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Um modo se ser, crer, pensar e orar entre outros 

 

Deixemos por conta dos teólogos a tarefa difícil e sempre inacabada de 

pensar  os fundamentos do sistema de sentido de uma religião – revelada ou não – 

e pensemos o seu outro lado. Pensemos como uma tradição religiosa funda e 

inscreve entre a fé pessoalmente individual de seus fiéis  e a crença culturalmente 

partilhada de suas comunidades de fé um eixo de palavras, de idéias e de imagens 

através das quais uma identidade religiosa também pessoal ou coletivizada  se 

origina, transforma e, uma vez ou outra, se extingue. Através das quais o núcleo 

daquilo que alguém pode chamar “a minha fé” ou “aquilo em que eu creio”, ou que 

uma “comunidade de fé” pode, coletivamente” proclamar como “a nossa crença” ou 

“aquilo em que cremos”. 

Entre as páginas de nosso capítulo primeiro desenhamos um precário 

guia-mapa de diferentes tradições religiosas, religiões, vertentes ou tendências, 

igrejas ou outras agências de confissão religiosa. Podemos agora simplificar 

bastante este mapa imperfeito. Podemos pensar juntos respostas simples à 

seguinte pergunta essencial: “qual o fundamento que estabelece uma real 

distinção entre tradições religiosas que partilham uma mesma origem de crença, 

como as cristãs?” 

Se substituirmos a palavra “teologia” por esta outra: “espiritualidade”, com 

o sentido com que ela nos acompanhou ao longo da viagem destas páginas, 

poderíamos reconhecer quatro orientações originais: uma espiritualidade de 

eleição, uma espiritualidade de salvação, uma espiritualidade de inversão e, 

finalmente, uma espiritualidade de libertação.  Devemos de maneira muito sumária 

descrever aqui o que nos parece caracterizar cada uma delas. Devemos, logo a 

seguir, tomar a última delas e trabalhar o seu significado um pouco mais a fundo. 

Estejamos atentos ao fato de que estaremos tratando cada uma delas 

como um sistema cultural entre outros. Alguns valores presentes nelas poderiam 

ser encontrados em outros sistemas de sentido e mesmo em outros campos de 

imaginários, de ideologias e mesmo de gramáticas sociais no Brasil. Entre todas as 

descritas sumariamente - e elas serão possivelmente apenas algumas entre outras 

mais – focalizaremos com bastante mais atenção a que estaremos chamando aqui 

de espiritualidade de libertação. E o fato de que tenhamos nos permitido esta 

escolha não significa que as outras devem ser consideradas como modos 

ilegítimos de crença, prece e rito. Por outro lado, estejamos também atentos ao 

fato de que os nomes aqui dados a formas culturais de espiritualidades presentes 
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entre as tradições culturais das religiões no Brasil são escolhas passíveis de 

críticas e de revisões. Servem como títulos precários e provisórios. Alguns deles 

atravessam algumas ou várias tradições confessionais de uma mesma religião. 

Assim, uma espiritualidade de libertação aplica-se a uma entre outras modalidades 

de fé, crença, culto e prática social de pessoas e de grupos católicos. E não 

apenas a eles, mas também a grupos e pessoas de outras confissões cristãs não-

católicas. De igual maneira, há núcleos de uma espiritualidade de eleição entre 

católicos mais fundamentalistas, entre evangélicos, entre as testemunhas de Jeová 

e praticantes de outras religiões ou vertentes teológico-espirituais no interior de 

uma mesma religião.  

 

espiritualidades –  modos de pensar e viver a fé e partilhar a crença 

 

Consideramos aqui uma espiritualidade de eleição aquela que encontra o 

fundamento de suas preces, de suas crenças e rituais de culto em um princípio 

que poderia ser enunciado desta maneira (ainda que devamos reconhecer nele as 

suas variantes): “Existe uma única fé autêntica, existe uma única religião 

verdadeira, existe uma única comunidade religiosa de crença e culto verdadeira. 

Um único Deus verdadeiro a constituiu e apenas ela o representa de maneira 

integral e legítima entre todos. Seus integrantes – sacerdotes e/ou leigos – são os 

eleitos de Deus e apenas a eles está destinada uma vida religiosa exemplar e  a 

salvação eterna”. 

De modo geral é a tradições religiosas “de povo eleito” deste tipo que 

atribuímos o qualificador “fundamentalista”. Mas entre as confissões religiosas 

praticantes de uma  espiritualidade de eleição, existem experiências históricas e 

atuais muito diversas. Algumas delas, por exemplo, são fortemente proselitistas, e 

obrigam os seus seguidores a um trabalho conversionista voluntário bastante ativo, 

como os mórmons (os “santos de Jesus Cristo dos últimos dias”) e as testemunhas 

de Jeová. Outros são, ao contrário, religiões étnicas, nacionais ou culturais 

bastante mais restritas e fechadas. Nelas a opção conversionista é rara ou mesmo 

inexistente. Ao contrário, a adesão a uma delas é bastante difícil, quando não se 

possui um requisito de origem. Em uma e na outra tendência, de modo bastante 

geral religiões praticante de espiritualidades de eleição constituem unidades locais, 

regionais ou nacionais minoritárias. E o seu próprio coeficiente mínimo de adeptos 

“eleitos” não raro é apresentado como um atestado de autenticidade religiosa e de 

eleição divina. 

