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APRESENTAÇÃO 

Vivemos tempos difíceis. Na sociedade e na Igreja. 

Fenômenos que pareciam serem apenas tristes recordações de um 

passado distante – pestes, fome, guerra – voltaram a assolar o 

presente e ameaçar o futuro. 

Para quem tem fé, no entanto, tempos difíceis são também 

tempos de esperança, de reconstruir nossa humanidade, as relações 

com as outras pessoas e povos, com os demais seres vivos e com 

toda a criação. O cristão é, acima de tudo, uma pessoa de 

esperança. Ele tem a certeza de que, para além de toda a morte, 

está a Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, garantia de 

vitória sobre todas as dores e sofrimentos que nos afligem (2 Cor 

4,14; Rom 6,4; Rom 8,11; 1 Cor 6,14; 15,20). 

E é pelo Filho Ressuscitado que a Igreja recebe do Pai o 

penhor do Espírito Santo (2 Cor 1,22; Ef  1.14) que a conduz em 

meio as turbulências do mundo. É o Espírito que suscita, em 

tempos difíceis, grupos e pessoas capazes de levantar e conduzir os 

fracos e débeis pelos caminhos – às vezes estreitos e difíceis – da 

libertação. 

Os que vivemos as últimas décadas de agruras na sociedade e 

na Igreja, temos a certeza de que a eleição do Papa Francisco para 

conduzir a Igreja Católica foi ação do Espírito de Deus. Sua 

pessoa, seus gestos, suas palavras, seus escritos e seu modo de 

conduzir a vida desta comunidade de fé trouxeram novo alento 

para muitos que andavam encurvados pelo peso da lei e da 

instituição e se sentem, agora, outra vez encorajados a viver e 

anunciar a simplicidade do Evangelho. 
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A renovação da Igreja e o novo modo de ela se situar diante 

dos desafios do mundo de hoje foram uma provocação para todos 

os católicos. E o foi de modo especial para aqueles e aqueles que 

decidiram um dia consagrar sua vida a serviço do Evangelho de 

maneira total e definitiva. 

Nesse tempo de renovação, a Vida Religiosa Consagrada 

(VRC) é chamada a unir-se ao movimento do Papa Francisco e 

aceitar as consequências do que significa uma “Igreja em saída”. 

Ela precisa repensar-se no seu sentido, na sua dinâmica e nas suas 

opções. No decorrer dos tempos, a VRC soube se renovar e 

transformar para responder aos “sinais dos tempos” que lhe cabia 

viver. Hoje, no sendeiro do Vaticano II e provocados pelo Papa 

Francisco, somos convidados a nos repensarmos, renovarmos e 

construir novos modos de dar a mesma resposta de fidelidade 

evangélica aos tempos difíceis e esperançadores que nos cabe viver. 

Na tentativa de dar nossa contribuição e assim estimular 

outras pessoas a pensar o caminho que juntos e juntas fazemos, 

partilhamos aqui alguns textos que, desafiados em nosso labor 

teológico e pelo engajamento nas instâncias articuladoras da VRC, 

elaboramos nos últimos anos. O pano de fundo são as novas 

realidades e o pontificado do Papa Francisco. São simples ensaios, 

mas feitos com toda a razão, convicção e emoção. 

No primeiro, buscamos situar os principais desafios que se 

colocam para a VRC na proposta de Igreja do Papa Francisco. Os 

três seguintes são dedicados às expressões práticas da única 

consagração a Deus: a obediência, a pobreza e a castidade. O 

quarto texto quer pensar os três votos na perspectiva do processo 

sinodal pan-amazônico que se tornou a primeira experiência 

concreta do que sonha Francisco para uma Igreja nos novos 
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tempos da humanidade e da criação. Por fim, o último texto, trata 

de um tema que certamente vivem ou viverão todos os religiosos e 

as religiosas que buscam viver seriamente a transição entre o velho 

modo de ser consagrado/a e um novo caminho para a VRC: são as 

inevitáveis e incontornáveis crises. Elas precisam ser aceitas, 

entendidas e solucionadas num patamar mais alto. 

Agradeço a cada irmão e a cada irmã que, nestes tempos, 

serviram de desafios, estímulo e partilharam criticamente estas 

reflexões nas diversas encontros, cursos e retiros que fui chamado 

a animar. 

Uma boa leitura e o desejo que, consagrados e consagradas, 

continuemos a ser, junto ao Povo de Deus e a todos os que 

padecem as dores deste mundo, sinais de alegria e a força da 

esperança. 

 

Frei Vanildo Luiz Zugno 

 



 

 

 

 



 

HÁ LUGAR PARA A VRC NA IGREJA DO PAPA 
FRANCISCO? 

Uma Igreja em crise estrutural 

A Igreja Católica Romana vive uma das mais intensas crises 

dos últimos tempos. Talvez a maior desde a do séc. XVI que levou 

à fragmentação do cristianismo no Ocidente (FAGIOLLI, 2018). 

Crise que não teve início com a renúncia do Papa Bento XVI e a 

eleição do Papa Francisco que impulsionou o mundo católico em 

outra direção que a apontada durante o longo pontificado do Papa 

João Paulo II e o de seu sucessor. Estes tempos difíceis já se 

prenunciavam na série de turbulências que, desde a década de 

1990, envolviam disputas pelo poder dentro da Igreja, escândalos 

financeiros e abusos sexuais (MARUJO, 2010). 

Vista numa perspectiva não episódica, mas estrutural, a atual 

crise é fruto da “disputa de interpretações” em torno ao Concílio 

Vaticano II (CODINA, 2012). Se ampliarmos o horizonte, ela é 

continuidade – talvez o embate final – da longa e inglória guerra 

da Igreja Católica Romana contra a modernidade. Guerra que foi 

declarada pelo Concílio de Trento e se prolongou em inúmeros 

combates como a da Revolução Francesa e, durante o longo 

papado de Pio IX, a proclamação do Dogma da Imaculada 

Conceição, a “Quanta Cura” e seu “Syllabus” que excomungou 

todas as conquistas da modernidade e, na sua sequência, o 

Concílio Vaticano I com sua declaração do bispado universal e da 

infalibilidade papal, o cisma dos velhos-católicos e a derrocada dos 

Estados Pontifícios. Já no séc. XX, tal conflito ainda se prolongou 

com o Papa Pio X e seu Juramento Anti-modernista de 1910. 

Mas nem todo enclausuramento é eterno. O fechamento da 

Igreja Católica Romana à modernidade começou a ceder com a 
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“Rerum Novarum” de Leão XIII e a constatação de que havia que 

dar novas respostas às coisas novas que emergiam apesar da 

oposição da Igreja. Os Movimentos Católicos de Renovação – 

litúrgico, pastoral, patrístico, bíblico, teológico... – e o engajamento 

de católicos no Movimento Ecumênico e nos movimentos sociais 

e políticos, principalmente através das diversas organizações da 

Ação Católica, impulsionou a Igreja em direção ao inevitável 

diálogo com a modernidade que resultou no Concílio Ecumênico 

Vaticano II. Mais do que um evento, o Vaticano II foi um 

movimento de ruptura com o paradigma anti-moderno herdado de 

Trento e uma disposição para o diálogo com as novas realidades 

culturais, sociais e religiosas. 

No entanto, mudanças de paradigma não se solidificam de 

um dia para outro. Nem de um ano para outro. Pelo contrário, 

levam décadas e, numa instituição tão antiga e tão ampla como a 

Igreja Católica Romana, levam séculos... Com efeito, trata-se não 

apenas de mudar opções pessoais, mas mudar estruturas que, ao 

longo dos séculos, forjaram identidades católicas e estão de tal 

modo consolidadas no imaginário que, para alguns, parecem 

confundir-se com o próprio ser católico (KUNG, 2018). 

Como os mais jovens o ouvimos contar e os mais velhos o 

vivenciaram, o Concílio Vaticano II provocou mudanças 

estruturais na Igreja Católica que, se por um lado foram a resposta 

para os que desejavam uma Igreja “aggiornata”, por outro, 

desgostaram profundamente aos que se sentiam inseguros diante 

dos novos caminhos a seguir. Para estes, o mote do “apego à 

tradição” tornou-se símbolo de recusa às “novidades” do Vaticano 

II. Se foram poucos, como o grupo ligado a Mons. Marcel 

Lefebvre, os que renegaram explicitamente o Concílio, houve 

outros muitos, tanto entre o clero quanto entre os leigos, que 
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sentiam saudades da segurança dogmática e disciplinar de Trento e 

do Vaticano I. 

É história sabida que as mudanças impulsionadas pelo 

movimento conciliar, apesar do entusiasmo despertado no início, 

arrefeceram sob Paulo VI e entraram em ritmo de espera – em, em 

alguns casos, de franco retrocesso – nos de João Paulo II e Bento 

XVI. Mas como soe acontecer em tempos de crise, as forças em 

tensão nunca são absolutamente hegemônicas e as contradições 

emergem quando menos se espera. Foi assim, por exemplo, com a 

temática das mudanças estruturais necessárias para uma Igreja no 

século XXI. Surpreendentemente, no Documento Final da V 

Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, realizada no 

ano de 2007, na cidade de Aparecida (SP), ainda sob o papado de 

Bento XVI, o tema das mudanças estruturais reapareceu de forma 

contundente.1 

O Papa Francisco, ao apresentar sua “proposta de ação” na 

Exortação Apostólica “Evangelii Gaudium”, retoma o Vaticano II 

e a necessidade de mudanças estruturais a fim de que toda a Igreja 

se torne evangelizadora (n. 26-27). Entre as estruturas necessitadas 

de conversão pastoral são nomeadas as paróquias (n. 28), as 

comunidades de base e pequenas comunidades, movimentos e 

associações (n. 29), a igreja local (n. 30-31) e o papado (n. 32). 

No mesmo ano de 2014, a Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), através do documento “Comunidade de 

comunidades: uma nova paróquia”, quis pôr em prática a 

orientação do DAp e do Papa Francisco numa das estruturas 

básicas da Igreja Católica que é a paróquia (CNBB, 2014). A 

intenção era de “aplicar a eclesiologia proposta pelo Concílio 

                                                 
1 Sobre o conceito de “estruturas eclesiais”, ver: CALIMAN, 2014; POMIAN, 
2005. p. 129-165. 
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Vaticano II” (n. 12). As múltiplas referências à “Lumen Gentium” 

e à “Gaudium et Spes”, demonstram que a renovação das 

estruturas eclesiais está ligada à Eclesiologia do Vaticano II. 

Tanto no movimento mais amplo impulsionado pelo Papa 

Francisco, quanto no nível continental e brasileiro, referências a 

“mudanças estruturais” remetem ao Vaticano II e à necessidade de 

retomar o diálogo com o mundo moderno a fim de configurar um 

modo de ser cristão católico que capaz de responder aos 

problemas que ameaçam a sobrevivência da Igreja Católica 

enquanto instituição, da humanidade e do próprio planeta. Os 

documentos publicados pelo Papa Francisco – “Evangelii 

Gaudium”, “Laudato Sì”, “Amoris Laetitia”, “Christus Vivit”, 

“Gaudete et Exsultate” e “Querida Amazônia” – são marcos que 

balizam a perspectiva de retomada do espírito do Vaticano II. 

Justamente por isso, sofrem tanta resistência, tanto no interior da 

Igreja quanto na sociedade.2 

As reações às reformas estruturais do Papa Francisco vão 

desde a oposição aberta, passam pela dissidência velada, o “corpo 

mole”, o apoio interesseiro, a obediência institucional, a adesão 

convicta às propostas até chegar aos que desejariam reformas 

ainda mais radicais (BEOZZO, 2018). 

Por que tantas e tão desencontradas reações? Além de muitas 

outras razões, a mais radical e mãe de todas as outras razões, é que 

o atual Pontífice, mais do que preocupar-se com a sobrevivência 

da instituição eclesiástica, deseja que os católicos voltem a centrar 

o foco de sua atenção naquilo que é o fundamental da experiência 

cristã: a vivência e o testemunho da alegria do Evangelho pregado 

                                                 
2 A intensa discussão em torno às “dubia” levantadas por um grupo de cardeais 
sobre a legitimidade doutrinal da “Amoris Laetitia” é um dos exemplos desta 
disputa (MÜLLER, 2018) 
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e atuado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Para o Papa Francisco, o 

importante não é anunciar que cremos em Jesus Cristo e vivemos 

em sua Igreja, mas que façamos aquilo que Ele Jesus: pôr-se a 

caminho para anunciar e dar vida. 

Uma igreja em saída 

Em sua primeira Exortação Apostólica, o Papa Francisco 

cunhou uma expressão que se tornou todo um símbolo: Igreja 

“em saída”. Conforme o Papa, “todos somos convidados a aceitar 

esta chamada: sair da própria comodidade e ter a coragem de 

alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho” 

(EG 22). 

De maneira pedagógica, o Papa apresenta os quatro passos 

desta saída missionária: “Primeirear”, envolver-se, acompanhar, frutificar 

e festejar (EG 23). Como primeiro passo, a Igreja deve “tomar a 

iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar 

às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos”. Para 

consolidar a caminhada, “a Igreja sabe envolver-se” e, como Jesus, 

“com obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária 

dos outros, encurta as distâncias, abaixa-se – se for necessário – 

até à humilhação e assume a vida humana, tocando a carne 

sofredora de Cristo no povo” até contrair o “cheiro das ovelhas”. 

Só então, depois deste segundo passo, é possível que as ovelhas 

escutem a voz da Igreja. Como terceiro passo, a Igreja precisa estar 

disposta a “acompanhar a humanidade em todos os seus 

processos, por mais duros e demorados que sejam”. Ela precisa 

conhecer “as longas esperas e a suportação apostólica”. Poderá 

então vislumbrar o terceiro passo da Igreja “em saída” que são os 

frutos da vida nova que o Senhor vai cultivando em meio às pedras 

e espinhas que fazem parte da caminhada. A contribuição da Igreja 

para que a Palavra de Deus frutifique é cuidar para que “a Palavra 
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se encarne numa situação concreta e dê frutos de vida nova, apesar 

de serem aparentemente imperfeitos ou defeituosos”. Diante dos 

frutos que o Senhor nos oferece, a comunidade jubilosa “celebra e 

festeja cada pequena vitória, cada passo em frente na 

evangelização”. 

Cinco passos, aparentemente fáceis, que exigem, na verdade, 

uma radical mudança na imagem que temos da Igreja. Precisamos 

deixar de pensar a Igreja como uma sociedade humana organizada 

nos moldes do Império Romano, do Reino da França ou da 

República de Veneza, como a pensava São Belarmino, ou como a 

“sociedade perfeita” de teologia ultramontana do séc. XIX, e 

passar a pensá-la como um “hospital de campanha depois de uma 

batalha.”3 A desafiadora figura eclesial foi desenhada pelo Papa em 

uma entrevista em agosto de 2013: 

Vejo com clareza que aquilo de que a Igreja mais precisa hoje é a 
capacidade de curar as feridas e de aquecer o coração dos fiéis, a 
proximidade. Vejo a Igreja como um hospital de campanha depois 
de uma batalha. É inútil perguntar a um ferido grave se tem o 
colesterol ou o açúcar altos. Devem curar-se as suas feridas. Depois 
podemos falar de tudo o resto. Curar as feridas, curar as feridas... E 
é necessário começar de baixo (Apud SPADARO, 2020). 

Na “Evangelii Gaudium”, ao falar da necessidade de 

mudanças na autocompreensão da Igreja, ele colocou em paralelo 

duas figuras que se contrapõem e excluem: a alfândega e a casa 

paterna: “a Igreja não é uma alfândega; é a casa paterna, onde há 

lugar para todos com a sua vida fadigosa” (EG 47). 

Para espanto dos que, por um excessivo zelo com a 

preservação da pureza da Igreja ou por outros interesses menos 

nobres, querem os cristãos longe das difíceis situações que vive a 

                                                 
3 Sobre a eclesiologia do Concílio de Trento e do Concílio Vaticano I, ver: 
FORTE, 1983, p. 11-13. 
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humanidade, o Papa Francisco afirma rotundamente: 

Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído 
pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a 
comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma 
Igreja preocupada com ser o centro, e que acaba presa num 
emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos 
deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência é que 
haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a 
consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de 
fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do 
que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos 
encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas 
normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos 
em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão 
faminta e Jesus repete-nos sem cessar: “Dai-lhes vós mesmos de 
comer” (Mc 6, 37) (EG 49). 

