sacramental (a propósito disto, porém, tenha-se em conta quanto prescrito 
no art. 24 SST).2 Anexar-se-ão também quaisquer outros delitos atribuídos ao acusado (cf. art. 
8, § 2 SST)3 e indicar-se-ão fatos problemáticos emergentes do seu perfil biográfico. Pode ser 

2 Art. 24 SST – § 1. Nas causas pelos delitos referidos no art. 4 § 1, o Tribunal não pode dar a conhecer o nome do 
denunciante ao acusado, nem mesmo ao seu defensor, se o denunciante não tiver dado expresso consentimento. § 
2. O próprio Tribunal deve avaliar com particular atenção a credibilidade do denunciante. § 3. Contudo é preciso 
providenciar para que se evite absolutamente qualquer perigo de violação do sigilo sacramental.

3 Art. 8 SST – § 2. Este Tribunal Supremo julga também os outros delitos [...] em virtude da conexão da pessoa e da 
cumplicidade.
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oportuno recolher testemunhos e documentos, de qualquer gênero e proveniência (incluindo 
os resultados das investigações ou de um processo realizado pelas autoridades civis), que pos-
sam resultar verdadeiramente úteis para circunstanciar e abonar a verossimilhança da acusação. 
Como prevê a Lei, é possível desde já indicar eventuais circunstâncias dirimentes, atenuantes 
ou agravantes. Pode ser útil também recolher desde já depoimentos de credibilidade sobre os 
denunciantes e as presumíveis vítimas. Como Apêndice a este Vademecum, inclui-se um esque-
ma-resumo dos dados úteis, que a pessoa que realiza a investigação prévia faz bem ter presente 
e compilar (cf. n. 69).

35. Se, durante a investigação prévia, se chegar ao conhecimento de outras notitiae de delicto, 
estas sejam aprofundadas na mesma investigação.

36. Como aludido, a aquisição dos resultados das investigações civis (ou de todo o pro-
cesso no tribunal estatal) poderia tornar supérflua a investigação prévia canônica. Em todo o 
caso, quem deve conduzir a investigação prévia tem de prestar a devida atenção no momento 
de avaliar as investigações civis, porque os critérios destas (por exemplo, quanto aos prazos de 
prescrição, à tipologia do delito, à idade da vítima, etc.) podem divergir sensivelmente daquilo 
que está prescrito na Lei canônica. Também nisto, em caso de dúvida, pode ser aconselhável 
recorrer à avaliação da CDF.

37. A investigação prévia poderia ser supérflua também em caso de delito notório e não 
duvidoso (por exemplo, a aquisição dos atos do processo civil ou a confissão pelo clérigo).

B) QUE ATOS JURÍDICOS É PRECISO EFETUAR PARA INICIAR A INVESTIGAÇÃO PRÉVIA?

38. Se o Ordinário ou o Hierarca competente considerar oportuno valer-se de outra pessoa 
idônea para realizar a investigação (cf. n. 21), escolha-a segundo os critérios indicados pelos 
câns. 1428 §§ 1 e 2 CIC ou 1093 CCEO.4

39. Ao nomear quem realiza a investigação, tendo em conta a cooperação que pode ser pres-
tada pelos leigos nos termos dos câns. 228 CIC e 408 CCEO (cf. art. 13 VELM), o Ordinário 
ou o Hierarca lembre-se de que, segundo o cân. 1717 § 3 CIC e 1468 § 3 CCEO, a mesma 

4 Cân. 1428 CIC – § 1. O juiz ou o presidente do tribunal colegial pode designar um auditor para realizar a instrução da 
causa, escolhendo-o dentre os juízes do tribunal ou dentre as pessoas aprovadas pelo Bispo para esse múnus. § 2. Para o 
múnus de auditor, o Bispo pode aprovar clérigos ou leigos que se distingam pelos bons costumes, prudência e doutrina. 
Cân. 1093 CCEO – § 1. O juiz ou o presidente do tribunal colegial pode designar um auditor para realizar a instrução 
do caso, escolhendo-o dentre os juízes do tribunal ou dentre os fiéis cristãos admitidos pelo Bispo eparquial para este 
cargo. § 2. O Bispo eparquial pode admitir no cargo de auditor fiéis cristãos que se distingam pelos bons costumes, 
prudência e doutrina.
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pessoa não poderá desempenhar a função de juiz em um eventual processo penal sucessivo. A 
práxis sugere que se use o mesmo critério para a nomeação do Delegado e dos Assessores no 
caso de processo extrajudicial.

40. Segundo os câns. 1719 CIC e 1470 CCEO, o Ordinário ou o Hierarca deve emitir um 
decreto de abertura da investigação prévia, no qual nomeie a pessoa que a conduz, indicando 
no texto que ela possui os poderes mencionados nos câns. 1717 § 3 CIC ou 1468 § 3 CCEO.

41. Embora a Lei não o preveja expressamente, é aconselhável a nomeação de um Notário 
sacerdote (cf. câns. 483 § 2 CIC e can. 253 § 2 CCEO, onde aparecem indicados outros crité-
rios para a escolha), que assista quem realiza a investigação prévia, a fim de garantir a fé pública 
dos atos por ele redigidos (cf. câns. 1437 § 2 CIC e 1101 § 2 CCEO).

42. Note-se, porém, que, não se tratando de atos processuais, a presença do Notário não é 
necessária ad validitatem dos mesmos.

43. Na fase de investigação prévia, não está prevista a nomeação de um Promotor de Justiça.

C) QUE ATOS COMPLEMENTARES SE PODEM OU DEVEM EFETUAR DURANTE A INVESTIGA-

ÇÃO PRÉVIA?

44. Os câns. 1717 § 2 CIC e 1468 § 2 CCEO e os arts. 4-§ 2 e 5-§ 2 VELM fazem referên-
cia à tutela da boa fama das pessoas envolvidas (acusado, presumíveis vítimas, testemunhas), de 
modo que a denúncia não possa gerar preconceitos, retaliações, discriminações. Assim, quem 
conduz a investigação prévia deve ter isto especialmente em atenção, tomando todas as precau-
ções para o efeito, uma vez que a boa fama é um direito dos fieis garantido pelos câns. 220 CIC 
e 23 CCEO. Tenha-se em conta, porém, que os mesmos cânones acautelam contra lesões ilegí-
timas de tal direito: por conseguinte, se corresse perigo o bem comum, a divulgação de notícias 
sobre a existência de uma acusação não constitui necessariamente uma violação da boa fama. 
Além disso, informem-se as pessoas envolvidas de que, se intervier uma apreensão judiciária ou 
uma ordem de entrega dos atos de investigação pelas autoridades civis, a Igreja já não poderá 
garantir a confidencialidade dos depoimentos e da documentação adquirida em sede canônica.

45. Em todo caso, sobretudo quando se tiver de difundir comunicados públicos sobre o 
caso, é preciso empregar toda a cautela ao dar informações sobre os fatos, por exemplo, usando 
uma forma essencial e concisa, evitando anúncios sensacionalistas, abstendo-se completamente 
de qualquer juízo antecipado sobre a culpabilidade ou inocência da pessoa denunciada (que será 
estabelecida apenas pelo relativo e eventual processo penal, destinado a verificar o fundamento 
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da acusação), atendo-se à possível vontade de respeito da confidencialidade expressa pelas pre-

sumíveis vítimas.

46. Dado que nesta fase, como ficou dito, ainda não se pode definir a eventual culpabilidade 

da pessoa denunciada, dever-se-á – nos comunicados públicos ou nas comunicações privadas – 

evitar com todo o cuidado qualquer afirmação em nome da Igreja, do Instituto ou Sociedade, 

ou a título pessoal, que possa constituir uma antecipação do juízo a propósito dos fatos.

47. Tenha-se presente ainda que as denúncias, os processos e as decisões relativas aos delitos 

referidos no art. 6 SST estão sujeitos ao segredo de ofício. Isto não impede que o denunciante 

– sobretudo se tem intenção de dirigir-se também às autoridades civis – possa tornar públicas as 

suas ações. Além disso, visto que nem todas as formas de notitiae de delicto são denúncias, po-

de-se eventualmente avaliar quando deve considerar-se obrigado ao segredo, sempre no respeito 

da boa fama referido no n. 44.