Uma múltipla espiritualidade de salvação representa uma alternativa algo 

mais aberta frente à espiritualidade de eleição. A diferença entre as duas poderia 



 4 

estar nas expressões seguintes. Na primeira você “é um eleito” e se preserva com 

tal enquanto se mantiver fiel  à sua comunidade de eleição. Na segunda, 

independentemente de sua origem étnica, nacional ou cultural, você “se torna um 

salvo”, ao ingressar de maneira voluntária e autêntica em uma comunidade de 

salvação.  Na primeira você é um “escolhido de Deus”, e por “ser um eleito” você 

está salvo. Enquanto na segunda “você escolhe ser de Deus”, e por haver 

escolhido voluntariamente devotar-se à fé em um deus escolhido, você será salvo. 

As tradições que melhor traduzem esta forma de espiritualidade são as do 

evangelismo pentecostal e de algumas religiões de confissões protestantes e de 

vocação calvinista, em que a própria idéia de “predestinação” é bastante forte. 

Vimos de passagem, em momentos de capítulos anteriores, que enquanto religiões 

mais abertas e que incorporam variáveis e variantes internamente, como o 

catolicismo ou o espiritismo são capazes de incorporar as mais diversas categorias 

de fiéis, entre Padre Cícero a ao cangaceiro Lampião e seu bando, entre Irmã 

Dorothy e um jagunço pago para selar a sua morte, por partirem da confissão de 

que, seres humanos, “somos todos pecadores”, confissões religiosas de 

espiritualidade de salvação invertem esta humilde e consoladora confissão com a 

fórmula: “nos somos os salvos no Senhor”.  

E, de fato, as suas pequenas comunidades de crença e culto mantém 

entre elas, dentro de uma mesma confissão ou uma mesma igreja, como a 

congregação cristã no Brasil, ou, em alguns casos, no interior de um mesmo 

“ministério”, como o “Ministério do Ipiranga” da Assembléia de Deus, uma intensa 

relação que as separa ou mesmo isola de outras, mesmo dentro do mesmo âmbito 

amplo e multiforme das comunidades evangélicas pentecostais.  

Em cada uma delas reside a nova e verdadeira “família” de uma pessoa 

convertida. Ali estão os seus “irmãos na fé” e os que serão “salvos comigo” e 

“comigo haverão de estar no dia do Juízo Final e na Glória do Senhor”. Não porque 

sejam pré-eleitos, quem quer que sejam, mas porque resolveram “entregar suas 

almas a Cristo” e se elegeram a si-próprios como “dignos da salvação”. Cada uma 

delas constitui uma pequena confraria de pessoas que observam uma rígida 

hierarquia interna, e que exigem, umas das outras, uma declarada e evidente 

apologia conversionista de sua fé e uma conduta ativa de “crente no Senhor 

Jesus”, mais do que apenas de “cristão”, e exemplar aos olhos dos “irmãos” e aos 

olhos do “mundo”. De tudo aquilo que não pertencendo à comunidades dos 

“irmãos” e dos “salvos no Senhor”, faz parte de um mundo profano e profanado, 

pertencente mais às forças do mal ou ao próprio poder do Demônio, do que à 

“seara dos benditos”.  
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São as pequenas e incontáveis comunidades de  fervor pentecostal e de 

uma polissêmica – mas, em sua variedade, bastante uniforme em seus 

fundamentos – espiritualidade de salvação, as que se colocam no ponto ótimo de 

uma lógica do sagrado. Distantes dos “outros evangélicos” que, como os 

protestantes históricos preservam o miolo da crença cristã verdadeira, mas 

perderam no passar da história o “poder do Espírito Santo”. Mais distantes ainda e, 

em algumas confissões, aberta ou silenciosamente antagônicas a todos os 

católicos, que para além dos protestantes, profanaram a “mensagem de Cristo”,  

perverteram as virtudes da “igreja primitiva” – o cristianismo dos primeiros tempos, 

de que os pentecostais se reconhecem os seguidores fiéis – aliaram-se a poderes 

terrenos a partir do papado e, enfim, tornaram-se idólatras. E, finalmente, mais 

distantes ainda e tão antagônicos quanto possam ser de todas as religiões de 

possessão, do espiritismo kardecista ao candomblé, que sob a fachada de 

religiões não seriam mais do que práticas e confissões de magia e de culto 

disfarçado ou inconsequentemente não-sabido do Demônio. E, no entanto, não 

esqueçamos que a prática de exorcismos sobre supostos “possessos” das forças e 

dos “espíritos do mal” é bastante costumeiras na maior parte das comunidades 

evangélicas pentecostais. 

Em outra direção, as comunidades aderentes a uma das variáveis de 

espiritualidades de salvação se reconhecem a igual distância das multidões de fiéis 

e de clientes ocasionais do neo-pentecostalismo das “casas da benção”, das 

“igrejas eletrônicas” e de uma espiritualidade de inversão, que nos espera no 

parágrafo seguinte. 

O qualificador de fundamento das tradições desse neo-pentecostalismo 

não é o que emprego aqui – na falta de uma fórmula melhor e mais fiel – mas é: 

“teologias da prosperidade”, ou “igrejas da prosperidade.  Acreditamos que  

espiritualidades de inversão soa aqui melhor, e não apenas por uma questão de 

métrica ou de rima. A palavra “inversão” aplica-se aqui em um duplo sentido.  