A volta ao Evangelho, como em Francisco de Assis, é o 

grande desafio para a Igreja. Atuar para que a Boa Nova seja 

anunciada e realizada para os pobres, como o fez Jesus na sinagoga 

de Nazara (Lc 4,14-37), é o desafio para o hoje daqueles que se 

reúnem para a anunciar e testemunhar a Jesus como o Cristo de 

Deus. 

Uma Igreja em terapia 

O estilo de Igreja proposto pelo Papa Francisco é desafiador 

e exige mudanças. Mais: exige curar as enfermidades que adoecem 

o corpo eclesial e o impedem de estar aberto a todos – 

principalmente aos que mais necessitam – e dificultam o pôr-se a 

caminho e colocar-se a serviço das vítimas das guerras 

econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo de hoje. 

Em sua alocução à Cúria Romana às vésperas do Natal de 

2014 (FRANCISCO, 2014), o Papa Francisco fez um elenco de 15 

doenças que afligem seus colaboradores mais próximos e, com 

certeza, podem estar instaladas em todo o corpo eclesial: 

1. A doença de sentir-se “imortal”, “imune” ou mesmo 
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“indispensável”, descuidando os controles habitualmente 
necessários. 
2. A doença do “martismo” (que vem de Marta), da atividade 
excessiva, ou seja, daqueles que mergulham no trabalho, 
negligenciando inevitavelmente "a melhor parte»: sentar-se aos pés 
de Jesus (cf. Lc 10, 38-42). [...] 
3. Há também a doença do “empedernimento” mental e espiritual, 
ou seja, daqueles que possuem um coração de pedra e uma “cerviz 
dura” (At 7, 51); daqueles que, à medida que vão caminhando, 
perdem a serenidade interior, a vivacidade e a ousadia e escondem-
se sob os papéis, tornando-se “máquinas de práticas” e não 
“homens de Deus” (cf. Hb 3, 12). 
4. A doença da planificação excessiva e do funcionalismo.[…] 
5. A doença da má coordenação. 
6. Há também a doença do “alzheimer espiritual”, ou seja, o 
esquecimento da “história da salvação”, da história pessoal com o 
Senhor, do “primitivo amor” (Ap 2, 4). 
7. A doença da rivalidade e da vanglória. 
8. A doença da esquizofrenia existencial. 
9. A doença das bisbilhotices, das murmurações e das críticas. 
10. A doença de divinizar os líderes: é a doença daqueles que fazem 
a corte aos Superiores, na esperança de obter a sua benevolência. 
11. A doença da indiferença para com os outros. 
12. A doença da cara fúnebre, ou seja, das pessoas rudes e amargas 
que consideram que, para se ser sério, é preciso pintar o rosto de 
melancolia, de severidade e tratar os outros – sobretudo aqueles 
considerados inferiores – com rigidez, dureza e arrogância. 
13. A doença do acumular, ou seja, quando o apóstolo procura 
preencher um vazio existencial no seu coração acumulando bens 
materiais, não por necessidade, mas apenas para se sentir seguro. 
14. A doença dos círculos fechados, onde a pertença ao grupo se 
torna mais forte que a pertença ao Corpo e, nalgumas situações, ao 
próprio Cristo. 
15. E a última: a doença do lucro mundano, dos 
exibicionismos, quando o apóstolo transforma o seu serviço em 
poder, e o seu poder em mercadoria para obter lucros mundanos 
ou mais poder. 

Para que a cura de todas essas doenças seja efetiva, é 

necessário um diagnóstico profundo que identifique as suas causas. 

Do contrário, pode-se tratar apenas os sintomas e, passado o 

efeito dos remédios, a doença volta ainda pior. Ou, numa outra 

possibilidade sempre presente, são tratadas as doenças 
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oportunistas que, aproveitando a debilidade do corpo, manifestam-

se, sem se, no entanto, eliminar a causa da doença (KUNG, 2012). 

Não por acaso, o Papa Francisco deixou “a doença do lucro 

mundano” como a décima quinta de sua longa lista. Ela é a 

culminância das doenças e, na “Evangelii Gaudium”, havia sido 

tratado sob a denominação de “mundanismo espiritual que se 

esconde por detrás de aparências de religiosidade e até mesmo de 

amor à Igreja, [que] é buscar, em vez da glória do Senhor, a glória 

humana e o bem-estar pessoal” (EG 93). 

Mundanismo que tem duas fontes. A primeira, 

o fascínio do gnosticismo, uma fé fechada no subjetivismo, onde 
apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de 
raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e 
iluminam, mas, em última instância, a pessoa fica enclausurada na 
imanência da sua própria razão ou dos seus sentimentos. (EG 94) 

A segunda, por sua vez, 

é o neopelagianismo auto-referencial e prometeico de quem, no 
fundo, só confia nas suas próprias forças e se sente superior aos 
outros por cumprir determinadas normas ou por ser 
irredutivelmente fiel a um certo estilo católico próprio do passado. 
É uma suposta segurança doutrinal ou disciplinar que dá lugar a 
um elitismo narcisista e autoritário, onde, em vez de evangelizar, se 
analisam e classificam os demais e, em vez de facilitar o acesso à 
graça, consomem-se as energias a controlar. (EG 94).4 

Segundo o Papa Francisco, o mundanismo espiritual 

manifesta-se no desejo de “dominar o espaço eclesial” e o 

“fascínio de poder mostrar conquistas sociais e políticas” (EG 95). 

Quando o desejo de domínio e de poder tomam conta dos agentes 

eclesiais, facilmente ele se transforma em dominação e abuso, 

tanto no interno da comunidade quanto no externo da 

                                                 
4 No Capítulo II da Exortação Apostólica “Gaudete et Exsultate” Sobre a 
Chamada à Santidade no Mundo de Hoje, o Papa Francisco desenvolve 
longamente esta temática. 
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comunidade. 

Os abusos sexuais cometidos por pessoas com 

responsabilidade na Igreja – clérigos, religiosos, religiosas, leigos e 

leigas – é a manifestação mais escandalosa dessa doença e a que 

tem mais feito a Igreja sofrer e provocado rejeição da sociedade. 

Mas não é a única… infelizmente. 

Em sua “Carta ao Povo de Deus”, por ocasião da emergência 

de mais uma série de abusos sexuais cometidos por clérigos nos 

Estados Unidos, o Papa Francisco os associa a dois outros tipos de 

abuso: o de poder e o de consciência (FRANCISCO, 2018). 

Destes dois, pouco se fala, mas eles são a outra expressão de uma 

forma doentia de pensar e praticar o poder na Igreja: o 

clericalismo. 

Na Carta ao Cardeal Ouellet, Presidente da Pontifícia 

Comissão para a América Latina, o Papa apresenta o clericalismo 

como “uma das maiores deformações que a América Latina deve 

enfrentar”. Segundo ele, o clericalismo é um fator de adoecimento 

da Igreja porque 

não só anula a personalidade dos cristãos, mas tende também a 
diminuir e a subestimar a graça batismal que o Espírito Santo pôs 
no coração do nosso povo. O clericalismo leva a uma 
instrumentalização do laicado; tratando-o como “moço de 
recados” limita as diversas iniciativas e esforços e, ousaria dizer, as 
audácias necessárias para poder anunciar a Boa Nova do 
Evangelho em todos os âmbitos da atividade social e, sobretudo, 
política. O clericalismo, longe de dar impulso aos diversos 
contributos e propostas, apaga pouco a pouco o fogo profético do 
qual a inteira Igreja está chamada a dar testemunho no coração dos 
seus povos. O clericalismo esquece que a visibilidade e a 
sacramentalidade da Igreja pertencem a todo o povo de Deus e não 
só a poucos eleitos e iluminados (FRANCISCO, 2016). 

Para superar estas doenças, é necessário voltar ao Evangelho. 

Abandonar o desejo de poder e voltar a uma Igreja da 
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Misericórdia. 

Uma Igreja da Misericórdia 

No dia 11 de abril de 2015, véspera do Segundo Domingo da 

Páscoa ou da Divina Misericórdia, o Papa Francisco, com a 

publicação da Bula “Misericordiae Vultus”, o Papa Francisco 

proclamou o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Com o 

documento e o evento, ele convocou a Igreja a espelhar-se no 

verdadeiro rosto de Deus: o rosto da misericórdia: 

Precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia. É 
fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. 
Misericórdia: é a palavra que revela o mistério da Santíssima 
Trindade. Misericórdia: é o ato último e supremo pelo qual Deus 
vem ao nosso encontro. Misericórdia: é a lei fundamental que mora 
no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão 
que encontra no caminho da vida. Misericórdia: é o caminho que 
une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de 
sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado 
(MV 2). 

A Igreja, sinal e instrumento da ação salvadora de Deus, ou é 

Igreja da Misericórdia, ou não é a Igreja de Jesus Cristo. Como 

assinalou em seu pronunciamento aos bispos da Suíça e repetiu 

posteriormente inúmeras vezes, se não tiver a misericórdia no 

centro da sua ação, a Igreja não passa de uma ONG como tantas 

outras (FRANCISCO, 2014). 

Mas o que é misericórdia? A “Misericordiae Vultus”, depois 

de convidar a um percurso pelo Antigo (MV 6-7) e pelo Novo 

Testamento indicando textos que mostram o ser e o agir 

misericordioso de Deus, principalmente nas ações e nas parábolas 

de Jesus (MV 8-9), conclui afirmando que 

a Sagrada Escritura, como se vê, a misericórdia é a palavra-chave 
para indicar o agir de Deus para conosco. Ele não Se limita a 
afirmar o seu amor, mas torna-o visível e palpável. Aliás, o amor 
nunca poderia ser uma palavra abstrata. Por sua própria natureza, é 
vida concreta: intenções, atitudes, comportamentos que se 
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verificam na atividade de todos os dias. A misericórdia de Deus é a 
sua responsabilidade por nós. Ele sente-Se responsável, isto é, 
deseja o nosso bem e quer ver-nos felizes, cheios de alegria e 
serenos. E, em sintonia com isto, se deve orientar o amor 
misericordioso dos cristãos. Tal como ama o Pai, assim também 
amam os filhos. Tal como Ele é misericordioso, assim somos 
chamados também nós a ser misericordiosos uns para com os 
outros (MV 9). 

Em consequência, o próprio ser e toda a ação pastoral da 

Igreja “deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos 

crentes; no anúncio e testemunho que oferece ao mundo, nada 

pode ser desprovido de misericórdia. A credibilidade da Igreja 

passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo” (MV 

10). 

 Ao longo de seus pronunciamentos, o Papa Francisco foi 

sinalizando os principais desafios de viver misericordiosamente, 

hoje, no âmbito da Igreja. Assinalamos aqui alguns: 

a) Misericórdia para com os pobres 

Na “Evangelii Gaudium”, o Papa Francisco já lembrava que 

“os pobres tem um lugar privilegiado no povo de Deus” porque 

“no coração de Deus, ocupam lugar preferencial os pobres, tanto 

que até Ele mesmo ‘Se fez pobre’ (2 Cor 8, 9)”. Por isso, “todo o 

caminho da nossa redenção está assinalado pelos pobres” (EG 

197). 

Destacando as consequências eclesiológicas desta opção de 

Deus pelos pobres, o Papa, fazendo memória da Escritura e da 

Tradição, afirma: 

Para a Igreja, a opção pelos pobres é mais uma categoria teológica 
que cultural, sociológica, política ou filosófica. Deus manifesta a 
sua misericórdia antes de mais a eles. Esta preferência divina tem 
consequências na vida de fé de todos os cristãos, chamados a 
possuírem “os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus” 
(Fl 2, 5). Inspirada por tal preferência, a Igreja fez uma opção pelos 
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pobres, entendida como uma “forma especial de primado na prática 
da caridade cristã, testemunhada por toda a Tradição da 
Igreja”. Como ensinava Bento XVI, esta opção “está implícita na fé 
cristológica naquele Deus que Se fez pobre por nós, para 
enriquecer-nos com sua pobreza”. Por isso, desejo uma Igreja 
pobre para os pobres. Estes têm muito para nos ensinar. Além de 
participar do sensus fidei, nas suas próprias dores conhecem Cristo 
sofredor. É necessário que todos nos deixemos evangelizar por 
eles. A nova evangelização é um convite a reconhecer a força 
salvífica das suas vidas, e a colocá-los no centro do caminho da 
Igreja. Somos chamados a descobrir Cristo neles: não só a 
emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus 
amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa 
sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles (EG 198). 

Opção pelos pobres que se dá em vários níveis: a amizade 

(EG 199), o atendimento espiritual (EG 200), a proximidade (EG 

201), as transformações econômicas e políticas que acabem  com 

as causas da pobreza (EG 202-208) e o cuidado com os grupos 

sociais fragilizados em nossa sociedade - os sem abrigo, os 

toxicodependentes, os refugiados, os povos indígenas, os idosos, 

os migrantes, as vítimas do tráfico de pessoas, as crianças usadas 

para a mendicidade, as mulheres, os nascituros - (EG 209-214) e 

com o toda da criação (EG 215). 

“A opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta 

e lança fora” (EG 195), é uma forma de viver, no hoje da Igreja o 

Evangelho da vida. 

b) Misericórdia para com a criação 

O mote lançado na “Evangelii Gaudium”, de que a 

misericórdia com “os outros seres frágeis e indefesos, que muitas 

vezes ficam à mercê dos interesses económicos ou dum uso 

indiscriminado” que, ao lado do ser humano, formam “o conjunto 

da criação” (EG 215), faz parte da Boa Nova a ser anunciada pela 

Igreja, foi desenvolvido de forma ampla pelo Papa Francisco na 
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Encíclica “Laudato Sì”. 

Invocando o Ensino Social da Igreja (LS 3-6), a tradição 

ecumênica (LS 7-9) e o exemplo de Francisco de Assis (LS 10-12), 

o Papa faz um apelo aos católicos, a todos os cristãos e a toda a 

família humana para que se una “na busca de um desenvolvimento 

sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar” 

(LS 13). 

Partindo da “convicção de que tudo está estreitamente 

interligado no mundo” (LS 16; 137) e de que, as diferentes 

espécies que existem sobre o planeta Terra não são podem ser 

vistas apenas como eventuais “recursos” exploráveis, mas 

“possuem um valor em si mesmas” (LS 33; 69), o Papa faz uma 

ampla análise da grave crise ecológica que estamos vivendo e 

convida a todos a trabalhar com o conceito de “ecologia integral 

que inclua claramente as dimensões humanas e sociais” (LS 137). 

Recebida efusivamente por boa parte da sociedade civil, a 

“Laudato Sì” obteve uma fria recepção no ambiente eclesial. 

Talvez porque o nosso modo de viver a fé ainda esteja marcado 

por um antropocentrismo despótico (LS 67) e desordenado (LS 

68) potencializado pela mentalidade moderna (LS 115-121) que vê 

as criaturas como coisas a serem manipuladas. 

Na sequência da “Laudato Sì”, a Igreja toda, individual e 

comunitariamente, para ser testemunha da Boa Nova do 

Evangelho, é chamada a uma “conversão ecológica” (LS 216-221) 

para, juntamente com os fiéis de outras religiões, as organizações 

da sociedade civil, os governos e as organizações internacionais, 

buscar um caminho para salvaguardar a Casa Comum. 

Cuidar e proteger a vida de cada criatura, pelo valor 

intrínseco que carrega em si mesma, é uma forma de viver, no hoje 
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da Igreja o Evangelho da vida. 

c)  Misericórdia para com as famílias 

Viver e anunciar a misericórdia para com as famílias é um 

grande desafio. E ele se torna ainda mais pesado porque, durante 

muito tempo, a Igreja teve um olhar negativo, senão condenatório, 

sobre esta dimensão da vivência humana. 