48. Na mesma linha, é preciso certificar-se se, a cargo do Ordinário ou do Hierarca, subsiste 

ou não a obrigação de notificar as autoridades civis da notitia de delicto recebida e da investiga-

ção prévia aberta. Os princípios aplicáveis são dois: a) devem-se respeitar as leis do Estado (cf. 

art. 19 VELM); b) deve-se respeitar a vontade da presumível vítima, contanto que a sua vontade 

não esteja em contraste com a legislação civil e – como se dirá mais adiante (n. 56) – encora-

jando-a no exercício dos seus deveres e direitos perante as autoridades estatais, tendo o cuidado 

de conservar uma anotação escrita de tal sugestão, evitando qualquer forma dissuasiva junto da 

presumível vítima. A propósito, observem-se sempre e em todo o caso eventuais convenções 

(concordatas, acordos, entendimentos) estipuladas pela Sé Apostólica com as nações.

49. Quando as leis estatais impõem ao Ordinário ou ao Hierarca que transmita a informa-

ção de uma notitia de delicto, é-se obrigado a comunicá-la, mesmo se se prevê que, considerando 

as leis do Estado, não haverá a abertura de um procedimento (por exemplo, por se ter verificado 

a prescrição ou por interpretações diferentes da tipologia delituosa).

50. Se as autoridades judiciais civis emanarem uma ordem executiva legítima solicitando a 

entrega de documentos relativos às causas ou estabelecerem a apreensão judicial dos mesmos, 

o Ordinário ou o Hierarca deverá cooperar com as autoridades civis. Se houver dúvidas sobre 

a legitimidade de tal solicitação ou apreensão, o Ordinário ou o Hierarca poderá consultar pe-

ritos legais sobre os remédios disponíveis no ordenamento local. Em todo o caso, é oportuno 

informar imediatamente o Representante Pontifício.
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51. No caso de se tornar necessário ouvir um menor ou pessoa a ele equiparada, adotem-

-se as normas civis do país e as modalidades adequadas à idade e ao estado, permitindo, por 
exemplo, que o menor seja acompanhado por um adulto de sua confiança e evitando que tenha 
contacto direto com o acusado.

52. Na fase da investigação prévia, uma tarefa particularmente delicada que cabe ao Ordi-
nário ou ao Hierarca é decidir se e quando informar dela o acusado.

53. Para esta tarefa, não existe um critério uniforme nem explícitas disposições da Lei. É pre-
ciso avaliar o conjunto de bens em jogo: além da proteção da boa fama das pessoas interessadas, 
há que se ter em conta também, por exemplo, o risco de contaminação da investigação prévia, 
o escândalo dos fiéis, a conveniência de recolher primeiro todos os elementos indiciários que 
possam ser úteis ou necessários.

54. Se se decidisse escutar a pessoa denunciada, por se tratar duma fase anterior ao julga-
mento, não é obrigatório providenciar-lhe a nomeação de um advogado de ofício. No entanto, 
se ela o considerar oportuno, poderá recorrer à assistência dum defensor escolhido por ela. À 
pessoa denunciada não se pode impor o juramento (cf. ex. analogia os câns. 1728 § 2 CIC e 
1471 § 2 CCEO).

55. As autoridades eclesiásticas devem empenhar-se para que a presumível vítima e a sua 
família sejam tratadas com dignidade e respeito, e devem oferecer-lhes acolhimento, escuta e 
acompanhamento, inclusive através de serviços específicos, bem como assistência espiritual, 
médica e psicológica, de acordo com o caso específico (cf. art. 5 VELM). O mesmo pode ser 
feito a favor do acusado. Contudo evite-se dar a impressão de querer antecipar os resultados 
processuais.

56. É absolutamente necessário evitar, nesta fase, qualquer ato que possa ser interpretado 
pelas presumíveis vítimas como um obstáculo ao exercício dos seus direitos civis perante as 
autoridades estatais.

57. Onde houver estruturas estatais ou eclesiásticas de informação e apoio às presumíveis 
vítimas, ou de consulta para as autoridades eclesiais, é bom fazer referência também a elas. Estas 
estruturas têm um objetivo de puro aconselhamento, orientação e assistência, e as suas análises 
não constituem de modo algum decisões processuais canônicas.

58. Tendo em vista a tutela da boa fama das pessoas envolvidas e a tutela do bem público, 
assim como evitar outros fatos (como, por exemplo, a difusão do escândalo, o risco de ocultação 
das futuras provas, a ativação de ameaças ou outras condutas tendentes a afastar a presumível 
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vítima do exercício dos seus direitos, a proteção de outras possíveis vítimas), segundo o art. 19 
SST, o Ordinário ou o Hierarca tem o direito, desde a abertura da investigação prévia, de impor 
as medidas cautelares enumeradas nos câns. 1722 CIC e 1473 CCEO.5

59. As medidas cautelares enumeradas nestes cânones constituem uma lista exaustiva, pelo 
que se poderá escolher uma ou mais dentre elas apenas.

60. Isto não impede que o Ordinário ou o Hierarca possa impor outras medidas disciplina-
res, segundo os seus poderes, mas que, estritamente falando, não poderão ser definidas “medi-
das cautelares”.

D) COMO SE IMPÕEM AS MEDIDAS CAUTELARES?

61. Antes de tudo, diga-se que uma medida cautelar não é uma pena (as penas só se impõem 
no final de um processo penal), mas um ato administrativo, cujos objetivos são descritos pelos 
citados câns. 1722 CIC e 1473 CCEO. O aspecto não penal da medida deve ser bem esclare-
cido ao interessado, para evitar que ele pense ter sido julgado ou punido antes do tempo. Além 
disso, há que se destacar que as medidas cautelares devem ser revogadas se o motivo que as su-
geriu se extinguir, e cessam quando terminar o possível processo penal. Além do mais, podem 
ser modificadas (agravando-as ou as atenuando), se as circunstâncias o exigirem. Entretanto, re-
comenda-se particular prudência e discernimento ao julgar a extinção do motivo que sugeriu as 
medidas; e não se exclui que as mesmas – uma vez revogadas – possam ser novamente impostas.

62. Observa-se frequentemente que ainda está em uso a antiga terminologia da suspensão 
a divinis para indicar a proibição de exercer o ministério, imposta como medida cautelar a 
um clérigo. É bom evitar tal designação, bem como a de suspensão ad cautelam, porque na 
legislação em vigor a suspensão é uma pena e, nesta fase, ainda não pode ser imposta. A forma 
correta para designar tal disposição será, por exemplo, afastamento ou proibição de exercício 
do ministério.

63. Deve-se evitar a opção de realizar simplesmente uma transferência de ofício, de cir-
cunscrição, de casa religiosa do clérigo envolvido, pensando que o seu afastamento do local do 
suposto delito ou das presumíveis vítimas constitua solução satisfatória do caso.

5 Cân. 1722 CIC – Para evitar escândalos, defender a liberdade das testemunhas e garantir o curso da justiça, o Ordinário 
pode [...] afastar o acusado do ministério sagrado ou de qualquer ofício ou cargo eclesiástico, e impor-lhe ou proibir-
lhe a residência em determinado lugar ou território, ou a pública participação na santíssima Eucaristia [...]. Cân. 1473 
CCEO – A fim de evitar escândalos, proteger a liberdade das testemunhas e tutelar o curso da justiça, o Hierarca pode 
[...] impedir ao acusado o exercício da Ordem Sacra, do ofício, do ministério ou de outro encargo, impor-lhe ou proibir-
lhe a residência em algum lugar ou território, ou mesmo proibir-lhe de receber publicamente a divina Eucaristia […].
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64. As medidas cautelares referidas no n. 58 impõem-se por meio de um preceito singular 

legitimamente notificado (cf. câns. 49ss. e 1319 CIC e 1406 e 1510ss. CCEO).

65. Tenha-se presente que, quando for decidido modificar ou revogar as medidas cautelares, 

será necessário fazê-lo com específico decreto legitimamente notificado. Entretanto não será 

necessário fazê-lo no fim do eventual processo, dado que então aquelas cessam por força do 

direito.

E) QUE FAZER PARA CONCLUIR A INVESTIGAÇÃO PRÉVIA?