Num primeiro, quando a palavra equivale a um sentido de inversão, no 

interior do universo evangélico pentecostal  daquilo que o pentecostalismo da 

espiritualidade de salvação considera a sua própria essência e a sua especial 

vocação. A teia de pequenas, fervorosas e estáveis  - tanto quanto possível, pois 

boa parte de seus fiéis “migra” justamente para agências como a igreja universal 

do reino de Deus – comunidades de fé e vida transformadas em grandes agências 

de massa e de oferta de serviços a clientes, mais do que a fiéis, em cultos cuja 

regularidade cotidiana quase recupera os horários dos antigos cinemas. A 

exigência de uma confissão de fé pública e voluntariamente proselitista, e 

acompanhada de uma vida dedicada à “vida da igreja” e ao “estudo das escrituras 
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sagrada”, em nome de uma existência cotidiana exemplar, envolvida em sacrifícios 

e rigorosos controles de si-mesmo e dos outros frente aos mínimos gestos do 

desejo e dos “prazeres mundanos”, degradados em uma relação utilitária com a fé 

cristã e com a própria pessoa de Jesus Cristo, a do Espírito Santo e do “Senhor 

Deus” (mais do que o Deus-Pai dos católicos), ao lado de uma freqüência de 

cliente interessado a cultos em que a multidão dos presentes oculta uma vocação 

absolutamente individualista. Finalmente, uma  frouxa adesão ao conhecimento 

“da palavra de Deus”, seja através de cultos de massa em que um “ensino dos 

fundamentos da fé” é relegado a um plano secundário, seja por causa de uma 

desobrigada atenção aos estudos pessoais “das sagradas escrituras”. 

Inversão, em segundo lugar, no sentido mesmo de uma “teologia da 

prosperidade”. Agências, principalmente cristãs, do sagrado em que uma salvação 

da alma em um momento futuro, fruto de uma vida consagrada à em um Deus e a 

uma vida conseqüente com as duras exigências desta fé é de maneira aberta e 

proclamada, substituída pela crença de que “se eu dou a Deus agora o que é 

devido, ele deverá me responder logo adiante com a minha realização pessoal 

aqui e agora”. A compreensão weberiana das relações religiosas de tido “do ut 

des” (dou para que me dês) é, entre os praticantes de uma das variantes – e não 

são muitas – de espiritualidades de inversão, levada a um ponto extremo. Deus 

existe para responder aos meus interesses individuais, a partir de minha 

prosperidade material na vida, de tal modo que a vida religiosa acaba por fundar-

se em uma relação utilitária de inversão. Eu inverto material e também 

espiritualmente em uma crença no “poder de Deus” e ele em troca responde. Não 

em termos da garantia da salvação de minha alma, após a minha morte, mas 

através da realização dos meus desejos do corpo, enquanto vivo. 

 

A libertação como espiritualidade 

 

E assim chegamos à nossa última espiritualidade. Tal como as palavras 

“salvação” e “eleição”, que são próprias das teologias e das espiritualidades de 

suas tradições religiosas, ditas desta ou de uma forma equivalente, assim também 

“libertação” provém de uma teologia originada no que chamarei aqui, lançando 

mão de uma expressão também vinda da “vida da igreja” para fora, originada entre 

seus praticantes, e bastante carregada de apelos de afeto e sentido entre eles: 

igreja popular. 

 Ora, é justamente frente uma ingênua e quase utilitária espiritualidade de 

trocas  entre devotos-e-padroeiros típica do catolicismo popular e contra um 

fatalismo de destino pessoal e coletivo também costumeiros entre seus 
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praticantes, que os continuadores de uma igreja popular procuram reler, rever e 

transformar. Quase no final de nossa viagem ao longo de alguns temas das 

espiritualidades populares do Brasil, seria adequado falarmos com mais vagar algo 

a respeito de  uma espiritualidade de libertação.  Cremos que os seus 

instauradores pós-conciliares, seus continuadores e seus praticantes atuais entre 

nós prefeririam falar de uma “espiritualidade libertadora”. Pois entre os labirintos de 

saber, prática e  poder da igreja católica, em sua dimensão eclesiástica,  e as 

tênues teias de relacionamentos do/com as origens e a atualidade de um 

multiforme catolicismo popular, eles procuraram criar, junto “com o povo oprimido” 

e em seu nome, o que proclamam ainda hoje como “uma nova forma de ser igreja”.   

Estamos acostumados  com o noticiário de jornais e de televisão quando, 

a cada ano, informa o andamento e as decisões de mais uma “Assembléia da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil”. Uma divisão de posturas teológicas, 

pastorais e até mesmo políticas os divide segundo uma trilogia que migrou do 

terreno político profano para a própria hierarquia da igreja católica. Assim lado a 

lado sentam-se prelados e bispos “conservadores”, “moderados” (sempre a 

maioria) e “progressistas”.  São estes últimos os que, e maneira reservada ou 

francamente aberta e pública, apóiam os padres e leigos considerados como 

outros “católicos progressistas”. 

Esta pequena e ativa fração pós-ecumenicamente mais radical do 

cristianismo católico e também evangélico  - pois aos católicos somam-se 

inúmeros evangélicos, sobretudo das tradições de “imigração”, como os Luteranos, 

e “de missão”, como alguns congregacionais e presbiterianos (eles mesmos 

divididos em pelo menos três vertentes) – no Brasil e em toda a América Latina,  

tenta estabelecer um novo “compromisso com o povo”.  