Na Exortação Apostólica “Amoris Laetitiae” Sobre o Amor 

na Família, o Papa Francisco afirma que a Igreja deve 

reconhecer que às vezes a nossa maneira de apresentar as 
convicções cristãs e a forma como tratamos as pessoas ajudaram a 
provocar aquilo de que hoje nos lamentamos, pelo que nos convém 
uma salutar reação de autocrítica. Além disso, muitas vezes 
apresentámos de tal maneira o matrimónio que o seu fim unitivo, o 
convite a crescer no amor e o ideal de ajuda mútua ficaram 
ofuscados por uma ênfase quase exclusiva no dever da procriação. 
Também não fizemos um bom acompanhamento dos jovens casais 
nos seus primeiros anos, com propostas adaptadas aos seus 
horários, às suas linguagens, às suas preocupações mais concretas. 
Outras vezes, apresentámos um ideal teológico do matrimónio 
demasiado abstrato, construído quase artificialmente, distante da 
situação concreta e das possibilidades efetivas das famílias tais 
como são. Esta excessiva idealização, sobretudo quando não 
despertámos a confiança na graça, não fez com que o matrimónio 
fosse mais desejável e atraente; muito pelo contrário (AL 36). 

Para anunciar a Boa Nova do Evangelho às famílias, é 

necessário “apresentar o matrimónio mais como um caminho 

dinâmico de crescimento e realização do que como um fardo a 

carregar a vida inteira” deixando “espaço à consciência dos fiéis, 

que muitas vezes respondem o melhor que podem ao Evangelho 

no meio dos seus limites e são capazes de realizar o seu próprio 

discernimento perante situações onde se rompem todos os 

esquemas. Somos chamados a formar as consciências, não a 

pretender substituí-las” (AL 37). 

Depois de, à luz da Palavra de Deus, iluminar as diferentes 



24    Vanildo Luiz Zugno – VRC em tempos de Papa Francisco 

 

 

realidades concretas em que vivem as famílias nos diversos 

ambientes geográficos, sociais, culturais e eclesiais em que vivem 

as famílias, o Papa Francisco, apresenta o amor como paradigma 

para a vida em família e a misericórdia como o princípio que deve 

dirigir a ação pastoral familiar. 

“Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade” (AL, cap. 

VIII), são apresentados como os três passos para que a palavra e a 

ação da Igreja possam voltar a ser uma Boa Nova para as famílias 

que vivem as mais diferentes situações de dor e sofrimento. Desde 

aqueles e aquelas que nunca tiveram uma família, nunca puderam 

constituir uma família ou que veem a sua família destroçada pelas 

mais diferentes circunstâncias até aqueles e aquelas que, por um 

rigorismo na aplicação dos princípios doutrinais, morais e 

canônicos, são ou se sentem impedidos de participar plenamente 

da vida da Igreja, aí incluídos os sacramentos da confissão e da 

comunhão. Para todos e todas, “em toda e qualquer circunstância, 

perante quem tenha dificuldade em viver plenamente a lei de Deus, 

deve ressoar o convite a percorrer a via caritatis” (AL 306). 

No contexto do amor na família, o Papa Francisco, com 

realismo e coragem, trata dois temos extremamente desafiadores 

para a realidade familiar latino-americana: o machismo e a 

homossexualidade. 

Sobre o machismo, o Papa é taxativo: 

Alguns consideram que muitos dos problemas atuais ocorreram a 
partir da emancipação da mulher. Mas este argumento não é válido, 
é falso, não é verdade! Trata-se de uma forma de machismo. A 
idêntica dignidade entre o homem e a mulher impele a alegrar-nos 
com a superação de velhas formas de discriminação e o 
desenvolvimento dum estilo de reciprocidade dentro das famílias. 
Se aparecem formas de feminismo que não podemos considerar 
adequadas, de igual modo admiramos a obra do Espírito no 
reconhecimento mais claro da dignidade da mulher e dos seus 
direitos (AL 54). 
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Com a mesma coragem e serenidade ele se pronuncia sobre 

as pessoas homossexuais: 

...desejo, antes de mais nada, reafirmar que cada pessoa, 
independentemente da própria orientação sexual, deve ser 
respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito, procurando 
evitar qualquer sinal de discriminação injusta e particularmente 
toda a forma de agressão e violência (AL 250). 

Não perder a esperança por causa dos limites e, ao mesmo 

tempo, não renuncie a procurar a plenitude de amor e comunhão 

que foi por Deus prometido a cada família (EG 325), é uma forma 

de viver, no hoje da Igreja o Evangelho da vida. 

d) Misericórdia para com os jovens 

A realidade dos jovens é plural. Tanto na sociedade como na 

Igreja. Não podemos falar da “juventude”. O que há são 

“juventudes” plurais que, em cada contexto, vivem suas 

dificuldades, alegrias e esperanças (CV 68-70). 

Depois de tratar do tema da família, o Papa Francisco 

convidou a Igreja, através do Sínodo para as Juventudes, a 

debruçar-se sobre este contingente eclesial que, apesar da Opção 

Preferencial pelos Jovens da Conferência de Medellín, tem muita 

dificuldade em ser reconhecido no seio da Igreja. A Exortação 

Apostólica Pos-Sinodal “Christus Vivit”, lança para toda a Igreja o 

desafio de debruçar-se com misericórdia sobre a realidades das 

juventudes. 

E, assim como fizera para com as famílias, o Papa convida a 

mudar o olhar que lançamos sobre as juventudes: 

Em vez de nos dispormos a escutá-los profundamente, prevalece a 
tendência de fornecer respostas pré-fabricadas e receitas prontas, 
sem deixar assomar as perguntas juvenis na sua novidade e captar a 
sua interpelação. Mas, quando a Igreja abandona esquemas rígidos 
e se abre à escuta pronta e atenta dos jovens, esta empatia 
enriquece-a, porque permite que os jovens deem a sua colaboração 
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à comunidade, ajudando-a a individuar novas sensibilidades e 
colocar-se perguntas inéditas (CV 65). 

Para a Igreja que se pensa, normalmente, a partir dos adultos, 

é muito difícil caminhar junto com os jovens. Numa bela imagem, 

o Papa Francisco diz que, enquanto os adultos mantêm os dois pés 

em paralelo, o jovem “coloca um atrás do outro, pronto a arrancar, 

a partir, sempre a olhar para diante” (CV 139). 

Por isso, 

falar de jovens significa falar de promessas, significa falar de alegria. 
Os jovens têm tanta força, são capazes de olhar com tanta 
esperança! Um jovem é uma promessa de vida, que traz em si um 
certo grau de tenacidade; tem um grau suficiente de insensatez para 
poder enganar-se a si mesmo e uma capacidade suficiente para 
curar a decepção que daí pode derivar. 

Para o Papa Francisco, as juventudes não são apenas o futuro 

da Igreja. Elas “são o presente e estão a enriquecê-lo com a sua 

contribuição” (CV 64). Mas não por isso podemos pedir aos 

jovens que parem de sonhar (CV 192-197) e arriscar (CV 198-202). 

Os adultos e idosos, mesmo com nossos pés pesados e presos no 

presente, “subirmos todos para a mesma canoa e, juntos, 

procurarmos um mundo melhor, sob o impulso sempre novo do 

Espírito Santo” (CV 201). 

Não ter medo do ímpeto dos jovens, estar abertos às suas 

intuições e sua forma de viver a fé (CV 299), é uma necessidade 

para viver, no hoje da Igreja o Evangelho da vida. 

Uma Igreja capaz de conversão, inculturação e livre para 
sonhar 

O Sínodo para a Amazônia foi, talvez, o primeiro teste para 

por em prática a proposta eclesiológica do Papa Francisco. Tanto 

na forma como no conteúdo. Na forma, a proposta de uma Igreja 

toda ela sinodal, desde as instâncias de base até as articulações 
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internacionais. O primeiro exemplo dessa proposta foi a 

efetivação, pelo Papa Francisco, já no início de seu pontificado, do 

Conselho de Cardeais para “ajudar no governo da Igreja 

Universal” (FRANCISCO, 2013). A composição do Conselho, 

mesmo sendo alterada ao longo do pontificado, manteve 

figurativamente a intenção de representar a catolicidade da Igreja, 

ou seja a sua universalidade e, ao mesmo tempo, a pluralidade 

geográfica e cultura da Igreja Católica. 

O Sínodo para a Amazônia primou, acima de tudo, por ser 

um processo eminentemente auscultatório e participativo. Mais do 

que dizer coisas sobre a Amazônia e os povos que nela habitam, o 

processo sinodal escutou as comunidades e, com elas, discerniu as 

melhores formas para fazer com que a Boa Nova do Evangelho 

chegue às pessoas em suas diferentes situações e ao grande bioma 

amazônico com todos os seres que nele vivem. 

E nisso estava o grande passo inovador no conteúdo do 

Sínodo: configurar uma Igreja à imagem e semelhança do bioma 

amazônico e dos humanos que nele habitam. Como sinalizou o 

Documento Final, tal configuração inicia com uma “conversão 

integral” que abre o caminho para as outras conversões: pastoral, 

ecológica, cultural e sinodal (AMAZÔNIA... 2019). 

A palavra que perpassa todo o documento é “conversão”. 

Ela inclui a dimensão pessoal no exemplo de Francisco de Assis 

(n. 17) e implica na aceitação da graça  

comporta deixar emergir, nas relações com o mundo que os rodeia, 
todas as consequências do encontro com Jesus” (LS 217); uma 
conversão pessoal e comunitária que nos compromete a nos 
relacionar harmoniosamente com a obra criadora de Deus, que é a 
“casa comum”; uma conversão que promove a criação de 
estruturas em harmonia com o cuidado da criação; uma conversão 
pastoral baseada na sinodalidade, que reconheça a interação de 
tudo o que foi criado. Conversão que nos leve a ser uma Igreja em 
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saída que entre no coração de todos os povos amazônicos 
(AMAZÔNIA..., n. 18). 

Entre a divulgação do Documento Final e esperada 

Exortação Apostólica que tornaria patrimônio universal da Igreja 

as reflexões da Assembleia Sinodal, passaram-se três longos meses 

em que várias das proposições votadas e aprovadas sofreram 

ásperas críticas dos setores conservadores da Igreja. Houve 

inclusive aqueles, aí incluídos altos membros da hierarquia romana, 

que ameaçaram com possibilidades de cisma caso o Papa 

Francisco chancelasse o proposto pelo Sínodo. Ordenação de 

mulheres ao diaconato e ordenação de homens casados, junto com 

a proposta de um rito litúrgico próprio para a Amazônia, foram os 

focos principais das tensões. 

Na Exortação, o conteúdo principal do sínodo foi enfatizado, 

desde o início, pelo Papa Francisco: 

Tudo o que a Igreja oferece deve encarnar-se de maneira original 
em cada lugar do mundo, para que a Esposa de Cristo adquira 
rostos multiformes que manifestem melhor a riqueza inesgotável 
da graça. Deve encarnar-se a pregação, deve encarnar-se a 
espiritualidade, devem encarnar-se as estruturas da Igreja (QA, 6). 

Surpreendentemente, no entanto, a Exortação abandona a 

palavra “conversão” e a substitui pela palavra “sonho”. Um sonho 

apresentado pelo Papa em quatro cenas: 

Sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, 
dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida 
e sua dignidade promovida. 
Sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que a 
caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana. 
Sonho com uma Amazônia que guarde zelosamente a sedutora 
beleza natural que a adorna, a vida transbordante que enche os seus 
rios e as suas florestas. 
Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e encarnar 
de tal modo na Amazónia, que deem à Igreja rostos novos com 
traços amazônicos. 

Um sonho social, um sonho cultural, um sonho ecológico e um sonho 
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eclesial. Diferentemente do que alguns desejavam, o Papa não 

reprovou o que consta no Documento Final: “...não pretendo 

substituí-lo nem repeti-lo. Desejo apenas oferecer um breve 

quadro de reflexão que encarne na realidade amazônica 

uma síntese de algumas grandes preocupações já manifestadas por 

mim em documentos anteriores, que ajude e oriente para uma 

recepção harmoniosa, criativa e frutuosa de todo o caminho 

sinodal” (QA 2). 

Mesmo aqueles temas – ordenação de mulheres ao diaconato, 

ordenação de homens casados, um rito próprio para a região 

Amazônica – podem ser considerados como não descartados. Pelo 

contrário, eles estão incluídos dentro da proposta de “uma 

recepção harmoniosa, criativa e frutuosa de todo o caminho 

sinodal”. 

Possibilidade que é potencializada pelo convite a sonhar com 

uma nova eclesialidade. O chamado à conversão que estruturou o 

Documento Final é muito importante. Converter significa deixar 

de lado um modo de ser para buscar um novo. Mas ninguém 

abandona o que é, se não consegue antes sonhar com uma nova 

possibilidade de ser. Não nos desfazemos da velha eclesialidade 

tridentina, se não conseguirmos imaginar uma nova identidade 

católica na continuidade do Vaticano II. É o grande desafio 

proposto pelo Papa: que continuemos, profeticamente, sob a 

inspiração do Espírito Santo, a permitir que nossos jovens tenham 

visões e nossos velhos continuem a sonhar (At, 17). 

Uma Igreja em que há lugar para a VRC 

Há lugar para a Vida Religiosa Consagrada nesta nova Igreja 

que se propõe a viver e anunciar, no mundo de hoje, a Boa Nova 

do Evangelho?  
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O Documento Final do Sínodo para a Amazônia dedica dois 

parágrafos ao chamado à conversão da Vida Religiosa. Primeiro 

faz um apelo a que religiosas e religiosos mantenham-se firmes na 

sua vocação profética, sob a luz do Espírito Santo e, em seguida 

convida a experiências intercongregacionais e interinstitucionais para que 

possa “permanecer em comunidades onde ninguém quer estar e 

com quem ninguém quer estar, aprendendo e respeitando a cultura 

e as línguas indígenas para chegar ao coração dos povos” (QA 97). 

Para isso, inserção nas realidades locais e disponibilidade para a 

itinerância são requisitos que possibilitarão o surgimento de 

vocações autóctones às quais é necessário oferecer processos 

formativos que “devem enfocar a interculturalidade, a inculturação e os 

diálogos entre espiritualidades e cosmovisões amazônicas” (QA 98). 

Na “Querida Amazônia”, o Papa Francisco, confirmando o 

expresso no Documento Final, faz outras considerações. Depois 

de reconhecer que, no passado, “muitas pessoas consagradas 

gastaram as suas energias e grande parte da sua vida pelo Reino de 

Deus na Amazônia”, ele afirma que, no presente, “a vida 

consagrada, capaz de diálogo, síntese, encarnação e profecia, ocupa um 

lugar especial nesta configuração plural e harmoniosa da Igreja 

amazônica” (QA 99). 

E lança o desafio: para que a Vida Religiosa possa renovar-se 

e entrar no caminho da nova eclesialidade, “faz-lhes falta um novo 

esforço de inculturação, que ponha em jogo a criatividade, a audácia 

missionária, a sensibilidade e a força peculiar da vida comunitária” (QA 99. 

Todos os grifos são nossos). 

Os desafios são grandes. Mas não impossíveis. Para realizá-

los, é necessário dispormo-nos, pessoal e institucionalmente, à 

conversão e a continuar sonhando com uma nova Vida Religiosa 

Consagrada e uma Nova Igreja. E que nos ponhamos 
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imediatamente a caminho para não chegar tarde demais à Festa do 

Reino. 
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O VOTO DE OBEDIÊNCIA 

Uma temática sensível 

O voto de obediência toca um dos temas mais caros à 

sociedade moderna: a busca por liberdade. Pode-se dizer que todas 

as transformações sociais acontecidas nos últimos séculos 

trouxeram em seu bojo esta demanda por autonomia, pela 

possibilidade de ter iniciativa própria, por organizar a própria vida 

conforme os sonhos e não de acordo com a ordem de outrem. 

A Revolução burguesa, em seu ideário liberal, estabeleceu a 

liberdade das amarras do feudalismo, principalmente a vinculação 

da pessoa à terra e seu senhor, como condição primeira para que a 

igualdade e a fraternidade fossem possíveis. Na sociedade 

capitalista, a livre iniciativa é vista como o motor de toda 

transformação social. O comunismo de Marx, por sua vez, 

sonhava com o “reino da liberdade” no qual o trabalho não fosse 

mais uma imposição da necessidade de sobrevivência ou da 

dominação por outra pessoa. Ser livre, na concepção marxista, é 

trabalhar sem nenhum constrangimento externo, apenas como 

uma expressão da subjetividade criadora. 