66. Tendo em vista a equidade e o exercício razoável da justiça, recomenda-se que a dura-

ção da investigação prévia seja proporcionada às finalidades da própria investigação, ou seja, 

a obtenção da fundada verossimilhança da notitia de delicto e a respectiva existência do fumus 

delicti. O prolongamento injustificado da duração da investigação prévia pode constituir uma 

negligência por parte da autoridade eclesiástica.

67. Se a investigação foi realizada por pessoa idônea nomeada pelo Ordinário ou pelo Hie-

rarca, esta entregue todos os atos da investigação, juntamente com a própria avaliação dos seus 

resultados.

68. Segundo os câns. 1719 CIC e 1470 CCEO, o Ordinário ou o Hierarca deve decretar o 

encerramento da investigação prévia.

69. Segundo o art. 16 SST, uma vez concluída a investigação prévia, e qualquer que seja o 

resultado, o Ordinário ou o Hierarca tem o dever de enviar uma cópia autêntica dos relativos 

atos à CDF, o mais rápido possível. À cópia dos atos e à tabela-resumo (cf. o Apêndice), junte a 

sua avaliação dos resultados da investigação (votum), oferecendo ainda as suas eventuais suges-

tões acerca da maneira de proceder (por exemplo, se considera oportuno ativar um procedimen-

to penal, e o tipo do mesmo; se se pode considerar suficiente a pena imposta pelas autoridades 

civis; se é preferível a aplicação de medidas administrativas pelo Ordinário ou o Hierarca; se se 

deve invocar a prescrição do delito ou conceder a derrogação da mesma).

70. Quando o Ordinário ou o Hierarca que realizou a investigação prévia for um Superior 

Maior, convém que transmita cópia do fascículo da investigação também ao Moderador Supre-

mo (ou ao Bispo referencial, no caso de Institutos ou Sociedades de direito diocesano), já que 

são as figuras com que normalmente dialogará em seguida a CDF. Por sua vez, o Moderador 

Supremo enviará à CDF o seu votum, como no n. 69.
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71. Se o Ordinário que realizou a investigação prévia não for o Ordinário do lugar onde foi 

cometido o presumível delito, o primeiro comunique ao segundo os resultados da investigação.

72. Os atos sejam enviados numa única cópia. É útil que sejam autenticados por um Notá-
rio, que será um da Cúria, se não se nomeou um especial para a investigação prévia.

73. Os câns. 1719 CIC e 1470 CCEO estabelecem que o original de todos os atos seja con-
servado no arquivo secreto da Cúria.

74. Segundo o art. 16 SST, uma vez enviados os atos da investigação prévia à CDF, o Ordi-
nário ou o Hierarca deverá aguardar as relativas comunicações ou instruções da CDF.

75. Se, entretanto, surgirem outros elementos relativos à investigação prévia ou a novas 
acusações, sejam transmitidos o mais rapidamente possível à CDF para serem integrados com o 
que já possui. Se parecer útil reabrir a investigação prévia devido a tais elementos, comunique-se 
imediatamente a CDF.

IV. Chegados a este ponto, que pode fazer a CDF?

76. Recebidos os atos da investigação prévia, normalmente a CDF dá imediata confirmação 
ao Ordinário, ao Hierarca, ao Moderador Supremo (no caso dos religiosos, também à Congre-
gação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica; se, entretanto, 
o clérigo for duma Igreja Oriental, fá-lo à Congregação para as Igrejas Orientais; e, naturalmen-
te, à Congregação para a Evangelização dos Povos, se o clérigo pertencer a um território sujeito 
a este Dicastério), comunicando – se ainda o não fizera anteriormente – o número de Protocolo 
relativo ao caso. A este número, será necessário fazer referência em qualquer comunicação su-
cessiva à CDF.

77. Num segundo tempo, depois de ter estudado cuidadosamente os atos, à CDF abrem-se 
várias possibilidades de ação: arquivar o caso; solicitar um aprofundamento da investigação 
prévia; impor medidas disciplinares não penais, habitualmente por meio dum preceito penal; 
impor remédios penais ou penitências, ou então admoestações ou repreensões; abrir um pro-
cesso penal; individuar outras vias de solicitude pastoral. A decisão tomada é comunicada ao 
Ordinário, com as instruções apropriadas para levá-la a efeito.

A) QUE SÃO AS MEDIDAS DISCIPLINARES NÃO PENAIS?

78. As medidas disciplinares não penais são atos administrativos singulares (isto é, atos do 
Ordinário ou do Hierarca, ou mesmo da CDF), pelos quais se impõe ao acusado fazer ou deixar 
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de fazer alguma coisa. Nestes casos, normalmente impõe-se limitações no exercício do minis-
tério, mais ou menos amplas em consideração do caso, e algumas vezes também a obrigação de 
residir num determinado lugar. Fique claro que não se trata de penas, mas de atos de governo 
que visam garantir e proteger o bem comum e a disciplina eclesial e evitar o escândalo dos fiéis.

B) QUE É UM PRECEITO PENAL?

79. A forma habitual com que se impõem estas medidas é o preceito penal, nos termos dos 
câns. 1319 § 1 CIC e 1406 § 1 CCEO. O cân. 1406 § 2 CCEO equipara-o à admoestação 
com ameaça de pena.

80. As formalidades requeridas para um preceito foram já recordadas (câns. 49ss. CIC e 
1510ss. CCEO). Todavia, para que se trate dum preceito penal, no texto deve ser claramente 
indicada a pena cominada ao destinatário do preceito, se transgredir as medidas que lhe foram 
impostas.

81. Tenha-se presente que, segundo o cân. 1319 § 1 CIC, num preceito penal não se po-
dem cominar penas expiatórias perpétuas; além disso, a pena deve ser claramente determinada. 
Há outras exclusões de penas que estão previstas no cân. 1406 § 1 CCEO para os fiéis de rito 
oriental.

82. Contra este ato administrativo, admite-se recurso nos termos da Lei.

C) QUE SÃO OS REMÉDIOS PENAIS, AS PENITÊNCIAS E AS REPREENSÕES PÚBLICAS?

83. Para a definição dos remédios penais, das penitências e das repreensões públicas, reme-
te-se respectivamente para os câns. 1339 e 1340 § 1 CIC e 1427 CCEO.6

V. Quais são as decisões possíveis num processo penal?

84. As decisões no fim do processo penal, seja este judicial ou extrajudicial, poderão ter um 
resultado de três tipos:

6 Cân. 1339 CIC – § 1. O Ordinário, por si mesmo ou por meio de outrem, pode admoestar aquele que se encontrar em 
ocasião próxima de delinquir, ou aquele sobre quem, depois de feita investigação, incidir grave suspeita de ter cometido 
um delito. § 2. Também pode repreender, por forma adequada às circunstâncias peculiares da pessoa ou do fato, aquele 
de cujo comportamento surja escândalo ou grave perturbação da ordem. § 3. Da admoestação ou da repreensão deve 
constar sempre ao menos por meio de um documento, que se guarde no arquivo secreto da cúria. Cân 1340 § 1 CIC: 
A penitência, que se pode impor no foro externo, é realização de alguma obra de religião, piedade ou de caridade. Cân. 
1427 CCEO – § 1: Sem prejuízo do direito particular, a repreensão pública tem lugar na presença do notário ou de duas 
testemunhas ou então por meio de carta, mas de modo que conste por qualquer documento a recepção e o conteúdo da 
carta. § 2. Tenha-se cuidado para não dar, na repreensão pública, mais espaço do que o necessário à infâmia do réu.
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• condenatório (“constat”), se constar com certeza moral a culpabilidade do acusado em 

relação ao delito que lhe é atribuído. Neste caso, deve-se indicar especificamente o tipo 
de sanção canônica infligida ou declarada;

• absolutório (“constat de non”), se constar com certeza moral a não culpabilidade do acu-
sado, enquanto o fato não subsiste, o acusado não o cometeu, o fato não está previsto na 
lei como crime, ou foi cometido por pessoa não imputável;

•  demissório (“non constat”), no caso de não ser possível alcançar a certeza moral em re-
lação à culpabilidade do acusado, enquanto falta, ou é insuficiente ou é contraditória a 
prova de que o fato subsiste, que o acusado cometeu o fato, ou que o delito foi cometido 
por pessoa não imputável.