Nada mais terreno e concreto para pensarmos o foro íntimo de uma 

espiritualidade de libertação, do que a imagem do próprio  corpo humano, que 

visitamos em capítulos deixados muito atrás. Melhor começarmos nele e, não, em 

amplas visões sociais e políticas de nossa história passada e recente.  

De modo bastante diferente das tradições que separa na pessoa humana 

o corpo e a alma, tomando nossa etérea essência “animada” como uma prisioneira 

do corpo e como a dimensão humana que conta e que deve ser preservada “das 

tentações da carne”, o corpo de uma pessoa é um dom de Deus. Um dom dado 

não com o propósito de servir aos desejos  pessoais,  ou como suporte a um 

espírito destinado a uma  salvação eterna individualizada. Um dom da vida dada a 

mulheres e a homens para que eles compartam com os outros – suas irmãs e seus 

irmãos –  e a própria divindade, a tarefa incompleta de concluir a “obra da criação”.  
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Assim, o corpo, morada não apenas de uma “alma”, mas da integridade 

inseparável de uma “pessoa”, vale não por ser puro e santo, como entre os 

católicos tradicionais e os evangélicos, mas por poder atualizar a sua santidade 

como presença e participação de um sujeito humano e histórico no trabalho cristão 

de completar a própria obra divina da “criação”,  preservando a vida, libertando o 

homem da opressão e da injustiça, semeando por toda a parte a igualdade, a 

inclusão e a partilha, transformando o mundo, recriando a história, e, portanto, 

estabelecendo aqui na Terra o lugar perfeito do Reino de Deus e o tempo 

esperado e prometido da salvação.  

O momento em que um “canto de lavradores de Goiás” entoa: 

 

Queremos terra na Terra, 

Já temos terra no Céu... 

 

Revela com mais clareza do que muitas palavras algo que é, na 

espiritualidade de libertação, ao mesmo tempo uma tarefa humana e uma 

esperança evangélica. E a passagem do evangelho que lembra Jesus Cristo 

dizendo: Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância,  trás a própria 

vida de sua eternidade individual, futura  e celestial, para a historicidade coletiva, 

presente e terrena.  

O corpo e a vida do homem valem pelo que criam e pela maneira como 

participam, em cada pessoa e entre pessoas irmanadas, de um compromisso 

fraterno de vocação libertadora. Uma missão que continua como prática pastoral e 

política  - pois é da polis, da cidade humana que se trata - a própria história 

redentora de Jesus Cristo entre os homens. Tanto é assim que, em primeiro lugar, 

este Cristo deixa de ser o homem-deus penitente que veio ao mundo pregar, sofrer 

e morrer pelos pecados individuais de pessoas, individualmente, para se 

transformar em um enviado divino à tarefa humana de redimir o mundo através do 

trabalho fraterno sobre o próprio mundo e entre os homens. Em segundo lugar, um 

Cristo que se re-historiciza e revive não apenas “onde dois ou três estejam em 

meu nome”, mas na pessoa real de cada homem ou mulher oprimidos. Pois quem 

é Jesus Cristo? Como ele é?  
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Seu nome é Jesus Cristo e tem rosto.  

De indígena, de afro-americano 

Que sofre em condições desumanas 

Vivendo pobre e marginalizado. 

Seu nome é Jesus Cristo: o homem do campo 

Sem terra, sem recursos, sem futuro 

Em tudo dependente e submetido 

Por um mercado injusto, explorado. 

 

ENTRE NÓS ESTÁ E NÃO O CONHECEMOS! 

ENTRE NÓS ESTÁ E NÓS O DESPREZAMOS! 

 

Seu nome é Jesus Cristo: é operário 

Sem voz nem vez e mal remunerado 

Dificultado para organizar-se 

E sem defesa justa e sem direito. 

Seu nome é Jesus Cristo: está vivendo 

Lá no aglomerado suburbano 

Curtindo fome e sede mais miséria 

De cara com riqueza e esbanjamento. 

 

ENTRE NÓS ESTÁ E NÃO O CONHECEMOS! 

ENTRE NÓS ESTÁ E NÓS O DESPREZAMOS! 

 

Seu nome é Jesus Cristo: é condenado 

Ao desemprego ou ao subemprego 

Vítima do desenvolvimento 

Do cálculo econômico, esmagado... 

Seu nome é Jesus Cristo: é um jovem 

Sem rumo e formação, desorientado 

Sem capacitação, desocupado 

Frustrado, entregue à droga, viciado. 

 

ENTRE NÓS ESTÁ E NÃO O CONHECEMOS! 

ENTRE NÓS ESTÁ E NÓS O DESPREZAMOS! 
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Seu nome é Jesus Cristo: é uma criança 

Golpeada pela fome, sem piedade 

Faminta, deturpada, abandonada 

Sem casa e sem família, sem cidade. 

Seu nome é Jesus Cristo: é um velho 

Doente, inútil, triste, desprezado 

De produzir é incapacitado 

E pela sociedade rejeitado. 

 

ENTRE NÓS ESTÁ E NÃO O CONHECEMOS! 

ENTRE NÓS ESTÁ E NÓS O DESPREZAMOS! 

 

Eu tive fome e sede, era mendigo 

Doente, peregrino, maltrapilho 

Banido, perseguido, aprisionado 

No meu irmão Latino-Americano. 

Você me conheceu? Seja bendito 

Bendito todo aquele que me atende! 

Venha bendito, venha tomar posse 

O reino pra você está preparado 

 

ENTRE NÓS ESTÁ E NÃO O CONHECEMOS! 