A Igreja teve muita dificuldade em dialogar com esta 

dimensão da modernidade. Ancorada no princípio da autoridade 

de Deus que exige obediência incondicional, ela via na afirmação e 

na busca da liberdade um atentado contra a ordem divina das 

coisas e, por consequência, à ordem social e eclesial. Isso porque, 

na concepção pré-moderna, tanto a autoridade civil como a 

eclesiástica, tem seus fundamentos e emanam de Deus. Buscar a 

liberdade afrontando a autoridade, civil ou eclesiástica, era um 

atentado contra Deus que os havia constituído nesta condição. 
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Dentro desta lógica, o ateísmo é visto como fonte da anarquia 

social e, por outro lado, as revoluções sociais são vistas como 

caminho para a negação de Deus. Por isso, a Igreja, na intenção de 

defender a autoridade de Deus, sempre se posicionava contra toda 

reivindicação libertária. 

No interior da Igreja, contestar uma autoridade era visto 

como a forma mais grave de heresia, a fonte de todas as heresias, o 

maior perigo para a Igreja. Roma locuta, causa finita, foi usada muitas 

vezes neste sentido: a autoridade não pode ser contestada, apenas 

obedecida. Autoridade que, de Roma se estendia pelos diversos 

degraus do escalão hierárquico – Cardeias Epíscopos, Cardeais 

Presbíteros, Cardeais Diáconos, Arcebispos, Bispos, Monsenhores, 

Cônegos, Párocos, Vigários, Capelães, Coroinhas… - cada um 

tendo em sua própria cabeça uma imaginária Roma que lhe dava 

autoridade para estabelecer a sua vontade como definitiva a todos 

os que lhe eram considerados “inferiores”. 

A Vida Religiosa Consagrada (VRC) pré-conciliar, ao 

compreender-se e ser compreendida como “estado de perfeição”, 

elevava tal noção de obediência a seu nível máximo. A perfeita 

obediência era a entrega absoluta da própria vontade nas mãos do 

superior ou da superiora que recebia a autoridade de Deus. E, do 

mesmo modo que na Igreja, tal representação obedecia às 

diferentes escalas hierárquicas, desde o Ministro Geral até o 

superior local. Cada um, no seu devido escalão, através de suas 

decisões, emanava para seus súditos a vontade divina. Para as 

religiosas mulheres, a situação era ainda mais complexa pois, além 

da autoridade interna à congregação, havia a submissão a uma 

autoridade externa clerical masculina. 
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Graficamente, podemos assim representar a relação 

obedencial no modelo pré-Vaticano II: 

O Concílio Vaticano II estabeleceu as pazes com o mundo 

moderno e, nele, com a busca por liberdade como um valor 

fundamental para qualquer ser humano. O Concílio também 

redefiniu a compreensão de Igreja. Ela não mais se define como 

uma sociedade hierárquica mas como Povo de Deus. A VRC passa 

de “estado de perfeição” a testemunho profético da presença do 

Reino de Deus neste mundo (LG 44). Todas as mudanças 

estruturais exigiram uma redifinição do voto de obediência. 

Estabelecendo novas bases 

Ao estabelecer os princípios para a renovação da VRC, a 

“Perfecta Caritatis” desloca o voto de obediência da relação 

vertical súdito-superior e o reposiciona numa rede de relações com 

vários polos que configuram complexas relações. 

A relação primeira e fundante de todas as outras é a que se 

estabelece entre o/a consagrado/ e Deus: “Pela profissão da 

obediência, os religiosos oferecem a plena oblação da própria 



38    Vanildo Luiz Zugno – VRC em tempos de Papa Francisco 

 

 

vontade como sacrifício de si mesmos a Deus, e por ele se unem 

mais constante e seguramente à vontade divina salvífica” (PC 14). 

O modelo de obediência é Jesus Cristo que veio ao mundo para 

fazer a vontade do Pai (Jo 5, 30b) tomando a forma de escravo (Fl 

2, 7) ou seja, daquele que não tem vontade própria, mas faz a 

vontade de seu senhor. 

Nesta relação, sob a moção do Espírito Santo, os superiores 

são estabelecidos como “vigários de Deus”. O detalhe é que sua 

função vicária não é a de intermediar a relação entre o/a 

religioso/a e Deus, mas a de levar os irmãos/irmãs a fazer o 

mesmo que Jesus Cristo fez: “serviu os irmãos e deu a sua vida 

para a redenção de muitos” (PC 14). Isso fazendo, os/as 

religiosos/as “unem-se mais estreitamente ao serviço da Igreja e 

procuram chegar à medida da idade plena de Cristo” (PC 14). 

Nesta configuração, estabelece-se um segundo polo e uma segunda 

relação: aqueles e aquelas que precisam do serviço do/da 

religioso/a para alcançar a salvação. Da obediência a Deus, nasce a 

obediência àqueles e àquelas que precisam da presença do 

consagrado/a. O papel do/da superior/a não é dizer o que Deus 

quer do consagrado/a, mas velar para que o irmão/ã seja 

obediente à missão que o Pai lhe confiou. Desse modo, na 

obediência, além de escutar a voz de Deus, é necessário estar 

atento às vozes que clamam desde a humanidade e desde a criação 

e a elas obedecer porque nelas também pode estar o chamado de 

Deus. A missão de “servir a todos os irmãos em Cristo” é realizada 

no espaço eclesial em que o religioso/a vive. 

No final do parágrafo, o decreto introduz uma outra 

instância obediencial: “Os Capítulos e os Conselhos cumpram 

fielmente a sua função no governo, e, cada um a seu modo, 
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exprimam a participação e a solicitude de todos os membros no 

bem da comunidade inteira”. A vontade de Deus à qual o/a 

consagrado/a deve estar atento/a e pronto/a, passa também pelas 

instâncias comunitárias. 

Graficamente, poderíamos assim representar esse conjunto 

de polos e relações: 

 

Dentro dessa complexa teia de relações, o objetivo último da 

obediência não é que o/a religioso/a submeta a sua vontade à 

do/a superior/a. A devida obediência ao superior/a é apenas uma 

mediação para a “edificação do Corpo de Cristo segundo o 

desígnio de Deus”. Quando assim vivida maneira, a obediência 

“longe de diminuir a dignidade da pessoa humana, leva-a à 

maturidade, aumentando a liberdade dos filhos de Deus” (PC 14). 

O papel do/a superior/a é de mediador da liberdade de cada 

religioso/a diante de Deus. Tarefa difícil, pois o/a superior/a 

“deverá dar contas das almas que lhes foram confiadas”. Mais do 

que mandar, os/as superiores/as estarão “dóceis à vontade de 
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Deus no cumprimento do seu cargo” e exercerão “a autoridade em 

espírito de serviço a favor de seus irmãos, de tal maneira que sejam 

a expressão da caridade com que Deus os ama” (PC 14). 

Nesta compreensão, o papel do/a superior/a não deixa de 

ser ativo. Pelo contrário, deve ser permanentemente provocador no 

sentido de convocar cada religioso/a a comprometer-se no projeto 

de Deus. E a obediência, vivida no espírito de liberdade, deixa de 

ser uma obediência passiva para ser uma “obediência ativa e 

responsável no desempenho das funções e na aceitação das 

empresas” (PC 14). 

João Paulo II, na Exortação Apostólica Pós-Sinodal “Vita 

Consecrata”, ao abordar o voto de obediência, reafirma que a 

“cultura da liberdade é um valor autêntico, ligado intimamente ao 

respeito da pessoa humana” (VC 91). A verdadeira liberdade, 

segundo ele, precisa fundamentar-se em dois pilares. Primeiro, 

seguindo o comportamento do Filho, o/a religioso/a é 

verdadeiramente livre quando se mantém atento e fiel à vontade do 

Pai (PC 92). Em segundo lugar, quando a comunidade religiosa “é 

o lugar privilegiado para discernir e acolher a vontade de Deus e 

caminhar juntos em união de mente e coração” (PC 92). Desse 

modo, “na fraternidade animada pelo Espírito Santo, cada qual 

estabelece com outro um diálogo precioso para descobrir a 

vontade do Pai, e todos reconhecem em quem preside a expressão 

da paternidade divina e o exercício da autoridade recebida de Deus 

ao serviço do discernimento e da comunhão” (PC 92). Conforma-

se assim, na sequência do Vaticano II, um modelo trinitário de 

obediência. 
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Uma obediência para uma Igreja em saída 

A preocupação que guia o itinerário e o magistério do Papa 

Francisco é eminentemente pastoral. Mais do que preservar o 

depósito das verdades da fé, ele quer que a alegria do Evangelho 

chegue a todas as pessoas, principalmente àqueles e àquelas que, 

no mundo de hoje, sofrem a dor da pobreza e do esquecimento. 

O Papa Francisco não elaborou, até o momento, nenhum 

texto específico sobre a VRC. Por isso, é no conjunto de sua obra e 

nas esparsas mensagens direcionadas aos religiosos e religiosas que 

buscamos elementos para tentar compreender o que seria a 

obediência vivida na perspectiva de uma Igreja em saída. 

a) superar a auto-referencialidade 

Um primeiro elemento a ser elencado – fundamental na 

estrutura da obediência – é a decisão de sair de si mesmo e colocar 

a própria vontade no querer de Deus. Citando o Papa Bento XVI, 

o Papa Francisco lembra que “ao início do ser cristão, não há uma 

decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um 

acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte 

e, desta forma, o rumo decisivo” (EG 7). Através do encontro 

com Jesus Cristo “somos resgatados da nossa consciência isolada e 

da auto-referencialidade” e “permitimos a Deus que nos conduza 

para além de nós mesmos a fim de alcançarmos o nosso ser mais 

verdadeiro” (EG 7). 

A auto-referencialidade como o principal obstáculo para a 

obediência e, nela, a realização da nossa humanidade, é novamente 

abordado na “Evangelii Gaudium” quando o Papa fala das 

tentações dos agentes de pastoral. Entre elas, elenca o 

“mundanismo espiritual” que consiste em “buscar, em vez da 
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glória do Senhor, a glória humana e o bem-estar pessoal” (EG 93). 

A tentação do mundanismo espiritual se apresenta, na realidade da 

Igreja, de duas formas: o gnosticismo e o pelagianismo. Por 

caminhos e com expressões diferentes, ambos têm sua raiz no 

fechamento da pessoa sobre si mesma. Na “fé fechada no 

subjetivismo” que caracteriza o gnosticismo, “a pessoa fica 

enclausurada na imanência da sua própria razão ou dos seus 

sentimentos”. Já o neopelagianismo, é o modo “auto-referencial e 

prometeico de quem, no fundo, só confia nas suas próprias forças 

e se sente superior aos outros por cumprir determinadas normas 

ou por ser irredutivelmente fiel a um certo estilo católico próprio 

do passado” (EG 94). 

Em ambas as formas, “este obscuro mundanismo manifesta-

se em muitas atitudes, aparentemente opostas, mas com a mesma 

pretensão de ‘dominar o espaço da Igreja’” (EG 95). A luta pelo 

poder, para decidir quem comanda, torna-se o único objetivo de 

quem vive centrado em si mesmo e é incapaz de escutar a voz de 

Deus. 

Na Exortação Apostólica “Gaudete et Exsultate”, o Papa 

dedica um capítulo inteiro (35-62) aos “dois inimigos sutis da 

santidade”, o gnosticismo e o pelagianismo. Depois de analisar 

detidamente cada uma das versões modernas destes dois inimigos 

da santidade, ele afirma que, para encontrar o caminho da 

santidade, a “primeira coisa é pertencer a Deus”. Ele explica essa 

afirmação de um modo que, cremos, indica o sentido primordial 

da obediência na VRC: 

Trata-se de nos oferecermos a Ele que nos antecipa, de Lhe 
oferecermos as nossas capacidades, o nosso esforço, a nossa luta 
contra o mal e a nossa criatividade, para que o seu dom gratuito 
cresça e se desenvolva em nós: “por isso, vos exorto, irmãos, pela 
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misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como 
sacrifício vivo, santo, agradável a Deus” (Rm 12, 1). Aliás, a Igreja 
sempre ensinou que só a caridade torna possível o crescimento na 
vida da graça, porque, “se não tiver amor, nada sou” (1 Cor 13, 2). 
(GE 56). 

Na última frase desta afirmação, o Papa chama a atenção para 

a outra face nefasta da auto-referencialidade: ela torna incapaz de 

praticar a caridade. Além de fechar a pessoa à voz de Deus, ela 

também fecha os ouvidos do crente à voz do irmão que sofre. 

Com efeito, abertura à voz de Deus e abertura à voz do irmão que 

sofre são os dois lados da mesma disponibilidade à obediência: 

Jesus abre uma brecha que permite vislumbrar dois rostos: o do Pai 
e o do irmão. Não nos dá mais duas fórmulas ou dois preceitos; 
entrega-nos dois rostos, ou melhor, um só: o de Deus que se reflete 
em muitos, porque em cada irmão, especialmente no mais pequeno, 
frágil, inerme e necessitado, está presente a própria imagem de 
Deus. De fato, será com os descartados desta humanidade 
vulnerável que, no fim dos tempos, o Senhor plasmará a sua última 
obra de arte. Pois, o que é que resta? O que é que tem valor na 
vida? Quais são as riquezas que não desaparecem? Seguramente 
duas: o Senhor e o próximo. Estas duas riquezas não desaparecem. 
(GE 61) 

Na missa de encerramento do Sínodo para a Pan-Amazônia, 

o Papa Francisco, de forma forte e clara, lançou uma exortação na 

mesma direção e que serve como parâmetro para construir uma 

teologia do voto de obediência. Ele não usa aqui a expressão auto-

referencialidade. Usa outra que nos parece ainda mais forte: “a 

religião do eu”. 

Segundo o Papa 

a “religião do eu” continua, hipócrita com os seus ritos e as suas 
“orações”: muitos dos seus praticantes são católicos, confessam-se 
católicos, mas esqueceram-se de ser cristãos e humanos, 
esqueceram-se do verdadeiro culto a Deus, que passa sempre pelo 
amor ao próximo. Até mesmo cristãos que rezam e vão à Missa ao 
domingo são seguidores desta “religião do eu”. Podemos olhar para 
dentro de nós e ver se alguém, para nós, é inferior, descartável… 
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mesmo só em palavras. Rezemos pedindo a graça de não nos 
considerarmos superiores, não nos julgarmos íntegros, nem nos 
tornarmos cínicos e vilipendiadores (2019).   

 Escutar a Deus e escutar o irmão pobre e sofredor: é o 

início da verdadeira obediência capaz de superar o gnosticismo e o 

pelagianismo. 

b) o serviço ao outro como caminho para a felicidade 

Escutar a voz do outro é o primeiro passo para a superação 

da auto-referencialidade. Na sua sequência, está o segundo passo: 

pôr-se a serviço do outro. O próprio Jesus, no episódio das bodas 

de Caná, é o modelo da escuta que se transforma em serviço. 

Diante da necessidade assinalada por Maria – a falta de vinho para 

que a festa fosse completa – Jesus não se contenta em escutar. Ele 

se põe a agir e chama aos que estão ao seu redor para, com Ele, 

encontrar a solução para a necessidade que aflige o casal 

(FRANCISCO, 2019). 

Para o/a religioso/a, colocar-se a serviço do outro é fazer seu 

o caminho quenótico do Filho de Deus que, para a nossa salvação, 

assumiu a condição humana: 

Jesus não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai; e 
isso – disse Ele – era o seu “alimento” (cf. Jo 4, 34). De igual 
modo, quem segue Jesus, abraça a via da obediência, imitando a 
“condescendência” do Senhor, abaixando-se e assumindo a 
vontade do Pai até ao aniquilamento e à humilhação de si mesmo 
(cf. Fl 2, 7-8). Para um religioso, progredir significa abaixar-se no 
serviço, isto é, fazer o mesmo caminho de Jesus, que “não 
considerou como uma usurpação ser igual a Deus” (Fl 2, 6). 
Abaixar-se, fazendo-se servo; abaixar-se para servir (FRANCISCO, 
2015). 