Existe a possibilidade de prover ao bem público ou ao bem do acusado com apropriadas ad-
moestações, remédios penais e outras vias ditadas pela solicitude pastoral (cf. cân. 1348 CIC).

A decisão (por sentença ou por decreto) deverá indicar a qual destes três gêneros faz referi-
mento, para ficar claro se “consta”, ou “consta que não”, ou “não consta”.

VI. Quais são os procedimentos penais possíveis?

85. Segundo a Lei, os procedimentos penais possíveis são três: o processo penal judicial; o 
processo penal extrajudicial; o procedimento introduzido pelo art. 21§ 2, 2o SST.

86. O procedimento previsto no art. 21 § 2, 2o SST7 está reservado aos casos muito graves, 
termina com uma decisão direta do Sumo Pontífice e prevê em todo o caso que, embora resulte 
clara a realização do delito, seja garantido ao acusado o exercício do direito de defesa.

87. Relativamente ao processo penal judicial, remete-se às disposições específicas da Lei, 
quer dos respectivos Códigos, quer dos arts. 8-15, 18-19, 21 § 1, 22-31 SST.

88. O processo penal judicial não exige a dupla sentença conforme, pelo que a decisão to-
mada eventualmente pela segunda instância mediante uma sentença determina a res iudicata 
(cf. também art. 28 SST). Contra uma sentença que se tornou definitiva, é possível apenas a 
restitutio in integrum, desde que se apresentem elementos que tornem evidente a sua injustiça 
(cf. câns. 1645 CIC, 1326 CCEO) ou a querela de nulidade (cf. câns. 1619ss. CIC, 1302ss. 
CCEO). O Tribunal constituído para este tipo de processo é sempre colegial, compondo-se no 

7 Art. 21 § 2, 2o SST – À Congregação para a Doutrina da Fé é lícito: [...] 2o remeter diretamente para a decisão do Sumo 
Pontífice a possibilidade da demissão do estado clerical ou da deposição, juntamente com a dispensa da lei do celibato, 
nos casos mais graves, quando constar claramente a realização do delito, depois de ter sido concedida ao réu a faculdade 
de se defender.
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mínimo por três juízes. Goza do direito de apelar contra a sentença de primeira instância não só 
a parte acusada que se considera injustamente onerada pela sentença, mas também o Promotor 
de Justiça da CDF (cf. art. 26 § 2 SST).

89. Segundo os arts. 16 e 17 SST, o processo penal judicial pode realizar-se na CDF ou ser 
confiado a um Tribunal inferior. A decisão a este respeito é comunicada aos interessados através 
duma específica carta executiva.

90. Mesmo durante o desenrolar dum processo penal, judicial ou extrajudicial, podem ser 
impostas ao acusado as medidas cautelares referidas nos n. 58-65.

A) QUE É O PROCESSO PENAL EXTRAJUDICIAL?

91. O processo penal extrajudicial, por vezes designado “processo administrativo”, é uma 
forma de processo penal que reduz as formalidades previstas no processo judicial, a fim de acele-
rar o curso da justiça, sem por isso eliminar as garantias processuais que são previstas pelo justo 
processo (cf. câns. 221 CIC e 24 CCEO).

92. Para os delitos reservados à CDF, o art. 21 § 2, 1o SST, derrogando os câns. 1720 CIC 
e 1486 CCEO, dispõe que seja apenas a CDF, em casos individuais, ex oficio ou a pedido do 
Ordinário ou do Hierarca, a decidir se deve proceder por esta via.

93. Tal como o processo judicial, também o processo penal extrajudicial pode realizar-se na 
CDF ou ser confiado a uma instância inferior, isto é, ao Ordinário ou ao Hierarca do acusado, 
ou então a terceiros para isso designados pela CDF, mediante eventual solicitação do Ordiná-
rio ou do Hierarca. Sobre a decisão a propósito, é enviada uma carta executiva específica aos 
interessados.

94. O processo penal extrajudicial decorre com formalidades ligeiramente diferentes, se-
gundo os dois Códigos. Se fosse ambíguo a qual dos Códigos referir-se (por exemplo, no caso 
de clérigos de rito latino que trabalham em Igrejas Orientais, ou clérigos de rito oriental ativos 
em circunscrições latinas), será necessário esclarecer com a CDF qual Código seguir e, depois, 
ater-se escrupulosamente a tal decisão.

B) COMO SE DESENROLA UM PROCESSO PENAL EXTRAJUDICIAL, SEGUNDO O CIC?

95. Quando um Ordinário recebe da CDF o encargo de realizar um processo penal extra-
judicial, deve em primeiro lugar decidir se preside pessoalmente o processo ou nomeia um seu 
Delegado. Além disso, deve nomear dois Assessores, que assistirão a ele ou ao seu Delegado na 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

147Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 64

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
fase de avaliação. Para a sua escolha, pode ser oportuno ater-se aos critérios citados nos câns. 
1424 e 1448 § 1 CIC. É necessário nomear também um Notário, segundo os critérios referidos 
no n. 41. Não está prevista a nomeação do Promotor de Justiça.

96. As referidas nomeações são feitas por meio de um decreto específico. Aos oficiais seja 
pedido o juramento de cumprirem fielmente o encargo recebido, observando o segredo. O ju-
ramento efetuado deve constar nos autos.

97. Depois o Ordinário (ou o seu Delegado) deve iniciar o processo, com um decreto de 
convocação do acusado. Este decreto deve conter: a indicação clara da pessoa convocada, do 
local e hora em que deverá comparecer, da finalidade para que é convocado, isto é, inteirar-se 
da acusação (a que o texto do decreto aludirá brevemente) e das relativas provas (que não é ne-
cessário enumerar já no decreto) e exercer o seu direito de defesa.

98. Embora não esteja explicitamente previsto pela Lei no caso dum processo extrajudicial, 
todavia, tratando-se de matéria penal, é muito oportuno que o acusado, segundo as disposições 
dos câns. 1723 e 1481 §§ 1-2 CIC, tenha um procurador e/ou advogado que o assista, por ele 
escolhido ou – se não o fizer – nomeado de ofício. O nome do advogado deve ser fornecido ao 
Ordinário (ou ao seu Delegado) antes da sessão de notificação das acusações e das provas, com 
uma específica procuração autêntica segundo o cân. 1484 § 1 CIC, para as verificações neces-
sárias sobre os requisitos exigidos pelo cân. 1483 CIC.8

99. Se o acusado se recusa ou transcura de comparecer, o Ordinário (ou o seu Delegado) 
avalie se é o caso para efetuar uma segunda convocação.

100. O acusado que recusa ou transcura de comparecer na primeira ou na segunda convoca-
ção seja advertido que o processo continuará apesar da sua ausência. Esta informação pode ser 
dada já no momento da primeira convocação. Se o acusado transcurou ou recusou comparecer, 
o fato seja verbalizado e proceda-se ad ulteriora.

101. No dia e hora da sessão de notificação das acusações e provas, são apresentados ao acu-
sado e possível advogado que o acompanhe o fascículo dos atos da investigação prévia. Torne-se 
conhecida a obrigação de respeitar o segredo de ofício.

8 Cân. 1483 CIC – Procurador e advogado devem ser de maior idade, e de boa fama; o advogado além disso deve 
ser católico, a não ser que o Bispo diocesano permita outra coisa, e doutor em direito Canônico, ou pelo menos 
verdadeiramente perito, e aprovado pelo mesmo Bispo.
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102. Se o caso envolver o sacramento da Penitência, preste-se particular atenção a respeitar 

o art. 24 SST, onde se prevê que não seja referido ao acusado o nome da presumível vítima, a 
não ser que esta tenha expressamente consentido em revelá-lo.

103. Não é obrigatório que os Assessores tomem parte na sessão de notificação.

104. A finalidade da notificação de acusação e provas é dar ao acusado a possibilidade de se 
defender (cf. cân. 1720, 1o CIC).

105. Por “acusação” entende-se o delito que a presumível vítima ou outra pessoa afirma ter-
-se verificado, de acordo com os resultados da investigação prévia. Por isso apresentar a acusação 
significa dar a conhecer ao acusado o delito que se lhe atribui, com tudo aquilo que o configura 
(por exemplo, lugar de ocorrência, número e eventualmente nome das presumíveis vítimas, 
circunstâncias).