ENTRE NÓS ESTÁ E NÓS O DESPREZAMOS!1  

 

  Eis-nos diante de uma espiritualidade em que  o sentido de “perfeição 

cristã” migra de uma ética individual para uma ética francamente social. Que migra 

de uma expectativa pessoal fundada em trocas e favores relacionais, para a 

esperança de realização coletivizada de criação de inúmeras “comunidades de 

salvação”, que viriam a se concretizar nas comunidades eclesiais de base. Que 

desloca o eixo de relações homem-deus centrado em um feixe de biografias 

exemplares, como os “santos” dos católicos e os “salvos no Senhor” dos 

evangélicos, para um sentido de história que atribui ao trabalho humano de um 

significado não mais reprodutor de uma ordem estabelecida, mas transformador de 

uma ordem social injusta e desigual. Uma ordem social criada por mãos humanas 

– e, não raro, apresentada aos “outros” como “a vontade de Deus” – e que, por 
                                                           
1 “Seu nome é Jesus Cristo” canto de devoção da Igreja Popular, in: Nós Lavradores Unidos, Senhor. 
op. cit. pg. 80 e 81. 
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isso mesmo, por mãos humanas pode e deve ser transformada. Em uma outra 

equivalente dimensão, o trabalho humano e as culturas que dele resultam deixam 

de ser pensados como o castigo universal imposto ao mundo por causa do pecado 

ingênuo de Adão e Eva, para se tornar um ato e um gesto humanos de partilha da 

própria “humanização do mundo”, em que a vontade de Deus afinal se realiza. 

 Tendo em comum com o catolicismo popular tradicional símbolos e 

significados a respeito da morte e do destino post-mortem do homem, um 

cristianismo de  libertação transmuta o seu sentido. A começar pela própria 

percepção de Jesus Cristo, identificado como um deus-homem ou um homem-

deus genérico e abstrato, mas como o homem pobre, “o crente fiel”, o “cristão 

libertador”. Em Jesus o sofrimento e a morte passam da biografia do sofredor 

solitário à história do redentor solidário, e deflagram uma experiência inesgotável 

de “redenção do mundo”. Uma história continuada menos na tradição dos santos e 

santas do passado, tal como a igreja e o catolicismo popular os cultuam, e bem 

mais na esperança, na luta e no sofrimento, não raro no próprio martírio dos santos 

humanos de antes e de hoje, cristãos solidários e testemunhas da própria “missão 

da Igreja”. Em especial os bispos, como Dom Oscar Romero); padres, como 

Camilo Torres; e leigos do campo e da cidade, como Santo Dias e Nativo 

Natividade, mortos “na luta pela justiça e a libertação”2. 

 Como um exemplo, na espiritualidade da Semana Santa  não é a 

dramaticidade popular da “paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo” o que se 

acentua. O que se relembra e comemora são momentos  inaugurais: a Páscoa, 

como o gesto de entrega e oferta, quando o “Filho do Homem” a si mesmo se dá 

em nome da promessa de vida plena a todos os homens: filhos e irmãos. E 

também a certeza da realização de tal vida prometida à toda a humanidade, na 

“volta triunfal de Cristo”, durante a ressurreição. 

 Pois a vida é o valor supremo, como vimos no Evangelho: “eu vim para que 

todos tenham vida, e vida em abundância”. Não a “vida eterna”, individualizada, em 

                                                           
2  Desde alguns anos atrás um grupo latinoamericano e, hoje em dia, internacional, pan-ecumênico, tendo 
à sua frente D. Pedro Cacaldáliga,  edita uma agenda Latino-americana mundial. Ano após anos, ao lado 
de alguns “santos do dia” do calendário católico canônico, são lembrados homens e mulheres, militantes 
das causas populares, cristãos ou não, e os novos mártires do Brasil, da América Latina e de outras 
regiões do mundo. Assim, no dia 10 e janeiro do ano de 2009, dia em que escrevemos esta página, são 
lembrados, ao lado do tradicional Santo Aldo, são lembrados: 1982 – Dona Azmitia Menchy, professora 
de 23 anos, mártir da juventude estudantil, na Guatemala, e 1985 – Ernesto Fernández  Espino, pastor 
luterano, mártir dos refugiados salvadorenhos. A cada ano um tema de fundo embasa todas as várias 
reflexões ao longo da Agenda. Para o ano de2009 o anúncio da capa é: “Para um socialismo novo – a 
utopia continua”.   
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um dia além do tempo e fora do mundo, depois da morte e do “juízo”. Mas a vida 

presente dos homens, vivida como cumplicidade de um amor fraterno cuja primeira 

tarefa é destruir o pecado. E “destruir o pecado do mundo” é transformar  todas as 

estruturas sociais e econômicas e todos os processos sociais e políticos da 

desigualdade e da opressão, da injustiça e da exclusão.  Neste caminho, o próprio  

sentido penitencial da dor, do sofrimento, e da “tentação do Demônio”, tão 

presentes no catolicismo popular, e entre os evangélicos, sobretudo os 

pentecostais, são francamente revisitados e revistos. O homem não foi condenado 

a viver neles e entre eles. Não foi condenado a sofrer “aqui e agora” para viver 

uma felicidade eterna “lá e então”. Ao contrário, amor de um deus presente, 

amoroso e justo convida todos os homens, fraternos e livres, à felicidade plena... 

aqui e agora na Terra, como um anúncio e uma vivência do que podrá sr o destino 

eterno dos homens bons “lá e então, no Céu. 