Tal rebaixamento não leva à negação da liberdade. Pelo 

contrário, leva à realização pessoal e à alegria evangélica do/a 

religioso/a como “consequência do caminho de abaixamento com 
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Jesus” (FRANCISCO, 2015). 

Citando o Documento de Aparecida, o Papa lembra que, “de 

fato, os que mais desfrutam da vida são os que deixam a segurança 

da margem e se apaixonam pela missão de comunicar a vida aos 

demais” e que “a vida se alcança e amadurece à medida que é 

entregue para dar vida aos outros” (EG 10). Na VRC, tal realização 

é consequência do voto de obediência pelo qual o/a religioso/a 

coloca sua vida nas mãos de Deus para servir aos que precisam de 

vida. 

Assim como todo evangelizador, o/a religioso/a que vive o 

voto de obediência na perspectiva quenótica “não deveria ter 

constantemente uma cara de funeral” (EG 10). Pelo contrário, será 

sempre uma pessoa que irradia a alegria de estar na “dinâmica do 

êxodo e do dom, de sair de si mesmo, de caminhar e de semear 

sempre de novo, sempre mais além” (EG 21). 

c) entre a observância e a profecia 

Na homilia por ocasião do XVIII Dia Mundial da Vida 

Religiosa, o Papa Francisco chamou a atenção para uma relação 

muitas vezes tensas, para não dizer difícil, na prática da obediência 

na VRC. Trata-se da relação entre a observância da lei e o chamado 

à profecia. Comentando o episódio do Evangelho de Lucas em 

que Maria e José levam o menino Jesus ao Templo para ser 

apresentando e, na entrada do Templo, encontram os anciãos 

Simeão e Ana, o Papa traça um paralelo entre os dois casais. De 

um lado, os jovens José e Maria que vão ao Templo para cumprir o 

que estava prescrito pela Lei. Do outro, estão os anciãos Simeão e 

Ana que irrompem com cânticos proféticos que desestabilizam 

tanto os que estão no Templo como a José e Maria que vinham 



46    Vanildo Luiz Zugno – VRC em tempos de Papa Francisco 

 

 

apresentar o menino. 

Tradicionalmente, a lei é, em todas as sociedades e em todas 

as religiões, uma instituição conservadora. Ela busca manter a 

estabilidade e a identidade de uma sociedade. Na VRC, os 

questionamentos que trazem a instabilidade e o risco, tanto para as 

instituições como para os indivíduos que dela fazem parte, podem 

ter duas origens. Uma, a das transformações do mundo e da Igreja 

que questionam o modo como se viveu e ainda se vive a VRC; 

outra, a dos/as religiosos/as que, no interior da própria instituição, 

levantam suas vozes e, com seu exemplo, apontam para novas 

possibilidades de viver a consagração. Há uma profecia que vem de 

fora e uma profecia que vem de dentro. Em ambos os casos, elas 

são vistas como desestabilizadoras e, muitas vezes caladas com o 

uso da lei. 

No comentário, o Papa assinala que tanto o casal jovem, José 

e Maria, que são movidos pelo desejo de cumprir a Lei, como o 

casal de idosos, Joaquim e Ana, que é movido pela esperança 

profética, são movidos pelo Espírito Santo. Conclui o Papa, então, 

que entre a observância e a profecia, quando vistas sob a 

perspectiva da ação do Espírito Santo, não há oposição porque 

todo carisma religioso, na sua origem, nasce do sopro divino que 

inspirou fundadores e fundadoras. Para além das Constituições, 

dos Regulamentos, das tradições, há a profecia do Espírito que 

iniciou no passado um movimento de transformação que perdura 

até hoje. É falso, então, tentar calar o Espírito que sopra hoje com 

o argumento da obediência à lei e à autoridade. 

Assim expressa o Papa a tensão obediencial entre 

observância e profecia: 

Na vida consagrada vivemos o encontro entre os jovens e os 
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anciãos, entre observância e profecia. Não as vejamos como se 
fossem duas realidades opostas entre si! Pelo contrário, permitamos 
que o Espírito Santo anime ambas, e o sinal disto é a alegria: o 
júbilo de observarmos, de caminharmos numa regra de vida; e a 
alegria de sermos orientados pelo Espírito Santo, nunca rígidos, 
jamais fechados, mas sempre abertos à voz de Deus que fala, que 
abre, que conduz e que nos convida a caminhar rumo ao horizonte. 
(FRANCISCO, 2014). 

Na relação dinâmica entre observância e profecia, a 

obediência deixa de ser uma forma de anular a criatividade e a 

iniciativa dos/as religiosos/as e gera as condições para uma 

vivência criativa e renovadora da obediência. Com efeito, a 

obediência não apaga a liberdade. Pelo contrário, lhe dá suporte na 

medida em que estabelece pontos de referências claros para os 

novos caminhos a abrir. 

Mais do que para o/a religioso/a, na relação entre 

observância e profecia, o peso recai sobre o/a superior/a que tem 

a responsabilidade de discernir entre o verdadeiro espírito 

profético. Por um lado, ele “deve aceitar a liberdade incondicional 

da Palavra, que é eficaz a seu modo e sob formas tão variadas que 

muitas vezes nos escapam, superando as nossas previsões e 

quebrando os nossos esquemas” (EG 22). Por outro, precisa estar 

atento/a para que o/a irmão/a não se deixe levar pelos ventos da 

novidade que chegam e logo passam sem deixar nada de 

consistente. Cabe a ele, na função de mandar, ser obediente à voz 

de Deus e à voz da realidade. Nisto, como dizia a “Perfecta 

Caritatis”, está jogando a salvação do/a irmão/ e de si mesmo. 

d) itinerante e missionária 

Estar com jesus é pôr-se sempre de novo a caminho. Ele não 

tinha lugar fixo onde repousar a cabeça (Mt 8,20). Diante da 

proposta de Pedro para construir uma tenda no alto do monte, 
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Jesus os convida a descer e peregrinar em busca dos que ainda 

precisam da Boa Nova (Mt 17,9). 

A intimidade com Jesus buscada por toda pessoa consagrada, 

é uma “intimidade itinerante e a comunhão [com Jesus] reveste 

essencialmente a forma de comunhão missionário” (EG 23). Um 

religioso que vive a obediência que tem seu fundamento no 

encontro e na escuta atenta do chamado de Deus, não pode 

apegar-se a lugares, pessoas, coisas, cargos… Deve imitar a Jesus e 

estar sempre disposto a partir para novas realidades, novos 

encontros, ao desapego constante, a novos serviços. 

Agarrar-se à estabilidade e às seguranças que ela propicia é, 

no dizer do Papa Francisco, um “relativismo prático” muito mais 

perigoso do que o relativismo doutrinal pois “tem a ver com as 

opções mais profundas e sinceras que determinam uma forma de 

vida concreta” (EG 80), no nosso caso, a VRC. 

O relativismo prático que nasce da negação da itinerância 

consiste em “agir como se Deus não existisse, decidir como se os 

pobres não existissem, sonhar como se os outros não existissem, 

trabalhar como se aqueles que não receberam o anúncio não 

existissem” (EG 80). Isso pode acontecer com qualquer agente de 

pastoral. Mas é muito mais perigoso para os/as religiosos/as e 

religiosas que puseram suas vidas totalmente a serviço do Reino e 

que são tentados a “cair num estilo de vida que os leva a 

agarrarem-se a seguranças econômicas ou a espaços de poder e de 

glória humana que se buscam por qualquer meio, em vez de dar a 

vida pelos outros na missão” (EG 80). 

O único antídoto para tal veneno, é a obediência à voz de 

Deus e à voz dos pobres e que não se apague em nós o entusiasmo 
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missionário (EG 80). 

Por uma obediência sinodal 

Entre as muitas mudanças introduzidas pelo Papa Francisco 

na Igreja, ganha destaque a da forma de governar. Podemos, sem 

dúvidas, afirmar que ele fez uma brusca transição, por isso nem 

sempre compreendida e até rejeitada, de uma forma monárquica a 

uma forma sinodal do exercício do poder. 

O primeiro exemplo dessa proposta foi a efetivação, pelo 

Papa Francisco, já no início de seu pontificado, do Conselho de 

Cardeais para “ajudar no governo da Igreja Universal” 

(FRANCISCO, 2013). 

Na sequência, vieram os vários sínodos que, mais do que 

eventos, se tornaram caminhos de escuta das muitas vozes que 

representam a policromia da catolicidade romana. Para o Papa 

Francisco, tão importante quanto Assembleia Sinodal, é o caminho 

percorrido para chegar até ela. Caminho que nem sempre necessita 

terminar com uma intervenção magisterial, mas que permanece 

aberto para que, toda a comunidade eclesial continue a identificar, 

nas diferentes realidades em que lhe cabe viver, qual é a vontade de 

Deus (AL 1-4). 

O Sínodo sobre a família foi, com certeza, tanto em seu 

processo como em suas duas assembleias, foi um tenso exercício 

da escuta, da autoridade e da obediência que não foi compreendido 

por muitos. Com efeito, houve aqueles que, não entendendo o 

novo modo de exercício da autoridade, lançaram dúvidas não 

apenas sobre a autoridade da Assembleia Sinodal, mas sobre a 

autoridade do próprio Papa Francisco (MÜLLER, 2018). De fato, 

para quem está acostumada à mentalidade monárquica, é difícil 
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compreender e reconhecer a forma sinodal do exercício do poder. 

Com a Constituição Apostólica “Episcopalis Communio” o 

Papa Francisco aprofunda e consolida a prática Sinodal instaurada 

pelo Vaticano II. A sustentação teológica para tal mudança é 

buscada nos documentos do Vaticano II e na compreensão nele 

expressa da relação entre a autoridade dos bispos e a obediência 

dos fieis: 

O Bispo é, simultaneamente, mestre e discípulo. É mestre quando, 
dotado duma assistência especial do Espírito Santo, anuncia aos 
fiéis a Palavra de verdade em nome de Cristo cabeça e pastor. Mas é 
também discípulo, quando ele, sabendo que o Espírito é concedido 
a cada batizado, se coloca à escuta da voz de Cristo que fala através 
de todo o Povo de Deus, tornando-o “infalível in credendo”. Com 
efeito, “a totalidade dos fiéis, que receberam a unção do Santo (cf. 1 
Jo 2, 20.27), não pode enganar-se na fé; e esta sua propriedade 
peculiar manifesta-se por meio do sentir sobrenatural da fé do Povo 
todo, quando este ‘desde os Bispos até ao último dos leigos fiéis’, 
manifesta consenso universal em matéria de fé e costumes” (LG 
12). (EC 5). 

Na “Evangelii Gaudium”, o Papa, de uma forma figurativa 

muito interessante, havia destacado os três modos de o bispo 

relacionar-se com o seu rebanho: 

...às vezes pôr-se-á à frente para indicar a estrada e sustentar a 
esperança do povo, outras vezes manter-se-á simplesmente no meio 
de todos com a sua proximidade simples e misericordiosa e, em 
certas circunstâncias, deverá caminhar atrás do povo, para ajudar 
aqueles que se atrasaram e sobretudo porque o próprio rebanho 
possui o olfato para encontrar novas estradas.(EG 31. Grifos 
nossos). 

Muitas vezes, como afirma o Papa, o bispo exerce sua 

autoridade quando anda no meio e se deixa guiar pelo povo. Para 

que essa condução do bispo pelo povo se torne efetiva, ele “deverá 

estimular e procurar o amadurecimento dos organismos de 

participação propostos pelo Código de Direito Canônico e de 
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outras formas de diálogo pastoral, com o desejo de ouvir a todos, e 

não apenas alguns sempre prontos a lisonjeá-lo. 

Nas disposições concretas para as futuras assembleias 

sinodais, a “Episcopalis Communio” prevê a possibilidade de o 

Papa delegar à Assembleia a aprovação do Documento Final sem 

que para isso necessite da posterior aprovação papal tornando-se o 

documento aprovado pelos padres sinodais, ipso facto, Magistério 

ordinário do sucessor de Pedro (Art. 18,§2). 

O Sínodo para a Pan-Amazônia foi o primeiro a ser realizado 

dentro das novas regras sinodais. Foi uma consulta ampla como 

nunca antes outra realizada. Milhares de pessoas e instituições, em 

todas as realidades da vasta Amazônia, foram ouvidas e puderam 

dar sua contribuição. E, como não podia deixar de ser, o processo 

refletiu no Documento Final. Entre as cinco conversões propostas, 

a quinta, é o chamado à conversão sinodal de toda a Igreja. 

Fazendo memória da prática da Igreja primitiva e os 

documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II (AMAZÔNIA..., 

87), a Assembleia afirma que “a sinodalidade é uma dimensão 

constitutiva da Igreja” e que, para torná-la concreta, “é necessário 

fortalecer uma cultura de diálogo, de escuta recíproca, de 

discernimento espiritual, de consenso e comunhão para encontrar 

espaços e caminhos de decisão conjunta e responder aos desafios 

pastorais” (AMAZÔNIA…, 88). 

Para os padres sinodais, “a vida consagrada, os leigos e entre 

eles as mulheres, são os protagonistas antigos e sempre novos que 

nos chamam a esta conversão” (AMAZÔNIA…, 86). 

Na Exortação Apostólica Pós-Sinodal “Querida Amazônia” 

o Papa ratifica (QA 2) e expressa seu desejo “que toda a Igreja se 
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deixe enriquecer e interpelar por este trabalho, que os pastores, os 

consagrados, as consagradas e os fiéis-leigos da Amazônia se 

empenhem na sua aplicação e que, de alguma forma, possa inspirar 

todas as pessoas de boa vontade” (QA 4). 

Para os religiosos/as que buscam viver o voto de obediência 

no espírito da Igreja em saída missionária, a consciência da 

sinodalidade que se fundamenta no único batismo que todos/as 

recebemos e nos mesmos votos que todos/as professamos, é um 

desafio que merece ser concretizado em instâncias sinodais de 

discernimento e decisão que nos conduzam a vivenciar a palavra 

de Deus que se faz ouvir nas diferentes realidades que nos cabe 

viver. 

Concluindo 

Situações sociais e eclesiais novas exigem a reelaboração de 

velhos conceitos e de velhas práticas. Tais mudanças nem sempre 

são fáceis. E são especialmente difíceis quando se dão dentro de 

mudanças que não são pontuais, mas estruturais. No caso da Igreja 

e, nela da VRC, estamos ainda vivendo o tenso “conflito de 

interpretações” do Concílio Vaticano II (CODINA, 2012). Diante 

do conflito, alguns, na insegurança por ele gerado, buscam a 

segurança da volta ao passado da obediência cega que coloca toda 

a responsabilidade nos ombros do/a superior/a. Outros/as, num 

sentido oposto, mas igualmente equivocado, assumem 

indiscriminadamente o conceito moderno de liberdade e deixam-se 

levar pela “cultura onde cada um pretende ser portador duma 

verdade subjetiva própria” que dificulta ao religioso/a “inserir-se 

num projeto comum que vai além dos benefícios e desejos 

pessoais” (EG 61). 
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Com o Papa Francisco, cremos que é necessário retomar a 

Eclesiologia do Vaticano II e, nela, a Teologia da Vida Religiosa e 

inseri-la na proposta de uma Igreja em saída missionária para 

colocar-se a serviço dos empobrecidos e esquecidos da sociedade. 

Só assim o/a religioso/a obedecerá a Deus, a quem realmente 

interessa obedecer. 

Os/as superiores/as e a comunidade com suas instâncias 

sinodais, são chamadas a ser instrumentos par que essa obediência 

seja cada vez mais fiel ao chamado inicial para a consagração e 

possa conduzir a cada pessoa que fez essa opção de vida à 

verdadeira liberdade que é a de colocar-se integralmente nas mãos 

de Deus para, assim como Jesus Cristo, fazer a Sua vontade. 
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O VOTO DE POBREZA. 

A “Lumen Gentium” (43-44), ao tratar dos conselhos 

evangélicos de castidade consagrada a Deus, de pobreza e de 

obediência, apresenta-os como a) um Dom de Deus, b) um serviço 

a Deus, c) um dom à Igreja, d) um serviço ao Reino, e) um sinal 

escatológico na Igreja e f) um sinal escatológico para o mundo. 