106. Por “provas” entende-se o conjunto de todo o material recolhido durante a investiga-
ção prévia e outro material que possa ter sido adquirido: primeiro, a verbalização das acusações 
emitidas pelas presumíveis vítimas; depois os documentos relevantes (por exemplo, relatórios 
médicos, trocas de correspondência mesmo por via eletrônica, fotografias, recibos de compras, 
extratos bancários); as atas das declarações de possíveis testemunhas; e, enfim, eventuais perícias 
(médicas – incluindo as psiquiátricas –, psicológicas, grafológicas) que a pessoa condutora da 
investigação considerou apropriado acolher ou fazer realizar. Observem-se as regras de confi-
dencialidade eventualmente impostas pela lei civil.

107. O conjunto de elementos agora referido é designado “provas”, porque, apesar de terem 
sido recolhidas antes do processo, no momento em que é aberto o processo extrajudicial torna-
-se automaticamente um conjunto de provas.

108. É lícito, em qualquer fase do processo, que o Ordinário ou o seu Delegado estabeleça o 
recolhimento de mais provas, se lhe parecer oportuno com base nos resultados da investigação 
prévia. O mesmo pode acontecer também a pedido do acusado em fase de defesa. Obviamente, 
os resultados serão apresentados ao acusado no desenrolar desta fase. O que foi recolhido na 
sequência da defesa exercida seja apresentado, convocando uma nova sessão para contestação de 
acusações e provas, se forem encontrados novos elementos de acusação ou de prova; caso con-
trário, este material pode ser considerado simplesmente como elemento integrante da defesa.

109. A defesa pode realizar-se segundo duas modalidades: a) recolhendo-a no decorrer da 
própria sessão através de uma ata específica assinada por todos os presentes (mas, particular-
mente, pelo Ordinário ou seu Delegado, pelo acusado e possível advogado, e pelo Notário); b) 
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estabelecendo um prazo razoável dentro do qual a referida defesa seja apresentada, por escrito, 
ao Ordinário ou ao seu Delegado.

110. Tenha-se bem em mente que o acusado, segundo o cân. 1728 § 2 CIC, não é obrigado 
a confessar o delito, nem se lhe pode impor o juramento de veritate dicenda.

111. A defesa do acusado pode, obviamente, valer-se de todos os meios lícitos, como, por 
exemplo, a solicitação de ouvir testemunhas da outra parte ou exibir documentos e perícias.

112. Relativamente à admissão destas provas (particularmente ao recolhimento de declara-
ções de eventuais testemunhas), aplicam-se os critérios discricionários permitidos ao juiz pela 
Lei geral sobre o juízo contencioso.9

113. Se o caso concreto o exigir, o Ordinário ou o seu Delegado avalie a credibilidade dos 
que intervêm no processo.10 Mas, segundo o art. 24 § 2 SST, é obrigado a fazê-lo em relação ao 
denunciante, se o caso envolver o sacramento da Penitência.

114. Como se trata de processo penal, não se prevê a obrigação de o denunciante intervir 
na fase processual. De fato, exerceu o seu direito ao contribuir para a formulação da acusação e 
o recolhimento das provas. A partir daquele momento, a acusação é conduzida pelo Ordinário 
ou o seu Delegado.

C) COMO SE CONCLUI UM PROCESSO PENAL EXTRAJUDICIAL, SEGUNDO O CIC?

115. O Ordinário ou o seu Delegado convida os dois Assessores a fornecerem, dentro dum 
prazo razoável, a sua avaliação das provas e dos argumentos de defesa, referidos no cân. 1720, 
2o CIC. No decreto, pode também convidá-los para uma sessão conjunta onde se realize tal 
avaliação. A finalidade desta sessão é, evidentemente, facilitar a análise, a discussão e o con-
fronto. Para tal sessão, facultativa mas recomendável, não estão previstas formalidades jurídicas 
particulares.

9 Ex analogia cân. 1527 CIC – § 1. Podem produzir-se provas de qualquer espécie, que pareçam úteis para dilucidar a 
causa e sejam lícitas.

10 Ex analogia cân. 1572 CIC – Ao avaliar os testemunhos, o juiz, solicitadas, se for necessário, cartas testemunhais, 
considere: 1o) qual seja a condição da pessoa e a sua honestidade; 2o) se depôs por ciência própria, principalmente por ter 
visto ou ouvido, ou por mera opinião sua, pela fama ou pelo que ouviu a outras pessoas; 3o) se a testemunha se mostrou 
constante e firmemente coerente consigo própria, ou variável, incerta ou vacilante; 4o) se o depoimento condiz com os 
das outras testemunhas, ou se é confirmado ou não com outros elementos de prova.
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116. Previamente forneça-se aos Assessores todo o fascículo processual, dando-lhes tempo 

suficiente para o estudo e a avaliação pessoal. É bom recordar-lhes a obrigação de observar o 
segredo de ofício.

117. Embora não esteja previsto pela Lei, é bom que o parecer dos Assessores seja redigido 
por escrito, para facilitar a redação do sucessivo decreto conclusivo por quem de dever.

118. Com a mesma finalidade, se a avaliação das provas e dos argumentos de defesa ocorrer 
durante uma sessão conjunta, é aconselhável tomar uma série de anotações sobre as interven-
ções e a discussão, inclusive em forma de ata assinada pelos intervenientes. Estes escritos recaem 
sob o segredo de ofício, e não devem ser divulgados.

119. Se constar com certeza o delito, o Ordinário ou o seu Delegado (cf. cân. 1720, 3o 
CIC), deverá emanar um decreto pelo qual encerra o processo, impondo a pena, o remédio pe-
nal ou a penitência que julgar mais adequado para a reparação do escândalo, o restabelecimento 
da justiça e a emenda do réu.

120. O Ordinário nunca se esqueça de que, se pretender impor uma pena expiatória perpé-
tua, segundo o art. 21 § 2, 1o SST, deverá ter o mandato prévio da CDF. Assim, limitadamente 
a estes casos, é derrogada a proibição de infligir penas perpétuas por decreto, nos termos do cân. 
1342 § 2 CIC.

121. O elenco das penas perpétuas é unicamente aquele previsto no cân. 1336 § 1 CIC,11 
com as referências mencionadas nos câns. 1337 e 1338 CIC.12

122. Dado que se trata de um processo extrajudicial, tenha-se em mente que o decreto penal 
não é uma sentença, pois esta só se emite no termo de um processo judicial, embora imponha 
uma pena, como na sentença.

11 Cân. 1336 CIC – § 1. As penas expiatórias, que podem atingir o delinquente perpetuamente ou por tempo determinado 
ou indeterminado, além de outras que porventura a lei tiver estabelecido, são as seguintes: 1o) proibição ou preceito de 
residir num determinado lugar ou território; 2o) privação do poder, ofício, cargo, direito, privilégio, faculdade, graça, 
título, insígnias, mesmo meramente honoríficos; 3o) proibição de exercer as coisas referidas no n. 2, ou a proibição de 
as exercer em certo lugar ou fora de certo lugar; tais proibições nunca são sob pena de nulidade; 4o) transferência penal 
para outro ofício; 5o) demissão do estado clerical.

12 Cân. 1337 CIC – § 1. A proibição de residir em certo lugar ou território pode aplicar-se quer aos clérigos quer aos 
religiosos; a fixação de residência aos clérigos seculares e, dentro dos limites das constituições, aos religiosos. § 2. Para se 
aplicar a pena de fixação de residência em certo lugar ou território, requer-se o consentimento do Ordinário desse lugar, 
a não ser que se trate de casa destinada à penitência ou emenda também de clérigos extradiocesanos. Cân. 1338 CIC – § 
1. As privações e proibições referidas no cân. 1336 § 1 n. 2 e 3, nunca afetam os poderes, ofícios, direitos, privilégios, 
faculdades, graças, títulos e insígnias, que não estejam sob a alçada do Superior que estabeleceu a pena. § 2. Não se 
pode dar a privação do poder de ordem, mas tão somente a de exercitar essa ordem ou algum dos seus atos; do mesmo 
modo não pode dar-se a privação dos graus acadêmicos. § 3. Acerca das proibições mencionadas no cân. 1336-§ 1,3o, 
observem-se as normas que acerca das censuras se dão no cân. 1335.
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123. O decreto em questão é um ato pessoal do Ordinário ou do seu Delegado, pelo que 

não deve ser assinado pelos Assessores, mas apenas autenticado pelo Notário.