 As famílias sociais terrenas e sagradas, a pequena comunidade centrada 

no grupo doméstico, na parentela próxima e na vizinhança de casa e crença típicos 

do catolicismo popular, assim como as confrarias  dos filhos e irmãos de fé dos 

cultos afro-brasileiros e a comunidade sectária das confissões pentecostais, 

ampliam-se no cristianismo militante das comunidades eclesiais de base até as 

dimensões de uma ampla comunidade universal que envolve todos os homens e 

mulheres, pessoal e ativamente comprometidos com um mesmo horizonte 

profeticamente libertador e com uma  mesma obra cristã e pan-ecumênica de 

“libertação do homem”3.  

Para alguns praticantes de uma espiritualidade de libertação a 

comunidade dos “filhos de Deus” e dos “construtores do Reino de Deus”, que se 

reconhecem vivendo  na prática de suas vidas cotidianas não a sua “salvação 

individual”, mas própria idéia de partilha de um mesmo “Corpo de Deus”, esta 

“maneira de ser cristão”  acolhe também participantes não-cristãos e, no limite, até 

mesmo ateus. Pois a prova da fé não está em absoluto na afirmação individual de 

uma crença cristã. Não está no cumprimento egoísta dos “preceitos de Deus e da 

Santa Madre Igreja”. Não está, menos ainda, na obcecada procura de uma virtude 

individual centrada na evitação dos “pecados da carne”.  

                                                           
3 Assim, na mesma agenda Latino-americana – mundial, assim se define a sua visão de ecumenismo. 
Esta agenda propõe um “ecumenismo de adição”, não “de diminuição”. Por isso, não elimina o próprio 
dos católicos nem o específico dos protestantes, mas os reúne. Assim, no “santoral” foram “somadas” as 
comemorações protestantes com as católicas. (...) A Agenda é aconfessional e, sobretudo, macro 
ecumênica: enquadra-se nesse mundo de referências, crenças, valores e utopias comuns aos povos e 
aos homens de à mulheres de boa vontade, que nós cristãos chamamos de “Reino”, mas que 
compartilhamos com todos em uma busca fraterna e humildemente serviçal. Pg. 9. 
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Ao contrário, ela se testa na generosa e persistente entrega da pessoa à 

vontade de Deus. E o único lugar onde isto pode ser vivido é no amor. E o amor, 

hoje e sempre, conspira contra o mal da história, contra a desigualdade e a 

opressão, contra o primado do interesse individual sobre a vocação coletiva de 

libertação e felicidade de todos os homens irmanados em Deus através de Jesus 

Cristo. “Ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva”, dizem alguns participantes 

cristãos da igreja popular. 

 As preces, as bênçãos e os rituais das comunidades de libertação 

“comprometidas com o povo” tentam traduzir  a celebração irmanada de uma 

vocação de fé e de prática da fé, vista pelos seus praticantes como, ao mesmo 

tempo,  muito antiga e como muito atual. Ela é um retorno à mensagem mais 

essencial de Jesus Cristo e das primeiras comunidades cristãs. Neste sentido, 

mais em uma outra direção, os fiéis das comunidades eclesiais de base sentem-se 

retomando o “verdadeiro cristianismo”, tal como os pentecostais evangélicos e 

carismáticos católicos. Apenas por um caminho bastante diferente. Em uma outra 

direção, uma espiritualidade e libertação seria a conseqüência direta das 

transformações da igreja católica após o Concílio Vaticano IIº e, para nós, latino-

americanos, após  o “Congresso de Medellín”.  

Durante os longos anos em que floresceu entre nós uma ainda viva e 

presente espiritualidade de libertação, entre as suas comunidades reinou uma 

divisão a respeito de como tratar as tradições do catolicismo popular. Em um 

primeiro momento houve um estranhamento e até mesmo uma recusa a tais 

tradições. Haveria nelas uma herança de uma “igreja colonialista”  impregnada de 

uma espiritualidade dualista (virtude e pecado, salvação e perdição, corpo e alma, 

ricos e pobres, etc.) e francamente fatalista (o mundo tal como existe é a vontade 

de Deus e cumpre aos pobres e aos subalternos o  sofrerem aqui na Terra o seu 

destino “natural” para serem um dia premiados com “a glória eterna de Deus”). 

Assim, as orações e práticas tradicionais, até as celebrações populares e seus 

festejos ancestrais a seus santos e padroeiros foram ignorados ou mesmo 

condenados.  

Em um segundo momento começou a ocorrer em todo o país uma 

releitura do significado mais profundo e histórico do catolicismo popular. Como 

quer que fosse, ele representaria a maneira própria de o povo viver a sua fé, 

coletivizar suas crenças e viver entre os suas preces e ritos, a experiência 

ancestral e solidária de sua “vida de fé”. Foram e seguem sendo inúmeros os 

casos em que preces, cantos, ritos como a “Folia de Santos Reis”, foram aceitos e 

até mesmo incorporados à vida comunitária de algumas experiências de igreja 
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popular. s que elas se inscrevam neste plano de partilha da fé através de atos de 

“compromisso cristão”.  