Seguindo a perspectiva conciliar, a Exortação Apostólica 

“Vita Consecrata” apresenta o “ser sinal escatológico” como a 

dimensão profética “inerente à vida consagrada enquanto tal” (VC 

84). Para João Paulo II, “devido ao radicalismo do seguimento de 

Cristo e da consequente dedicação à missão que o caracteriza”, 

para a/o religiosa/o, “nada pode ser preferido ao amor pessoal por 

Cristo e pelos pobres, nos quais ele vive” (VC 84). 

Para viver a dimensão profética, há um pressuposto 

necessário: estar a serviço do desígnio de Deus sobre os homens e 

estar atentos aos sinais da ação providente de Deus na história. 

Ou, nas palavras de João Paulo II, “para cumprirem 

convenientemente tal serviço, as pessoas consagradas devem ter 

uma profunda experiência de Deus e tomar consciência dos 

desafios do seu tempo, identificando o sentido teológico profundo 

deles por meio do discernimento realizado com a ajuda do 

Espírito” (VC 73).  

Com estes dois pressupostos cumpridos, será possível 

“trabalharmos segundo os seus planos com uma inserção ativa e 

fecunda nos acontecimentos do nosso tempo” (VC 73). 

Nesse trabalho em que reunimos elementos do magistério do 

Papa Francisco para reler o voto de pobreza no mundo de hoje, 
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seguiremos metodologicamente os passos apontados pela VC. 

Num primeiro momento assinalaremos os “sinais dos tempos” 

relacionados à temática da pobreza apontados pelo Papa Francisco, 

em seguida veremos como ele os reflete a partir do desígnio de 

Deus sobre a humanidade e, para finalizar, como podemos 

trabalhar para que o plano de Deus seja realizado ativa e 

fecundamente em nosso tempo. 

Por que ser pobre? 

Segundo o Papa Francisco, o primeiro “sinal dos tempos” ao 

qual a VRC responde com a profissão da pobreza evangélica é o 

“materialismo ávido de riqueza, sem qualquer atenção pelas exigências 

e sofrimentos dos mais débeis, nem consideração pelo próprio 

equilíbrio dos recursos naturais” (EG 89). 

Materialismo que não se expressa como proposição filosófica 

ou anti-religiosa, mas como um sistema econômico que transforma 

as pessoas e as outras criaturas de Deus em mercadoria. A 

economia, ao invés de “preocupar-se com o justo nível da 

produção, uma melhor distribuição da riqueza, um cuidado 

responsável do meio ambiente ou os direitos das gerações futuras” 

(LS 109), tornou-se “uma economia da exclusão e da desigualdade 

social” (EG 53). 

A primeira e mais nefasta consequência são relações 

econômicas que, ao invés de produzir e sustentar a vida, geram 

“esta economia que mata” e gera “exclusão” (EG 53). Morte e 

exclusão que constatadas tanto no quotidiano das relações quanto 

em fenômenos de caráter nacional ou global em que “grandes 

massas da população veem-se excluídas e marginalizadas: sem 

trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída.” (EG 53). 
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Nessa economia, os seres humanos não são mais tratados 

como um valor em si mesmos. Eles são vistos como bens de 

consumo que, depois de usados, são lançados fora como sobras 

com as quais ninguém mais se importa. Esta cultura do descarte 

“afeta tanto os seres humanos excluídos como as coisas que se 

convertem rapidamente em lixo” (LS 22). Economia e ecologia 

estão intimamente unidos e a solução de uma passa 

necessariamente pela solução da outra questão. 

No nível macroeconômico, vivemos a “globalização da 

indiferença” (EG 54) onde os excluídos do sistema econômico 

pouco ou nada importam. (EG 54). Se preocupante no âmbito 

global, a indiferença também o é na medida em se estabelece em 

cada pessoa quando, “quase sem nos dar conta, tornamo-nos 

incapazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios, já não 

choramos à vista do drama dos outros, nem nos interessamos por 

cuidar deles, como se tudo fosse uma responsabilidade de outrem, 

que não nos incumbe” (EG 54). 

Além de gerar indiferença para com os que sofrem - pessoas 

humanas e os outros seres da criação - a lógica da economia do 

mercado, “que não garante o desenvolvimento humano integral 

nem a inclusão social” (LS 109) e leva as pessoas ao consumismo, 

também afeta aos que se pensam como sujeitos de consumo. 

Conforme o Papa Francisco, “o grande risco do mundo atual, com 

sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza 

individualista que brota do coração comodista e mesquinho, da 

busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada” 

(EG 2). Ou, como diz ele na “Gaudete et Exsultate”, essa lógica 

acaba “por nos transformar em pobres insatisfeitos que tudo 

querem ter e provar” (GE 108). 
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Desejo de consumo que não se resume aos bens materiais. 

No atual contexto econômico, a compra e a venda não é apenas de 

bens palpáveis. O capitalismo apropriou-se da cultura e tudo aquilo 

que é simbólico se transforma em bem de mercado. Inclusive a 

religião. As novas tecnologias de comunicação possibilitam a 

disponibilização, venda e consumo de bens simbólicos em um 

mercado que não tem limitação física. O perigo, para o religioso e 

a religiosa, assim como para toda pessoa, é que o “consumo de 

informação superficial e as formas de comunicação rápida e virtual 

podem ser um fator de estonteamento que ocupa todo o nosso 

tempo e nos afasta da carne sofredora dos irmãos” (GE 108). 

A consequência, além da indiferença para com os pobres, é a 

superficialidade nas relações: “Na cultura dominante, ocupa o 

primeiro lugar aquilo que é exterior, imediato, visível, rápido, 

superficial, provisório” (EG 62). O real deixa de ser importante e 

todas as preocupações se voltam para as aparências e acabamos 

condenados a viver como “pessoas ressentidas, queixosas, sem 

vida” (EG 2). Além de matar muitas pessoas pela miséria e pela 

fome, a atual estrutura econômica acaba matando as pessoas por 

dentro, em seu ânimo, em sua alma. 

A face externa desta estrutura econômica é aquilo que o Papa 

Francisco chama de “nova idolatria do dinheiro”. Nela, “aceitamos 

pacificamente o seu domínio [do dinheiro] sobre nós e as nossas 

sociedades” (EG 55). Domínio que começa com a negação da 

primazia do ser humano e se expressa numa economia baseada na 

autonomia das finanças, na especulação financeira, na destruição 

do Estado e das políticas públicas que zelam pelo bem comum, no 

“sistema da dívida” que retira dinheiro dos pobres para entregá-lo 

aos ricos, nas políticas de juros que só beneficiam aos bancos e 
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banqueiros, na evasão fiscal legalizada e na corrupção como forma 

de governo a serviço dos poderosos (EG 55-56). 

O dinheiro, ao invés de servir, tornou-se o senhor das vidas 

humanas. Para o cristão, esta realidade não diz respeito apenas à 

economia. Ela diz respeito ao mais profundo da fé, pois, ao erigir-

se o dinheiro como novo senhor, se deixa de lado o Senhorio do 

verdadeiro Deus. Consequentemente, é um problema também 

ético, pois a defesa da vida, que está no centro da experiência cristã 

de Deus, é substituída pela adoração da morte (EG 57). 

A necrofilia que nasce da idolatria do dinheiro que tem suas 

raízes no materialismo prático que coloca os bens materiais acima 

da vida humana, se expressa diariamente na violência que assola a 

humanidade, seja nas guerras intermináveis que consomem 

milhões de vida ou no terror cotidiano a que são condenados a 

viver as populações pobres, tanto no campo como na cidade. A 

violência, com efeito, “não acontece apenas porque a desigualdade 

social provoca a reação violenta de quantos são excluídos do 

sistema, mas porque o sistema social e econômico é injusto na sua 

raiz” (EG 59). 

Se pode haver um terrorismo provocado por grupos que 

buscam mudar o sistema ou já não tem nada a perder dentro do 

sistema, há, por outro lado, a violência organizada daqueles que 

querem manter o sistema tal qual está. Estes agem, às vezes através 

de forças paramilitares e, quando logram apropriar-se do Estado, 

utilizam as forças policiais e militares para exercer um terrorismo 

de Estado. Mas não será, conforme o Papa, com a força das armas 

que se alcançará a paz: “a desigualdade social gera uma violência 

que as corridas armamentistas não resolvem nem poderão resolver 

jamais” (EG 60). 
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Para superar este sistema econômico, é necessária uma vida 

contra cultural. É preciso fazer uma opção radical em que Deus e 

os pobres (EG 2) ocupem a primazia nas opções de cada pessoa 

cristã e, de modo exemplar e profético, de cada consagrado e de 

cada consagrada. 

A pobreza cristã 

O que vem antes: o esquecimento de Deus ou o amor às 

riquezas? Difícil saber... A constatação, no entanto, parece segura: 

“quando o coração se sente rico, fica tão satisfeito de si mesmo 

que não tem espaço para a Palavra de Deus, para amar os irmãos, 

nem para gozar das coisas mais importantes da vida” (GE 68). Tal 

realidade é exemplificada por Jesus na parábola do rico insensato 

(Lc 12, 16-21) que colocava a segurança de sua vida no aumento de 

sua riqueza e, ao sentir-se ameaçado em sua posse, experimenta a 

perda de sentido da vida (GE 67). 

Colocar toda a confiança nos bens materiais não é privilégio 

dos que possuem muitos bens. Pode acontecer também com 

pessoas que, tendo poucos bens, tiveram sua mente e seu coração 

tomado pela ideologia do materialismo e do consumismo. Toda 

pessoa, seja pobre ou seja rica, precisa viver a “pobreza de 

espírito” proclamada por Jesus nas “bem-aventuranças” (Mt 5, 3-

12; Lc 6, 20-23). A pobreza de espírito, que o Papa Francisco, a 

partir da tradição de Inácio de Loyola, chama de “santa 

indiferença”, possibilita viver a liberdade interior diante de todas as 

coisas criadas de modo que, independentemente da quantidade dos 

bens possuídos, possamos ter o nosso coração aberto para Deus 

(GE 69). 

Ao lado da “pobreza de espírito”, tal qual aparece no 
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Evangelho de Mateus, é necessário, segundo o Papa Francisco, 

viver também a “pobreza material” proposta no Evangelho de 

Lucas. Diferentemente de algumas interpretações limitadoras, 

pobreza espiritual e pobreza material não se opõem. Elas se 

exigem mutuamente. Aquele que sabe colocar toda a sua segurança 

em Deus, não tem medo de “compartilhar a vida dos mais 

necessitados, a vida que levaram os Apóstolos e, em última análise, 

a configurar-se a Jesus que, ‘sendo rico, se fez pobre’ (2Cor 8,9)” 

(GE 69). Em consequência, a vivência da pobreza espiritual leva 

necessariamente a um desapego das riquezas e “a uma vida austera 

e essencial” (GE 69). 

Da capacidade de colocar a sua segurança apenas em Deus e, 

por isso, de desapegar-se dos bens materiais compartilhando-os 

com os outros, brota outra grande “bem-aventurança”: a 

mansidão. Para o Papa Francisco, “a mansidão é outra expressão 

da pobreza interior, de quem deposita a sua confiança apenas em 

Deus” (GE 71). Num mundo marcado pela violência prepotente e 

pela disputa constante para ver quem é o mais rico e poderoso, 

apresentar-se como manso pode ser visto como insensatez, 

estupidez ou fragilidade. No entanto, tanto a tradição bíblica (Sl 

37/36, 9.11; Is 66,2) como a experiência de Mahatma Ghandi, de 

Nelson Mandela, das Mães da Praça de Maio, dos povos indígenas 

e afrodescendentes, mostram que a mansidão é o caminho para a 

real superação das desigualdades e das violências que lhe são 

consequentes. 

Se, como vimos na primeira parte desta reflexão, o acúmulo 

de riquezas encontra sua expressão teológica na idolatria, a partilha 

dos bens e a consciência de que tudo o que existe faz parte de uma 

herança comum e que os frutos da criação devem beneficiar a 
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todos, “para os crentes, torna-se uma questão de fidelidade ao 

Criador, porque Deus criou o mundo para todos” (LS 93). 

O Papa Francisco, retomando um dos temas clássicos do 

ensino social cristão, lembra que “o princípio da subordinação da 

propriedade privada ao destino universal dos bens e, 

consequentemente, o direito universal ao seu uso é uma ‘regra de 

ouro’ do comportamento social e o ‘primeiro princípio de toda a 

ordem ético social’ [pois] a tradição cristã nunca reconheceu como 

absoluto ou intocável o direito à propriedade privada, e salientou a 

função social de qualquer forma de propriedade privada” (LS 93). 

Em uma simples frase, podemos dizer que, se acreditamos que 

tudo é Deus, estamos dispostos a fazer com que tudo seja de 

todos. 

Com efeito, a afirmação de que todos os seres humanos são 

filhos e filhas de Deus e que, por isso, carregam em si a mesma 

dignidade, tem como consequência econômica a necessidade de 

que todas as pessoas tenham acesso aos bens necessários para uma 

vida com dignidade (LS 93). Na mensagem aos participantes do 

Primeiro Encontro Mundial dos Movimentos Populares, o Papa 

Francisco lembrava a necessidade de suprir as três necessidades 

básicas do ser humano: terra, teto e trabalho (FRANCISCO, 2014). 

Se a dinâmica do sistema econômico é seletiva e faz com que 

a pobreza, para a maioria das pessoas, não seja uma opção, mas 

uma condenação, o Papa Francisco, retomando a tradição da Igreja 

latino-americana, lembra que “a opção pelos pobres é mais uma 

categoria teológica que cultural, sociológica, política ou filosófica” 

(EG 198). 

Nas palavras do Papa Francisco, a busca do bem comum e a 



O Voto de Pobreza   65 
 

 

opção preferencial pelos pobres estão intimamente ligadas: 

Nas condições atuais da sociedade mundial, onde há tantas 
desigualdades e são cada vez mais numerosas as pessoas 
descartadas, privadas dos direitos humanos fundamentais, o 
princípio do bem comum torna-se imediatamente, como 
consequência lógica e inevitável, um apelo à solidariedade e uma 
opção preferencial pelos mais pobres. Esta opção implica tirar as 
consequências do destino comum dos bens da terra, mas – como 
procurei mostrar na exortação apostólica Evangelii Gaudium – exige 
acima de tudo contemplar a imensa dignidade do pobre à luz das 
mais profundas convicções de fé. Basta observar a realidade para 
compreender que, hoje, esta opção é uma exigência ética 
fundamental para a efetiva realização do bem comum (LS 158). 

E, em sendo fundadas no jeito de ser de Deus, ela se torna 

vinculante e “tem consequências na vida de fé de todos os cristãos, 

chamados a possuírem ‘os mesmos sentimentos que estão em 

Cristo Jesus’ (Fl 2, 5)” (EG 198). 

A primeira consequência se dá no âmbito prático-pastoral. 

Todo cristão, independentemente de sua condição pessoal, diante 

de pessoas empobrecidas, é chamado a “emprestar-lhes a nossa 

voz nas suas causas” (EG 198) e ajudar a “acompanhá-los 

adequadamente no seu caminho de libertação” (EG 199). É a 

dimensão política da vivência da pobreza cristão. Quando vivida 

nesta perspectiva, “a política, tão denegrida, [torna-se] uma 

sublime vocação, uma das formas mais preciosas da caridade, 

porque busca o bem comum” (EG 205). 

A segunda consequência da consciência do bem comum e da 

opção preferencial pelos pobres se manifesta em nível existencial. 

Os pobres, nos lembra o Papa, não são apenas uma categoria 

política ou social. Eles são pessoas e exigem que os tratemos com 

a dignidade que carregam. Mais do que beneficiários de nossas 

ações, os pobres devem ser sentidos como amigos. Em primeiro 

lugar, porque “nas suas próprias dores conhecem Cristo sofredor” 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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(EG 198). Por isso, “é necessário que todos nos deixemos 

evangelizar por eles” e que sejamos capazes de “reconhecer a força 

salvífica das suas vidas, e a colocá-los no centro do caminho da 

Igreja” (EG 198). 