124. Além das formalidades gerais previstas para cada decreto (cf. câns. 48-56 CIC), o de-
creto penal deve citar resumidamente os principais elementos da acusação e do andamento do 
processo, mas, sobretudo, expor ao menos brevemente as razões sobre as quais se fundamenta 
a decisão, no direito (isto é, enumerando os cânones em que se baseia a decisão – por exemplo, 
os que definem o delito, os que definem eventuais atenuantes, eximentes ou agravantes – e, ao 
menos de maneira essencial, a lógica jurídica que levou a decidir aplicá-los) e nos fatos.

125. Obviamente, a motivação nos fatos é a mais delicada, porque o autor do decreto deve 
expor as razões com base nas quais, comparando o material da acusação e aquilo que foi afirma-
do na defesa (confrontação esta que deverá explicitar sinteticamente na apresentação), chegou a 
ter certeza de o delito ter sido ou não cometido, ou da insuficiente certeza moral.

126. Cientes de que nem todos possuem vastos conhecimentos do direito canônico e da 
sua linguagem formal, requer-se que num decreto penal apareça destacado principalmente o 
raciocínio seguido, e não tanto a precisão terminológica em detalhe. Eventualmente se recorra 
à ajuda de pessoas competentes.

127. A notificação do decreto na íntegra (e, por conseguinte, não só da parte dispositiva) 
acontecerá através dos meios legítimos previstos (cf. câns. 54-56 CIC)13 e deve constar na forma 
devida.

128. Em todo o caso, deve-se enviar à CDF cópia autenticada dos atos processuais (se ainda 
não tinham sido enviados) e do decreto notificado.

129. Se a CDF decidir avocar a si mesma o processo penal extrajudicial, todas as formali-
dades previstas a partir do n. 91 ficarão, obviamente, a cargo dela, sem prejuízo do direito de 
solicitar a colaboração das instâncias inferiores, se necessário.

13 Cân. 54 CIC – § 1. O decreto singular, cuja aplicação se confia ao executor, surte efeito desde o momento da execução; 
de contrário, desde o momento em que é intimado ao interessado por autoridade da pessoa que o deu. § 2. O decreto 
singular, para poder ser urgido, deve ser intimado por documento legítimo, nos termos do direito. Cân. 55 CIC – Salvo 
o prescrito nos câns. 37 e 51, quando uma causa gravíssima obstar a que se entregue o texto escrito do decreto, este se 
considera intimado se for lido àquele a quem se destina perante o notário ou duas testemunhas, redigindo-se a ata que 
deve ser assinada por todos os presentes. Cân. 56 CIC – O decreto considera-se intimado, se aquele a quem se destina, 
devidamente convocado para receber o decreto, sem justa causa, não comparecer ou se recusar a assiná-lo.
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D) COMO SE DESENROLA UM PROCESSO PENAL EXTRAJUDICIAL, SEGUNDO O CCEO?

130. Como se disse no n. 94, o processo penal extrajudicial segundo o CCEO desenrola-se 
com algumas peculiaridades próprias daquele direito. Visando uma maior fluidez da exposição 
e para evitar repetições, indicar-se-ão apenas tais peculiaridades: por conseguinte, na práxis des-
crita até agora e em comum com o CIC, será preciso fazer as seguintes adaptações.

131. Antes de tudo, tenha-se em mente que o estipulado no cân. 1486 CCEO deve ser es-
crupulosamente seguido, sob pena de falta de validade do decreto penal.

132. No processo penal extrajudicial, segundo o CCEO, não existe a presença dos Assesso-
res, sendo, pelo contrário, obrigatória a do Promotor de Justiça.

133. A sessão de notificação da acusação e das provas deve-se realizar com a presença obri-
gatória do Promotor de Justiça e do Notário.

134. Segundo o cân. 1486 § 1, 2o CCEO, a sessão de notificação e, consequentemente, o 
recolhimento da defesa realizar-se-á unicamente sob a forma de discussão oral. Mas isto não 
exclui que, para tal discussão, se possa entregar a defesa em forma escrita.

135. Com base na gravidade do delito, pondere-se atentamente se as penas referidas no 
cân. 1426 § 1 CCEO são verdadeiramente adequadas para se alcançar aquilo que está previsto 
no cân. 1401 CCEO. Na decisão sobre a pena a impor, observem-se os câns. 142914 e 143015 
CCEO.

136. O Hierarca ou o seu Delegado se recorde sempre que, segundo o art. 21 § 2, 1o SST, 
estão ab-rogadas as proibições referidas no cân. 1402 § 2 CCEO. No entanto, ele poderá impor 
por decreto uma pena expiatória perpétua, depois de ter o mandato prévio da CDF, exigido 
pelo mesmo art. 21 § 2,1o, SST.

137. Para redigir o decreto penal, aplicam-se os mesmos critérios indicados nos n. 119-126.

14 Cân. 1429 CCEO – § 1. A proibição de residir em certo lugar ou território específico pode recair apenas sobre os clérigos, 
os religiosos ou os membros duma sociedade de vida comum como se fossem religiosos; ao passo que a prescrição de 
residir num certo lugar ou território só pode recair sobre os clérigos incardinados em uma eparquia, salvaguardado o 
direito dos institutos de vida consagrada. § 2. Para se impor a ordem de residir num certo lugar ou território, requer-se o 
consentimento do Hierarca do lugar, a não ser que se trate da casa dum instituto de vida consagrada de direito pontifício 
ou patriarcal e, neste caso, exige-se o consentimento do Superior competente, ou de uma casa destinada à penitência e 
à emenda de clérigos de várias eparquias.

15 Cân. 1430 CCEO – § 1. As privações penais podem recair apenas sobre poderes, ofícios, ministérios, encargos, direitos, 
privilégios, faculdades, graças, títulos, insígnias que estejam sob a alçada da autoridade que estabelece a pena ou do 
Hierarca que implementou o processo penal ou que a inflige com decreto; o mesmo é válido na transferência penal para 
outro ofício. § 2. Não pode haver a privação do poder de ordem sagrada, mas somente a proibição de exercitar todos ou 
alguns dos seus atos, como estabelece o direito comum; bem como não pode haver a privação dos graus acadêmicos.
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138. A notificação será feita nos termos do cân. 1520 CCEO e deve constar na forma devida.

139. Quanto ao restante, que não se mencionou nos números anteriores, tenham-se presen-
tes as disposições para o processo extrajudicial segundo o CIC, incluindo a possível realização 
do processo na CDF.

E) O DECRETO PENAL RECAI SOB O SEGREDO DE OFÍCIO?

140. Como já se recordou (cf. n. 47), os atos processuais e a decisão encontram-se sob o 
segredo de ofício. É preciso lembrá-lo constantemente de quantos intervêm, a qualquer título, 
no processo.

141. O decreto deve ser notificado integralmente ao acusado. A notificação será feita ao seu 
procurador, se o acusado se valeu dele.

VII. Que pode acontecer, quando termina um procedimento penal?

142. Segundo o tipo de procedimento ativado, existem diferentes possibilidades que dizem 
respeito a quem teve parte no próprio procedimento.

143. Se foi seguido o procedimento segundo o art. 21 § 2, 2 SST, tratando-se de um ato do 
Romano Pontífice, é inapelável (cf. câns. 333 § 3 CIC e 45 § 3 CCEO).

144. Se houve um processo penal judicial, estão abertas as possibilidades de impugnação 
previstas pela Lei, nomeadamente a querela de nulidade, a restitutio in integrum e o apelo.

145. Segundo o art. 20, 1o SST, o único Tribunal de segunda instância a que se pode apelar 
é o da CDF.

146. Para apresentar apelo, segue-se o prescrito pela Lei, notando cuidadosamente que o art. 
28, 2o SST altera o prazo de apresentação do apelo, impondo peremptoriamente o prazo de um 
mês, a contar de acordo com o disposto nos câns. 202 § 1 CIC e 1545 § 1 CCEO.

147. Se houve um processo penal extrajudicial, há a possibilidade de apresentar recurso con-
tra o decreto conclusivo do mesmo, nos termos previstos pela Lei, ou seja, pelos câns. 1734ss. 
CIC e 1487 CCEO (veja-se o ponto VIII).