No entanto, em um momento ou no outro, houve todo um esforço em 

repensar e retraduzir o sentido da prece e do ritual. Qual o lugar de  preces 

individuais e individualistas de barganha, do tipo costumeiro “toma lá, dá cá”, 

típicas de um envolvimento utilitário entre a pessoa do cristão e seus santos 

padroeiros individuais? Qual o lugar de uma espiritualidade centrada em “minha 

própria salvação” e na espera de uma felicidade terrena individualista e 

pragmática, quando a partir de uma adesão “comprometida” a Cristo e ao meu 

outro, meu irmão, através de minha adesão a um “Cristo libertador”, o próprio 

sentido da divindade deve ser profundamente revisto,  e aquilo que é “santo” 

afirma o seu valor pelo que contém de fonte e esperança de amor e de um 

“mandato” de fé a uma vida solidária de partilha da fé e de ações de vocação 

libertadora. 

Inúmeras novas orações foram criadas e muitos novos “cantos do povo” 

foram incorporados à liturgia das igrejas populares. Sobretudo em comunidades 

rurais e de pequenas cidades, mas depois também nas grandes cidades, cantos 

de autores populares das comunidades eclesiais de base foram incorporados à 

“vida da igreja”. Isto aconteceu também, em menor escala, em experiências 

católicas como a da renovação carismática. Mas talvez em tempo algum em toda a 

história recente do cristianismo no Brasil e na América Latina, tenha havido uma 

tão rica co-criação de  formas populares de viver e celebrar a fé individual e a 

crença cristã coletiva. 

Um exemplo fecundo poderia ser esta prece de invocação a Maria. 

AVE MARIA – AVE MARIA – AVE MARIA! 

 Grávida das aspirações de nossos pobres, Maria! 
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O Senhor está sempre convosco, Maria! 

Bendita sois vós entre os oprimidos, Maria! 

Benditos são os frutos de libertação de vosso ventre, Maria! 

Santa Mãe, Mãe Latino-americana, Maria! 

Rogai por nós para que confiemos no Espírito de Deus, Maria! 

Agora que o povo assume a luta pela justiça, Maria! 

E na hora de realizá-la em liberdade para um tempo de paz! 

AVE MARIA – AVE MARIA - AMÉM4 

Este foi um canto “rezado” nas comunidades eclesiais de base em todo o 

Brasil durante muito tempo. Tal como nas orações, as bênçãos, os cantos e os 

outros gestos de fé dirigidos a “Deus Pai”, a um “Espírito Santo”, proclamado 

sempre mais como o “Pai dos Pobres” e o “Espírito Libertador”, a um “Jesus Cristo 

libertador” e a  “Maria, mãe de justiça”,  e aos santos, a virtude de um ser sagrado 

está no que ele é e tem de redentor histórico da humanidade, a partir do povo: o 

negro e o índio, o camponês e o operário. A gravidez de Maria é do sofrimento do 

pobre. É entre os “filhos-de-Deus oprimidos” que ela é bendita, e se o povo pede a 

ela a força e a fé no Espírito Santo, é porque ela realiza a vocação dos evangelhos 

quando “assume a luta pela justiça”. Por isso a oração acima, que retoma a “Ave 

Maria” tradicional, esquece a “hora da nossa morte” e anuncia uma outra “hora”, 

que anuncia o sentido da fé e da esperança do “cristão libertador”: a hora de 

realizar a justiça em liberdade, para “um tempo de paz”. 

Estamos perto de terminar este capítulo de nossa viagem. Podemos 

concluir com palavras de um teólogo francês, José Comblin, que vive no Nordeste 

do Brasil há muitos anos. Em uma carta recente, que nos chegou pelo correio 

eletrônico no dia 6 de janeiro de 2009 - dia em a igreja católica festeja a “Epifania 

de Jesus Cristo”, e em que em inúmeras comunidades populares do campo e da 

cidade, no Brasil, pessoas se reúnem para celebrarem a “Festa de Santos Reis” – 

ao defender a teologia da libertação de acusações que foram recentemente 

formuladas a ela, ele diz o seguinte nas passagens que transcrevemos aqui.  

O papel da teologia não consiste em buscar quais são as palavras que 

expressam a fé, mas o que é a fé realmente vivida. 

Pois, não se entende Jesus a partir da teologia, seja ela de libertação ou 

de prosperidade. A questão não é saber o que significam as palavras 

                                                           
4 “Ave Maria Latino-americana”, oração da Igreja Popular. in: Nós lavradores unidos, Senhor. op. cit. p. 
121. 
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atribuídas a Jesus nas celebrações ou na teologia. Não se trata de 

entender as palavras escritas na Bíblia para entender a realidade. Jesus 

aparece no seu verdadeiro sentido, como realidade, a partir de uma 

situação na qual o cristão se assimila a ele. Vivendo o que ele viveu, se 

pode entender. Somente os pobres dizem de modo autêntico "Cristo é 

Senhor!" Todos os outros podem dizer as palavras corretas que no seu 

caso, somente expressam figuração, imaginação, sensibilidade, até 

comédia. A piedade pode enganar muito, criando a ilusão de fé quando 

se trata de uma fantasia mental, ou de uma fórmula administrativa de 

um bom funcionário que é pago para dizer essas coisas. 

Quem não é pobre, pode aprender dos pobres, com a condição de ser 

muito humilde. Jesus viveu a impotência, a fragilidade dos pobres. Para 

entendê-lo é preciso entrar na mesma condição. 

Jesus Cristo é o centro do Reino de Deus, o centro de toda a história da 

salvação, o centro de cada vida de discípulo. Mas não se trata do nome 

"Jesus Cristo", mas da realidade. Ora, essa realidade de Cristo somente 

se manifesta a quem vive nele, com ele, fazendo a mesma experiência 

humana. Por isso há uma centralidade da pobreza como acesso à 

centralidade de Jesus Cristo. 