Só a aproximação aos pobres desprovida de qualquer 

interesse possibilita ver neles o rosto de Cristo e levar a uma 

verdadeira preocupação por sua pessoa e pela superação de sua 

situação de pobreza. Diante do pobre, é necessário o olhar 

contemplativo que permite “servir o outro não por necessidade ou 

vaidade, mas porque ele é belo, independentemente da sua 

aparência” (EG 199). É esta atitude contemplativa que permite ver 

o pobre em seu real valor que “diferencia a autêntica opção pelos 

pobres de qualquer ideologia, de qualquer tentativa de utilizar os 

pobres ao serviço de interesses pessoais ou políticos” (EG 199)  

Como ser pobre 

Neste terceiro momento de nossa reflexão, queremos nos 

perguntar sobre as consequências, no mundo atual, da opção pela 

pobreza evangélica na VRC. Isso é fundamental para que a nossa 

opção de vida seja conforme o Evangelho, ou seja, uma boa 

notícia para aqueles e aquelas que a vivem e também uma boa 

notícia para aqueles que conosco convivem. O fundamental, como 

lembra o Papa Francisco, é que “no meio deste turbilhão atual, 

volta a ressoar o Evangelho para nos oferecer uma vida diferente, 

mais saudável e mais feliz” (GE 108). O que fazer para alcançar 

esta condição em nossa vida pessoal e comunitária de modo que 

seja um sinal para todo cristão e todas as pessoas de boa vontade? 

Um primeiro passo é viver a proximidade evangélica, “ir ao 

encontro” de todos aqueles e aquelas que são vítimas do sistema 
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que produz a pobreza. Diante de uma economia em que o 

dinheiro, ao invés de servir, governa e massacra pessoas e nações, 

o Papa Francisco nos exorta “a uma solidariedade desinteressada e 

a um regresso da economia e das finanças a uma ética propícia ao 

ser humano” (EG 58). 

A solidariedade para com os pobres é vinculante, pois nasce 

da própria experiência do Deus de Israel que se faz presente para 

libertar o seu povo e do Filho de Deus que se faz humano para 

libertar a humanidade. Segundo o Papa, “ficar surdo a este clamor, 

quando somos os instrumentos de Deus para ouvir o pobre, 

coloca-nos fora da vontade do Pai e do seu projeto, porque esse 

pobre ‘clamaria ao Senhor contra ti, e aquilo tornar-se-ia para ti um 

pecado’ (Dt 15, 9). E a falta de solidariedade, nas suas 

necessidades, influi diretamente sobre a nossa relação com Deus: 

‘Se te amaldiçoa na amargura da sua alma, Aquele que o criou 

ouvirá a sua oração’ (Sir 4, 6)” (EG 187). 

No âmbito econômico, a solidariedade enquanto expressão 

do voto de pobreza age em dois níveis. O primeiro, é o da resposta 

à necessidade imediata do pobre. Nesse nível, “a solidariedade é 

uma reação espontânea de quem reconhece a função social da 

propriedade e o destino universal dos bens como realidades 

anteriores à propriedade privada. A posse privada dos bens 

justifica-se para cuidar deles e aumentá-los de modo a servirem 

melhor o bem comum, pelo que a solidariedade deve ser vivida 

como a decisão de devolver ao pobre o que lhe corresponde” (EG 

189). 

As comunidades religiosas, assim como “qualquer 

comunidade da Igreja, na medida em que pretender subsistir 

tranquila sem se ocupar criativamente nem cooperar de forma 
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eficaz para que os pobres vivam com dignidade e haja a inclusão 

de todos, correrá também o risco da sua dissolução, mesmo que 

fale de temas sociais ou critique os Governos” (EG 207). Se não o 

fizer, “facilmente acabará submersa pelo mundanismo espiritual, 

dissimulado em práticas religiosas, reuniões infecundas ou 

discursos vazios” (EG 207). 

A VRC consagrada, desde as suas origens até as suas novas 

configurações, foi e é especialista em dar respostas às necessidades 

imediatas que se apresentam nas diferentes circunstâncias. 

Hospitais, escolas, obras assistências são exemplos de ações de 

religiosos e religiosas que deram e dão “uma sensível contribuição 

para a humanização do mundo” (EG 89). 

Mas há um segundo nível em que o voto de pobreza pode 

expressar toda a sua potencialidade no mundo de hoje. Ele 

acontece quando as convicções e práticas de solidariedade abrem 

caminho a transformações estruturais que tornam possível não 

apenas a atenção aos empobrecidos que a sociedade produz, mas 

são capazes de criar uma sociedade que não mais produza pobres 

(EG 189).  

De fato, “embora um pouco desgastada e, por vezes, até mal 

interpretada, a palavra ‘solidariedade’ significa muito mais do que 

alguns atos esporádicos de generosidade; supõe a criação duma 

nova mentalidade que pense em termos de comunidade, de 

prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte 

de alguns” (EG 188). É a dimensão cidadã do voto de pobreza que 

também não é opcional, mas faz parte da própria vivência da fé: 

Em cada nação, os habitantes desenvolvem a dimensão social da 
sua vida, configurando-se como cidadãos responsáveis dentro de 
um povo e não como massa arrastada pelas forças dominantes. 
Lembremo-nos que ser cidadão fiel é uma virtude, e a participação 
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na vida política é uma obrigação moral. Mas, tornar-se um povo é 
algo mais, exigindo um processo constante no qual cada nova 
geração está envolvida. É um trabalho lento e árduo que exige 
querer integrar-se e aprender a fazê-lo até se desenvolver uma 
cultura do encontro numa harmonia pluriforme (EG 220). 

Com efeito, a economia não pode ser relegada à simples 

lógica do mercado que, “por si mesmo, não garante o 

desenvolvimento humano integral nem a inclusão social” (LS 109). 

No contexto em que vivemos, onde se afirma que o paradigma 

tecnocrático tem a capacidade de gerir a economia, é preciso 

lembrar que a atividade econômica precisa ser orientada por uma 

lógica política, ou seja, pelas necessidades da sociedade e não 

apenas pelo interesse do lucro ou da auto reprodução do capital. 

Cabe mais uma vez lembrar: isso vale para todos os cristãos, 

incluídos os religiosos e religiosas, pois “todos os cristãos, 

incluindo os Pastores, são chamados a preocupar-se com a 

construção dum mundo melhor” (EG 183). 

No contexto de globalização, a solidariedade, tanto no nível 

da assistência como no da transformação das estruturas que geram 

pobreza, adquire um sentido ainda mais amplo e abrange espaços 

cada vez mais complexos. Há casos em que países inteiros ou 

regiões inteiras de continentes passam por situações de calamidade 

ou sofrem as consequências de um sistema que relega povos 

inteiros à morte (EG 150). É o caso, por exemplo, de regiões 

inteiras da Ásia, da África ou da própria América Latina e Caribe. 

Ou então, dos setenta milhões de refugiados e dos milhares de 

migrantes que morrem ao tentar cruzar o Mediterrâneo para entrar 

na Europa ou o Rio Grande e os muros da fronteira entre México 

e Estados Unidos. “Respeitando a independência e a cultura de 

cada nação, é preciso recordar-se sempre de que o planeta é de 

toda a humanidade e para toda a humanidade, e que o simples fato 
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de ter nascido num lugar com menores recursos ou menor 

desenvolvimento não justifica que algumas pessoas vivam menos 

dignamente” (EG 190), nos lembra o Papa. Estar solidário e 

presente com estes povos é um modo de viver o voto de pobreza 

(EG 190). 

Num mundo pluricultural e multireligioso, e a solidariedade e 

a preocupação pelos mais indigentes que dá credibilidade à Igreja 

e, nela, à VRC, tanto nos países onde o cristianismo é minoritário 

como nos países onde a religião não é mais referência cultural para 

as pessoas (EG 65). 

Com efeito, a solidariedade, mesmo naqueles espaços onde a 

fé cristã não é explicitada, é um efeito do Evangelho que um dia aí 

foi vivido ou é uma semente do Evangelho já presente no coração 

humana. Por isso, a solidariedade presente na cultura popular 

possui a capacidade de “provocar o desenvolvimento duma 

sociedade mais justa e crente, e possui uma sabedoria peculiar que 

devemos saber reconhecer com olhar agradecido” (EG 68). 

Praticar a solidariedade é um desafio para religiosos e 

religiosas adultas. Mas é um desafio sobretudo para as novas 

gerações da VRC. Num tempo em que escasseiam as vocações, a 

preocupação não pode ser apenas numérica. Ela tem que ser 

qualitativa. Não basta encher os conventos e as casas de formação 

se essas entradas “estão relacionadas com insegurança afetiva, 

busca de formas de poder, glória humana ou bem-estar 

econômico” (EG 108). A vocação só é autêntica quando se 

fundamenta na experiência de Jesus de dar a sua própria vida pela 

salvação dos outros.  

Na Exortação Apostólica Pós-Sinodal “Christus Vivit”, o 
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Papa destaca a solidariedade como algo inerente e significativo nas 

gerações jovens atuais: 

O Sínodo reconheceu que, embora sob forma diferente 
relativamente às gerações passadas, o compromisso social é um 
traço caraterístico dos jovens de hoje. Ao lado de alguns 
indiferentes, há muitos outros disponíveis para se comprometerem 
em iniciativas de voluntariado, cidadania ativa e solidariedade social, 
o que é preciso acompanhar e encorajar para fazer surgir os 
talentos, as competências e a criatividade dos jovens e estimular a 
assunção de responsabilidades por parte deles. O empenho social e 
o contato direto com os pobres continuam a ser uma oportunidade 
fundamental para descobrir ou aprofundar a fé e para discernir a 
própria vocação. (…) Assinalou-se também a disponibilidade a 
empenhar-se em campo político para a construção do bem comum. 
(CV 170). 

A formação para a VRC não pode apagar este traço. Pelo 

contrário, deve potencializá-lo para que, através do voto de 

pobreza, torne-se ainda mais expressivo e significativo nas novas 

gerações da VRC. 

Novas gerações que devem estar presentes não apenas nas 

preocupações do hoje, mas também nas preocupações futuras. 

Com efeito, quando falamos em economia – e o voto de pobreza 

se baseia nesta realidade humana, precisamos nos perguntar: “Que 

tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos?” (LS 

159). Essa preocupação com o futuro deve estar presente no modo 

como gerenciamos as economias institucionais na VRC. Cabe 

perguntarmo-nos: qual o legado econômico que deixamos para os 

futuros irmãos e as futuras irmãs? Cada decisão econômica de 

hoje, implica em consequências para as futuras gerações. As 

estruturas econômicas que construímos hoje, facilitarão ou 

dificultarão a vivência concreta do voto de pobreza daqueles e 

daquelas que irão nos suceder? Será que o acúmulo de bens não os 

impedirá na liberdade para a ação missionária e profética? 
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Esta reflexão é importante também porque nos faz pensar 

sobre o sentido do trabalho. Com efeito, ele não pode ser visto 

apenas como um modo de produzir e acumular riquezas. No 

sentido cristão, “o trabalho deveria ser o âmbito deste multiforme 

desenvolvimento pessoas, onde estão em jogo muitas dimensões 

da vida: a criatividade, a projetação do futuro, o desenvolvimento 

das capacidades, a exercitação dos valores, a comunicação com os 

outros, uma atitude de adoração” (LS 127). 

Por uma série de fatores, tanto culturais como sociais, muitas 

vezes, tanto na sociedade como na VRC, o trabalho se tornou um 

fim em si mesmo e a capacidade de produção uma medida para 

classificar a pessoa que passa a ser vista pelo que produz e não 

como um valor em si mesmo. Em outras palavras, o produto passa 

a ser mais importante que o seu produtor. O suporte religioso para 

este tipo de pensamento é o difuso pelagianismo que insiste em 

seguir o caminho “da justificação pelas suas próprias forças, o da 

adoração da vontade humana e da própria capacidade, que se 

traduz em auto complacência egocêntrica e elitista, desprovida do 

verdadeiro amor” (GE 57). Segundo o Papa, preocupar-se 

excessivamente com a capacidade de produzir, sem perguntar-se 

sobre a finalidade da produção, é uma atitude de 

autorreferencialidade que afasta os religiosos e religiosas do 

caminho do Evangelho. 

Na raiz de todas estas atitudes, está a necessidade de se 

recuperar uma das virtudes tradicionais da espiritualidade cristã: a 

austeridade. Na sociedade de consumo em que vivemos, é uma 

virtude que não goza de boa fama. Mas ela precisa ser 

redescoberta como um caminho para a vivência da pobreza na 

VRC: 
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O consumismo hedonista pode-nos enganar, porque, na obsessão 
de divertir-nos, acabamos por estar excessivamente concentrados 
em nós mesmos, nos nossos direitos e na exacerbação de ter tempo 
livre para gozar a vida. Será difícil que nos comprometamos e 
dediquemos energias a dar uma mão a quem está mal, se não 
cultivarmos uma certa austeridade, se não lutarmos contra esta 
febre que a sociedade de consumo nos impõe para nos vender 
coisas, acabando por nos transformar em pobres insatisfeitos que 
tudo querem ter e provar. (GE 108) 

A primeira razão da opção pela austeridade é que ela nos 

afasta de um dos pilares do sistema econômico que hoje devora as 

pessoas: o consumismo. Com efeito, “o mercado tende a criar um 

mecanismo consumista compulsivo para vender os seus produtos, 

[e] as pessoas acabam por ser arrastadas pelo turbilhão das 

compras e gastos supérfluos” que “faz crer a todos que são livres 

pois conservam uma suposta liberdade de consumir, quando na 

realidade apenas possui a liberdade a minoria que detém o poder 

económico e financeiro” (LS 203). Na realidade, a pessoa se torna 

escrava do consumo e uma peça no mecanismo econômico que 

produz pobres. Deixar de consumir, ou consumir apenas o 

necessário, é uma forma profética de viver o voto de pobreza nos 

dias de hoje. 

Mas a negativa ao consumismo, além da dimensão 

econômica, tem também uma perspectiva espiritual. Com efeito, 

segundo o Papa Francisco, 

A espiritualidade cristã propõe uma forma alternativa de entender a 
qualidade de vida, encorajando um estilo de vida profético e 
contemplativo, capaz de gerar profunda alegria sem estar obcecado 
pelo consumo. [...] ... a acumulação constante de possibilidades para 
consumir distrai o coração e impede de dar o devido apreço a cada 
coisa e a cada momento. Pelo contrário, tornar-se serenamente 
presente diante de cada realidade, por mais pequena que seja, abre-
nos muitas mais possibilidades de compreensão e realização 
pessoal. A espiritualidade cristã propõe um crescimento na 
sobriedade e uma capacidade de se alegrar com pouco. É um 
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regresso à simplicidade que nos permite parar a saborear as 
pequenas coisas, agradecer as possibilidades que a vida oferece sem 
nos apegarmos ao que temos nem entristecermos por aquilo que 
não possuímos. Isto exige evitar a dinâmica do domínio e da mera 
acumulação de prazeres (LS 222). 

Para viver a sobriedade com convicção, é preciso superar o 

conceito apresentado pelo sistema capitalismo de que a qualidade 

de vida de mede pela capacidade de consumo. Consumir menos 

não implica em menos vida e nem em vida de baixa intensidade. 

Pelo contrário: 

...as pessoas que saboreiam mais e vivem melhor cada momento 
são aquelas que deixam de debicar aqui e ali, sempre à procura do 
que não têm, e experimentam o que significa dar apreço a cada 
pessoa e a cada coisa, aprendem a familiarizar com as coisas mais 
simples e sabem alegrar-se com elas (LS 233). 

Por fim, mas não por isso menos importante, evocamos o 

convite do Papa Francisco a ampliar o horizonte do voto de 

pobreza e vê-lo associado ao grande desafio do mundo atual: a 

proteção da Casa Comum. A solidariedade, segundo o Papa, deve 

ultrapassar o âmbito da pobreza conjuntural e da necessidade das 

transformações estruturais e derramar-se através das relações entre 

os seres humanos e as outras criaturas. 

Na “Laudato Sì”, o Papa lembra que a raiz da atual crise 

ecológica reside no fato de nos pensarmos como donos da Terra e 

de seus recursos: “Esta irmã clama contra o mal que lhe 

provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens 

que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus 

proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la” (LS 2. 