148. Apelos e recursos produzem, segundo os câns. 1353 CIC e 1319 e 1487 § 2 CCEO, 
efeito suspensivo da pena.

149. Dado que a pena é suspensa e se voltou a uma fase análoga à pré-processual, permane-
cem em vigor as medidas cautelares com as mesmas admoestações e modalidades referidas nos 
n. 58-65.
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VIII. Que se deve fazer em caso de recurso contra um decreto penal?

150. A Lei prevê modalidades diferentes, segundo os Códigos.

A) QUE PREVÊ O CIC EM CASO DE RECURSO CONTRA UM DECRETO PENAL?

151. Quem pretende recorrer contra um decreto penal, segundo o cân. 1734 CIC deve 
começar por solicitar a sua reforma ao autor (o Ordinário ou o seu Delegado) dentro do prazo 
peremptório de dez dias úteis a partir da legítima notificação.

152. O autor, segundo o cân. 1735 CIC, dentro de trinta dias a contar desde quando re-
cebeu a solicitação, pode responder corrigindo o seu decreto (mas, antes de assim proceder, é 
bom pedir imediatamente conselho à CDF) ou rejeitando a solicitação. Pode também optar 
simplesmente por não responder.

153. Contra o decreto corrigido, a rejeição da solicitação ou o silêncio do autor, o recorrente 
pode dirigir-se à CDF diretamente, por meio do autor do decreto (cf. cân. 1737-§ 1 CIC) ou 
através de um procurador, no prazo peremptório de 15 dias úteis previsto pelo cân. 1737 § 2 
CIC.16

154. Se o recurso hierárquico foi apresentado ao autor do decreto, este deve transmiti-lo 
imediatamente à CDF (cf. cân. 1737 § 1 CIC). Depois disso (bem como se o recurso for apre-
sentado diretamente à CDF), o autor do decreto deve apenas aguardar eventuais instruções ou 
solicitações da CDF, que, em todo o caso, o informará acerca do resultado do exame do recurso.

B) QUE PREVÊ O CCEO, EM CASO DE RECURSO CONTRA UM DECRETO PENAL?

155. O CCEO prevê um procedimento mais simples que o do CIC. De fato, o cân. 1487 
§ 1 CCEO prevê apenas que o recurso seja enviado à CDF no prazo de dez dias úteis a contar 
da notificação.

156. Neste caso, o autor do decreto não tem nada a fazer, senão aguardar eventuais instru-
ções ou solicitações da CDF, que, em todo o caso, o informará sobre o resultado da análise do 
recurso. Mas, se se tratar do Ordinário, deverá ter em conta os efeitos suspensivos do recurso, 
referidos no n. 148.

16 Cân. 1737 § 2 CIC – O recurso deve ser interposto no prazo peremptório de quinze dias úteis, que [...] decorrem nos 
termos do cân. 1735.
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IX. Algo que é preciso ter sempre em mente

157. Desde o momento em que se tem a notitia de delicto, o acusado tem direito de apre-
sentar pedido para ser dispensado de todas as obrigações inerentes ao seu estado de clérigo, in-
cluindo o celibato, e contextualmente de eventuais votos religiosos. O Ordinário ou o Hierarca 
deve informá-lo claramente deste seu direito. Se o clérigo decidir valer-se desta possibilidade, 
deverá redigir uma solicitação específica, dirigida ao Santo Padre, apresentando-se e indicando 
brevemente os motivos por que o faz. O pedido deve ser claramente datado e assinado pelo 
requerente. Será entregue à CDF, acompanhado pelo votum do Ordinário ou Hierarca. A CDF, 
por sua vez, providenciará a encaminhar o pedido ao Santo Padre e – se ele o aceitar – transmi-
tirá o rescrito de dispensa ao Ordinário ou Hierarca, pedindo-lhe para providenciar à legítima 
notificação do requerente.

158. Há possibilidade de recurso, nos termos do art. 27 SST,17 contra todos os atos admi-
nistrativos singulares emitidos ou aprovados pela CDF. Para a sua admissibilidade, o recurso 
deve determinar claramente o petitum e conter as razões in iure e in fato em que se baseia. O 
recorrente deve valer-se sempre dum advogado, munido do respectivo mandato.

159. Se uma Conferência Episcopal já providenciou a redação das suas próprias diretrizes 
relativas ao tratamento dos casos de abuso sexual de menores, em resposta ao convite feito pela 
CDF em 2011, dever-se-á ter presente este texto.

160. Acontece às vezes que a notitia de delicto diz respeito a um clérigo já falecido. Neste 
caso, não pode ser ativado qualquer tipo de procedimento penal.

161. Se um clérigo denunciado morrer durante a investigação prévia, não será possível abrir 
um sucessivo procedimento penal. Em todo o caso, recomenda-se ao Ordinário ou ao Hierarca 
que informe igualmente a CDF.

162. Se um clérigo acusado morrer durante o processo penal, comunique-se o fato à CDF.

163. Se, durante a fase de investigação prévia, um clérigo acusado perdeu esse estado canô-
nico na sequência da concessão de dispensa ou da pena imposta noutro procedimento, o Or-
dinário ou o Hierarca avalie se é oportuno levar a termo a investigação prévia, tendo em vista a 
caridade pastoral e as exigências de justiça para com as presumíveis vítimas. Mas se tal acontecer 

17 Art. 27 SST – Contra os atos administrativos singulares emitidos ou aprovados pela Congregação para a Doutrina 
da Fé nos casos de delitos reservados, admite-se o recurso, apresentado no prazo peremptório de sessenta dias úteis, à 
Congregação Ordinária (ou seja, Feria IV) do mesmo Dicastério, que julga sobre o mérito e a legitimidade, ficando 
eliminado qualquer outro recurso nos termos do art. 123 da Constituição Apostólica Pastor bonus.
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com o processo penal já iniciado, este poderá ainda ser levado a termo, ainda que seja somente 
para definir a responsabilidade num possível delito e impor eventuais penas. De fato, tenha-se 
em mente que, na definição de delictum gravius, conta que o acusado seja clérigo no momento 
do possível delito, não no tempo do processo.

164. Levando em consideração quanto previsto pela Instrução Sobre a reserva das causas, do 
dia 6 de dezembro de 2019, a autoridade eclesiástica competente (o Ordinário ou o Hierarca) 
informe, nos devidos modos, a presumível vítima e o acusado – se o solicitarem – sobre cada 
uma das fases do procedimento, tendo o cuidado de não revelar informações cobertas por segre-
do pontifício ou segredo de ofício, cuja divulgação poderia prejudicar terceiros.

***

Este Vademecum não pretende substituir a formação dos operadores de direito canônico, em 
particular no que diz respeito à matéria penal e processual. Somente um profundo conhecimen-
to da Lei e das suas intenções poderá prestar o devido serviço à verdade e à justiça, que se há de 
procurar com peculiar atenção em matéria de delicta graviora devido às profundas feridas que 
infligem à comunhão eclesial.
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SAÍDAS E FRONTEIRAS

ASTEROIDE RECEBE O NOME  
DE PESQUISADOR JESUÍTA

“Não sou muito ligado a asteroides”, como alguns de seus colegas de observatório, explicou. 

“Para mim, foi uma surpresa”.

O asteroide, chamado 119248 Corbally, tem cerca de 800 metros de diâmetro. Foi desco-

berto em 10-09-2001 por Roy Tucker, engenheiro recém-aposentado do Imaging Technology 

Laboratory, centro de tratamento de imagens da Universidade do Arizona.

Tucker trabalhou durante anos em parceria com os astrônomos do Vaticano. O seu trabalho 

inclui a construção e manutenção de câmeras de dispositivos usadas para imagens digitais de 

objetos celestes no Laboratório de Tecnologia Avançada do Vaticano, bem como em telescópios 

usados por Corbally no Observatório Steward, da Universidade do Arizona.

A designação de um asteroide requer a aprovação de um comitê da União Astronômica 

Internacional – UAI. Uma vez designado, publica-se, em uma circular do Centro de Planetas 

Menores, associado à UAI, uma pequena citação sobre a pessoa que está sendo homenageada.