Isto não é novidade. Em todas as fases da história da Igreja houve 

cristãos que entenderam bem isso. Na América latina, depois de séculos 

de dependência e de passividade colonial com os olhos fechados sobre 

a condição dos índios ou dos negros, houve um despertar. Os olhos 

abriram-se. Bispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, leigos e leigas, 

converteram-se quando descobriram a realidade da humanidade e o 

vazio da sua religião. 

Por isso houve a Conferência de Medellín que foi como o descobrimento 

de Jesus Cristo na sua realidade, na sua presença. Era preciso 

descobrir os pobres para descobrir Jesus Cristo. A Conferência de 

Medellín foi preparada pelo Pacto das Catacumbas. No dia 16 de 

novembro de 1965, poucos dias antes da clausura do Concílio, 40 

bispos do mundo inteiro reuniram-se na catacumba de Santa Domitila 

em Roma e assinaram o Pacto das Catacumbas. Cada um se 

comprometia a viver pobre, a rejeitar todos os símbolos ou os privilégios 

do poder e a colocar os pobres no centro do seu ministério pastoral. Não 
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era comédia, porque já estavam agindo assim. Nesses quarenta havia 

um número importante de brasileiros e latino-americanos e , mais tarde, 

outros subscreveram também. 

Alguns acham que a opção pelos pobres é expressão de caridade para 

com os pobres. Acham que significa amor aos pobres É isso também, 

mas é secundário. A grande questão é o conhecimento de Jesus Cristo. 

O que é conhecer Jesus? Onde e como se conhece Jesus Cristo? A 

centralidade dos pobres vem do fato que os pobres entenderem o que é 

Jesus Cristo. Não se quer dizer que todos os pobres fazem essa 

experiência, mas que o conhecimento se faz dentro dessa condição. 

Nós podemos aprender deles. Nada vamos aprender nocionalmente, 

mas vivencialmente. 

A centralidade dos pobres não compromete em nada a centralidade de 

Cristo. Pelo contrário, permite que se entenda melhor. 

Um sacerdote pode ser um bom funcionário do culto, que celebra com 

muita piedade, sempre bem comportado, um desses padres que nunca 

dão problema ao bispo. Mas não entende nada. Provavelmente nunca 

teve oportunidade de aprender. A culpa não é dele. 

Por outro lado, nos evangelhos Jesus identifica-se com os pobres. O 

que se dá aos pobres, é dado a ele. A sabedoria popular transmitiu 

fielmente esse ensinamento. Encontrar um pobre no caminho é 

encontrar Jesus Cristo. O problema aparece nas grandes cidades. A 

gente encontra tantos pobres que é impossível evocar Jesus Cristo cada 

vez. Somente alguns podem fazer isso. Por outro lado, muita gente tem 

dificuldade em aceitar que a consideração dos pobres muda toda a 

cristologia, como muda a pneumatologia, a eclesiologia e as 

representações usadas para falar de Deus. Muda toda a teologia 

tradicional, pelo menos no Ocidente. Isto não pode surpreender. A 

cristologia tradicional concentrou-se em torno dos dogmas dos 4 

primeiros Concílios, e da teoria anselmiana da redenção. Isto quer dizer 

que era muito parcial, muito particular, centrada em poucas questões. 

Historicamente, novas questões aparecem que obrigam a situar tudo de 

uma nova maneira. Novas leituras da Bíblia fazem com que apareçam 

novas perspectivas. 
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É significativo que os bispos da geração de Medellín, os padres que os 

seguiram, tiveram que passar por uma conversão. De repente, 

descobriram que a teologia que tinham aprendido no seminário escondia 

uma parte da realidade e que fatos evidentes obrigaram a descobrir, por 

exemplo, o que a Bíblia diz dos pobres. 

Um obstáculo é o preconceito de que Jesus anuncia uma boa nova para 

todos. Ora ele anuncia uma notícia péssima para os ricos que vão 

perder tudo, para os sacerdotes que vão perder o templo e desaparecer, 

para os doutores cuja ciência se torna irrelevante, para os fariseus cuja 

santidade fica desmascarada para Herodes. 

A boa noticia é para os pobres, os desarmados, os perseguidos. Mas 

sucede que muitos cristãos fazem questão de apagar as diferenças e 

lêem o evangelho como se se dirigisse a todos igualmente, como se 

Jesus falasse para os homens em geral, sem nenhuma referência à sua 

situação, assim como fazem os filósofos gregos. O próprio documento 

de Aparecida apresenta o evangelho como boa noticias válida para 

todos, sem nenhuma diferença. De fato, para quem estudou somente a 

teologia tradicional, não há problema. Para eles o evangelho é o mesmo 

para todos, embora os textos bíblicos e inúmeros documentos da 

Tradição manifestem a cada página que não é verdade. A teologia podia 

esconder o evangelho. Desconfio que ela não era completamente 

inocente, mas que tinha alguns motivos menos religiosos para silenciar 

certos aspetos dos evangelhos. 

(...) 

Os pobres não tomam o lugar de Cristo, mas eles têm um lugar 

especial, fundamental, central em Cristo. Que a teologia da libertação 

morra ou não, não importa. Mas depois de Medellín a teologia não 

poderá continuar sendo o que era. 

 

 