Asteroides são pequenos corpos rochosos que orbitam o sol. Milhares deles localizam-se no 

cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter. Mas alguns têm órbitas que os levam 

a outros locais do sistema solar.

Nascido em Londres, Corbally, hoje com 74 anos, trabalha na equipe do Observatório do 

Vaticano desde 1983. Ingressou no observatório após concluir o doutorado em astronomia pela 

Universidade de Toronto. Foi vice-diretor do Grupo de Pesquisa do Observatório do Vaticano 

até 2012.

Corbally possui uma ampla gama de interesses de pesquisa. Eles incluem desde sistemas 

estelares, classificação espectral estelar, atividade em estrelas do tipo solar, estrutura galáctica até 

regiões de formação estelar e tecnologia de telescópios.

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/585862-o-vaticano-mira-nas-estrelas-ha-seculos
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522809-o-observatorio-do-vaticano-e-como-a-enterprise-da-serie-star-trek
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522809-o-observatorio-do-vaticano-e-como-a-enterprise-da-serie-star-trek
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“Gosto muito é de estrelas. Mas, sabendo que as estrelas estão em nossa galáxia, também 

me interesso na estrutura galáctica e na história das populações estelares em nossa galáxia. A 
minha maneira de investigar tudo isso é através de estrelas individuais”, ele diz ao Catholic News 
Service.

A pesquisa atual do jesuíta enfoca as características da senciência humana no contexto da 
evolução.

Pesquisas feitas pelo Observatório do Vaticano já renderam pelo menos 10 asteroides com 
nomes de jesuítas, incluindo Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus.

Outros jesuítas contemporâneos, colegas de Corbally, cujos nomes foram dados a aste-
roides são: o Ir. Guy Consolmagno, diretor do Observatório do Vaticano e presidente de sua 
fundação; o Pe. Richard Boyle e o Pe. Jean Baptiste Kikwaya, astrônomos do observatório; e o 
Pe. Robert Macke, cientista pesquisador e curador de meteoritos do observatório.

Além disso, outros jesuítas cujos nomes também foram dados a asteroides são: o Pe. George 
Coyne, ex-diretor do observatório, falecido em 11 de fevereiro; o Pe. Christopher Claviu, cujas 
medições matemáticas ajudaram no desenvolvimento do calendário gregoriano; o Pe. Roggiero 
Boscovich, matemático do século XVIII; o Pe. Maximilian Hell, que determinou a paralaxe 
solar a partir das observações de Vênus enquanto este transitava em frente ao sol em 1769; e Pe. 
Angelo Secchi, diretor do observatório Colégio Romano durante o século XI

Publicado por IHU em 24 de junho de 2020

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/578070-astronomo-do-vaticano-diz-que-estudar-o-cosmos-e-uma-forma-de-adoracao
http://www.ihu.unisinos.br/188-noticias/noticias-2018/581614-os-insights-psicologicos-de-santo-inacio-de-loyola
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/590972-cinquenta-anos-atras-o-homem-na-lua-palida-luz-dos-nossos-sonhos-artigo-de-guy-consolmagno
http://www.ihu.unisinos.br/588364-e-possivel-encontrar-deus-em-um-buraco-negro-artigo-de-guy-consolmagno
http://www.ihu.unisinos.br/596441-padre-george-coyne-astronomo-promovia-o-dialogo-entre-ciencia-e-teologia
http://www.ihu.unisinos.br/596441-padre-george-coyne-astronomo-promovia-o-dialogo-entre-ciencia-e-teologia
http://www.ihu.unisinos.br/576583-angelo-secchi-no-bicentenario-do-nascimento-o-pai-da-astrofisica
http://www.ihu.unisinos.br/576583-angelo-secchi-no-bicentenario-do-nascimento-o-pai-da-astrofisica
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P. N. 0334/20 

Brasília, DF, 13 de julho de 2020 

CARTA ABERTA DA CNBB AO CONGRESSO NACIONAL 

“Eu estava com fome, e não me deram de comer;  
com sede e não me deram de beber”. 

(Mt 25,43)

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, em conjunto com outras entidades 
da sociedade civil, firmou recentemente o “Pacto pela Vida e Pelo Brasil”. O texto afirma que 
vivemos “uma grave crise – sanitária, econômica, social e política – exigindo de todos, espe-
cialmente de governantes e representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos 
princípios da solidariedade e da dignidade humana”. 

O Congresso Nacional tem desempenhado um papel fundamental pautando iniciativas que 
buscam responder aos impactos urgentes da pandemia, particularmente aos que afetam direta-
mente a vida dos mais pobres e vulneráveis. Dentre esses, merecem atenção especial os indíge-
nas, quilombolas e comunidades tradicionais. Sobre eles o Papa Francisco insistiu em Puerto 
Maldonado, no dia 19 de janeiro de 2018, “continuai a defender estes irmãos mais vulneráveis”. 

Nesse sentido a CNBB acompanhou a louvável iniciativa, bem como, o processo de apro-
vação no Legislativo Federal, do Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos Ter-
ritórios Indígenas, comunidades quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais (PL 
n. 1142/2020). O texto é fruto dos esforços coletivos de parlamentares, representações das 
comunidades tradicionais e organizações da sociedade civil. 

Com indignação e repudio a CNBB tomou conhecimento, no último dia 7 de julho, que a 
sanção do Exmo. Sr. Presidente da República ao PL 1142/2020, agora Lei nº 14.021, contém 
16 vetos. Esses vetos são eticamente injustificáveis e desumanos pois negam direitos e garantias 
fundamentais à vida dos povos tradicionais, como por exemplo o acesso a água potável e segura, 
que “é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivên-
cia das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos” (Papa 
Francisco, Laudato Si’, 30). 

 Os vetos do governo atentam contra a Constituição Federal. Com efeito, ao abolir a obri-
gação de acesso à água potável e material de higiene, de oferta de leitos hospitalares e de terapia 
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intensiva, de ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea, bem como outros aspectos pre-
vistos no PL 1142/2020, como alimentação e auxílio emergencial, os vetos violam o princípio 
da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III), do direito à vida (CF, art. 5o, caput), da 
saúde (CF, arts. 6o e 196) e dos povos indígenas a viver em seu território, de acordo com suas 
culturas e tradições (CF, art. 231). 

A justificativa do presidente da república para tais vetos baseia-se na falta de orçamento, ar-
gumento que não se sustenta considerando a recente aprovação da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 10/2020 pelo Congresso Nacional. Conhecida como “Orçamento de Guerra”, 
a Emenda autoriza os gastos necessários para combater a crise gerada pela pandemia do novo 
coronavírus. É oportuno destacar que essa mesma justificativa não impediu o pronto auxílio 
para instituições financeiras. 

Urge, portanto, uma posição forte, decisiva e definitiva em defesa da vida. Há meses os po-
vos tradicionais enfrentam a pandemia com números crescentes de contaminados e mortes em 
seus territórios. Sendo assim, a CNBB vem respeitosamente solicitar, o mais breve possível, a 
realização de Sessão do Congresso Nacional para que todos os vetos ao PL 1142/2020 (Lei n. 
14.021) sejam analisados e derrubados. 

Esperançosa e vigilante a CNBB continuará acompanhando esse processo. A missão de 
defender a vida está, mais uma vez, nas mãos do Parlamento brasileiro. A sociedade precisa dos 
senhores e das senhoras. 

Que o Deus da “vida em abundância” (Jo 10,10) vos abençoe e ilumine. 

D. WALMOR DE OLIVEIRA AZEVEDO

Arcebispo de Belo Horizonte
Presidente da CNBB

D. JOEL PORTELLA AMADO

Bispo auxiliar de S. Sebastião do Rio de Janeiro
Secretário Geral da CNBB
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resenhada. No final, nome do resenhador.

9. Em arquivo separado, o autor incluirá breve currículo: formação acadêmica, atividade pro-
fissional, principais publicações, endereço completo, telefone e endereço eletrônico. A Se-
cretaria de Redação notificará os autores após a recepção dos trabalhos enviados.

10. Os artigos serão examinados por dois pareceristas externos à Equipe de Redação.
11. A aceitação ou recusa dos originais, com a consequente notificação aos autores, cabe à de-

cisão da Redação.
12. O envio dos originais à Redação será considerado como autorização do autor para a publi-

cação de seus textos.
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