Grifos nossos). 

É preciso superar a interpretação equivocada de Gn 1,28 e 

compreender o mandato de Deus não como a autorização da 

exploração selvagem da natureza por parte do ser humano, mas 
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como o convite a construir “uma relação de reciprocidade 

responsável entre o ser humano e a natureza” (LS 67) e ir além de 

um “antropocentrismo despótico, que se desinteressa das outras 

criaturas” (LS 68) até chegar a reconhecer que os outros seres 

vivos têm um valor próprio diante de Deus e, pelo simples facto de 

existirem, eles O bendizem e Lhe dão glória, porque ‘o Senhor Se 

alegra em suas obras’ (Sl 104/103, 31)” (LS 68).  

Concluindo 

Na Exortação Apostólica “Vita Consecrata” (n. 87), o Papa 

João Paulo II nos lembrava que os votos não podem ser vistos 

como “um empobrecimento de valores autenticamente humanos”, 

no caso da pobreza, do “legítimo desejo de usufruir dos bens 

materiais”. A verdadeira teologia dos votos compreende-os como 

“uma transfiguração” que aponta para “Deus como bem absoluto” 

tornando-se um caminho não apenas para a salvação pessoal da/o 

religios/ao, mas “uma ‘terapia espiritual’ para a humanidade, 

porque recusam a idolatria da criatura e tornam de algum modo 

visível o Deus vivo” (PC 87). 

Como vimos acima, o Papa Francisco faz um diagnóstico da 

sociedade em que aparecem inúmeras doenças que precisam de 

terapia econômica e espiritual. Precisamos superar as estruturas 

que geram a pobreza e da idolatria que converteu o que era um 

meio – o dinheiro e os bens materiais – em fins em si mesmos. 

O desapego, a austeridade e a dedicação aos pobres – seja na 

solidariedade imediata ou na transformação política da sociedade – 

são os caminhos através dos quais podemos trilhar os caminhos de 

uma pobreza que tenha sentido para nós e para os que nos veem, 

dentro da Igreja e na sociedade, como sinais proféticos do Reino 

de Deus. 
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O VOTO DE CASTIDADE 

Da cultura hedonista... 

O propósito do Vaticano II foi o de, à luz do Espírito Santo, 

colocar a Igreja em diálogo com o mundo moderno. Uma tarefa 

gigantesca, já que, desde o Concílio de Trento, a Igreja Católica 

mantinha-se numa atitude de combate a tudo o que fosse visto 

como fruto da modernidade. Vivíamos no séc. XX usando as 

roupas, os costumes, a liturgia, a moral, a filosofia, a teologia e as 

estruturas eclesiais do séc. XVI ou XVII. 

O desafio da reforma conciliar foi ainda mais radical porque 

coincidiu com um período em que o Ocidente passava por uma 

rápida transformação. Nos pós-guerra, a economia dos Estados 

Unidos e da Europa cresceu de forma sustentada por quase duas 

décadas gerando desenvolvimento que, guiado por experiências 

políticas democráticas, possibilitou o surgimento do estado de 

bem-estar social que deu condições de vida digna para boa parte 

da população. Fome, desemprego, falta de moradia, de acesso à 

saúde e educação, eram fantasmas que pareciam ter ficado no 

passado da história. 

Foi uma época de grandes conquistas científicas e 

tecnológicas. Pensemos, por exemplo, no significado da conquista 

do espaço e, na sua sequência, em todas as novas possibilidades de 

comunicação que se criaram através dos satélites. A televisão 

tornou visualmente presente aquilo que antes era notícia distante. 

A universalização da educação fez com que as aquisições 

científicas se tornassem acessíveis a um setor muito mais amplo da 

população. 
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A juventude, com condições econômicas e acesso à educação, 

emergiu como um sujeito importante da consciência e ação social. 

Os protestos contra a Guerra do Vietnã e pelos direitos civis nos 

Estados Unidos e o “maio de 68” na Europa são símbolos da 

mudança cultural protagonizada pelos jovens. A valorização da 

subjetividade - expressa filosoficamente pelo existencialismo – que 

contesta todo tipo de repressão, seja ela política, econômica, moral 

ou sexual, é um dos eixos principais desta nova cultura. 

Ao lado dos jovens, as mulheres foram as protagonistas desta 

nova cultura. O pleno emprego possibilitou que elas deixassem as 

atividades “do lar” e ingressassem no mercado do trabalho. Tal 

passagem lhes ocasionou o fim da dependência econômica em 

relação aos paisesposos e a possibilidade de autonomia social. Tal 

avanço foi potencializado pela descoberta e disponibilização no 

mercado de anticoncepcionais que desvincularam a sexualidade da 

reprodução. À mulher, pela primeira vez na história, era 

possibilitado, de forma simples e acessível, o exercício da 

sexualidade sem o risco da concepção. Junto com o acesso à 

educação, estava criado o caldo para a emergência do movimento 

feminista e o questionamento do patriarcado. 

A psicologia, principalmente a de corte freudiano, levantou 

os tabus com os quais a sociedade ocidental, principalmente 

através da religião, havia erigido em torno à sexualidade. Se antes o 

prazer sexual era proibido e condenado, agora passou a ser exigido 

e liberado. De forma caricatural, podemos dizer que, se antes da 

revolução cultural dos anos 1950 e 1960, casar virgem era uma 

exigência moral e legal, agora, quem não tivesse relações sexuais 

antes do casamento era visto como exótico e anormal. 

A VRC foi atingida frontalmente por esse fenômeno. O 
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estado de bem-estar social colocava em questão a pobreza 

entendida como privação. O “proibido proibir” socavou as bases 

da obediência calcada no binômio autoritarismo-subserviência. E a 

liberação da libido como princípio da afirmação do humano 

rompeu os diques da castidade entendida como negação do afeto e 

da sexualidade. 

A crise da VRC durante e no pós-Concílio foi global e teve 

suas raízes nas mais variadas dimensões, desde a política, passando 

pela eclesial e até na redescoberta da subjetividade e do valor do 

indivíduo. No conjunto, no entanto, a sexualidade jogou um papel 

fundamental. Basta, por exemplo, ver a quantidade de livros de 

psicologia que foram incorporados no final da década de 1960 e 

início da década de 1970 às bibliotecas das comunidades religiosas 

e os conteúdos dos cursos de formação ministrados nos diferentes 

projetos que buscavam a renovação da Igreja e da VRC.5 

É verdade que, naquele período, o Brasil e a América Latina 

viviam um contexto muito diferente do norte-americano e do 

Europeu. Por aqui as ditaduras militares, através da violenta 

repressão aos movimentos populares, garantiam uma política 

econômica que avalizava a dependência dos nossos países ao 

capital internacional à custa da pobreza da maioria das populações. 

Enquanto a Europa vivia o Maio de 1968 libertário, o Brasil sofria 

o AI5 autoritário. E isso também era motivo para que, na 

sociedade, grassasse a ânsia por liberdade, apesar de toda 

repressão. 

                                                 
5 Em seu estudo sobre o clero no Brasil (diocesano e religioso), o brasilianista 
Keneth Serbin (2008) apresenta interessantes elementos que relacionam a crise 
política e a crise cultural, especialmente na dimensão afetiva. O que o autor diz 
da Vida Religiosa masculina serve de indicação também para a Vida Religiosa 
feminina. 
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Mas o fato de a maioria do clero e dos religiosos e religiosas 

residentes na América Latina serem nascidos na Europa e as 

instituições ainda manterem fortes vínculos com aquele 

continente, fez com que o contexto cultural europeu repercutisse 

de forma significativa também aqui. 

É nesse contexto de mudança cultural que aconteceu o 

Vaticano II e, dentro dele, o Decreto “Perfecta Caritatis” sobre a 

Conveniente Renovação da Vida Religiosa, que busca colocar esta 

forma de vida em diálogo com a modernidade. 

No que se refere à castidade – tema deste nosso texto – o 

pano de fundo epocal aparece claramente. O documento conciliar 

chama os religiosos e religiosas a não se deixar “mover pelas 

doutrinas daqueles que apresentam a continência perfeita como 

impossível ou nociva à perfeição humana” (PC 12). Fazendo um 

aceno positivo aos avanços científicos e culturais da época, a 

“Perfecta Caritatis” reconhece a necessidade de não descuidar dos 

“meios naturais que favorecem a saúde mental e corporal”. Não 

deixa, no entanto, de colocar um pé no freio ao afirmar, seguindo a 

postura tradicional, que os candidatos e candidatas sejam 

“instruídos sobre os perigos que ameaçam a castidade” sendo, 

entre outros, a mortificação e a guarda dos sentidos instrumentos 

para garantir a perfeita continência. 

Trinta anos depois, na Exortação Apostólica Pós-Sinodal 

“Vita Consecrata”, a cultura hedonista resultante das 

transformações dos anos sessenta continua a ser apontadas pelo 

Papa João Paulo II como um perigo para a vivência da castidade na 

VRC: 

A primeira provocação provém de uma cultura hedonista que 
separa a sexualidade de qualquer norma moral objetiva, reduzindo-
a frequentemente ao nível de objeto de diversão e consumo, e 
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favorecendo, com a cumplicidade dos meios de comunicação social, 
uma espécie de idolatria do instinto. As consequências disto estão à 
vista de todos: prevaricações de todo o género, geradoras de 
inúmeros sofrimentos psíquicos e morais para os indivíduos e as 
famílias. (VC 88) 

“Equilíbrio, domínio de si, espírito de iniciativa, maturidade 

psicológica e afetiva” e “disciplina” continuam a ser apontados 

como os melhores remédios para permanecer na fidelidade à 

consagração. (VC 88). 

...à crise dos abusos. 

Se, por um lado, como disse o Concílio e reafirmou João 

Paulo II, as mudanças foram ocasião para a irrupção de uma 

cultura hedonista no que se refere à sexualidade, elas também 

foram oportunidade para que viesse à tona um outro fenômeno 

maligno de nossa sociedade: a violência de gênero e, como sua 

expressão mais perversa, os abusos sexuais. 

Enquanto a sexualidade era tabu e o machismo vivido como 

parte da cultura dominante, tais realidades eram aceitas como 

normais ou ocultadas pelas famílias, pela Igreja e pela sociedade. 

Às mulheres cabia proteger-se e, quando isso não era suficiente 

para escapar incólumes da agressão masculina tida por natural, o 

melhor era calar-se, fazer de conta que nada tinha acontecido e 

carregar consigo, pelo resto dos seus dias, o trauma da violência e 

dos abusos. Pactos de silêncio envolviam os abusos e endureciam o 

coração de agressores, agredidos/as e encobridores tendo como 

consequência, além das vidas destruídas, a incapacidade de relações 

e expressões de afeto e amor. 

A nova realidade social e cultural, em que falar de afeto e 

sexualidade é possível, fez com que o véu do silêncio fosse pouco 

a pouco levantado. E a realidade que emergiu se mostra a cada dia 
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mais crua e dura. Os números, mesmo sabendo que, em muitos 

casos, são subestimados, nos dão uma dimensão de um problema 

que não é só estatístico. Estamos falando de vítimas, pessoas que 

têm a sua identidade e a sua intimidade invadida e violentada. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, em nível mundial, 

aproximadamente 35% das mulheres sofreram violência física e/ou 

sexual por parte do parceiro ou de terceiros em algum momento 

de sua vida. A maior parte – 30% - é infligida por parceiros. Dos 

assassinatos de mulheres, 38% são perpetrados por um parceiro 

masculino. 20% das mulheres e entre 5-10% dos homens foram 

vítimas de violência sexual na infância. Neste caso também, a 

quase totalidade dos agressores faz parte do círculo de relações 

próximas das vítimas. Nos países pobres, os índices são três vezes 

superiores aos dos países ricos (OMS/OPAS, 2020).6 

No Brasil, no ano de 2018, foram registrados 1,6 milhões de 

casos de espancamento ou tentativas de estrangulamento contra 

mulheres. No mesmo período, 22 milhões de mulheres (37,1% da 

população feminina do país) passou por algum tipo de assédio. E, 

mais uma vez, a casa é o lugar mais perigoso para as mulheres: 

42% dos casos de violência ocorreram em ambiente doméstico. E 

as pessoas conhecidas são as mais perigosas: 76,4% dos agressores 

eram conhecidos das vítimas. (FRANCO, 2019). Temos a quinta 

maior taxa de abusos do mundo. Em números absolutos, no ano 

de 2018, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, a cada 

hora, no Brasil, 536 mulheres foram agredidas (LIBÓRIO, 2019). 

Dentro do Brasil, a violência não é uniforme. Enquanto nos 

estados do sul e sudeste o índice é de 3 a 4 casos por cem mil 

                                                 
6 Os dados são do ano de 2017 e não levam em conta os países em situação de 
conflito, onde os números são imensamente superiores. 
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habitantes, em estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o 

índice passa dos 8 por cem mil habitantes. E, o que é pior: em 

alguns estados o poder público sequer elabora registros dos fatos 

ocorridos. É como se a violência contra a mulher, para as 

autoridades públicas, não existisse (SENADO FEDERAL 2016).  

O silenciamento da violência contra a mulher é ainda mais 

notório quando feito contra mulheres negras. Um terço dos 

estados não inclui no registro de ocorrência o fator raça. Quando 

este dado é disponibilizado, encontramos que 75% das mulheres 

assassinadas são negras. Quando a violência cometida contra 

mulheres negras – assassinato ou estupro - é cometida em 

ambiente doméstico, o índice baixa para 50%. Considerando que a 

população autodeclarada negra é de 56%, constata-se que as 

mulheres negras sofrem muito mais violência fora do que dentro 

de casa (VELASCO; GRANDIN; CAESER; REIS, 2020). 

Mesmo que avanços legais como a Lei Maria da Penha e 

movimentos culturais como o #MeToo comecem a mostrar seus 

efeitos, levando a que 94% dos brasileiros afirmem que “homem 

que bate na esposa tem que ir para a cadeia”, 63% ainda 

concordam que “casos de violência dentro de casa devem ser 

discutidos somente entre os membros da família” e 89% pensam 

que “roupa suja deve ser lavada em casa” e 82% que “em briga de 

marido e mulher não se mete a colher” (LIBÓRIO, 2019). 

A Igreja não passou incólume a todo este movimento de 

desvelamento e denúncia dos abusos. Se, nas últimas décadas do 

séc. XX houve um movimento para ocultar e negar os abusos 

cometidos por membros da hierarquia e da vida religiosa, nas 

primeiras décadas do séc. XXI, tal atitude se mostrou, além de 

ineficaz, contra produtiva. O que, no início, pareciam ser casos 
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isolados, pouco a pouco revelaram-se o iceberg de uma prática 

com raízes institucionais. Além dos muitos casos acontecidos em 

praticamente todos os países da Europa, foi nos Estados Unidos 

que a crise teve as suas maiores dimensões levando o Papa a 

escrever a Carta aos Bispo onde, após reconhecer aos fatos, afirma 

que, por eles, “a credibilidade da Igreja foi posta fortemente em 

questão e debilitada por estes pecados e crimes, mas especialmente 

pela vontade de os querer dissimular e esconder, o que gerou 

maior sensação de insegurança, de desconfiança e de falta de 

proteção nos fiéis” e que “a atitude de ocultamento, como 

sabemos, em vez de ajudar a resolver os conflitos, permitiu que os 

mesmos se perpetuassem e ferissem mais profundamente a trama 

de relações que hoje somos chamados a curar e recompor” 

(FRANCISCO, 2019). 

No Chile, os escândalos de pedofilia revelaram uma cultura 

do abuso institucionalmente arraigada que resistiu à investigação 

vaticana e que só foi destapada com a visita do papa e a ferrenha 

insistência das vítimas para que tudo viesse à tona. A crise foi tão 

forte que levou à renúncia de todo o episcopado chileno (PACHO, 

2018). 

Um dos últimos focos da crise a emergir dolorosamente, é o 

do abuso sexual cometido por bispos, padres e religiosos contra 

religiosas. Se, desde o fim do século passado, já havia denúncias 

que circulavam nos ambientes institucionais da Igreja, elas só se 

tornaram públicas nos últimos anos. E mostraram talvez o lado 

mais pérfido de um sistema de poder, no próprio interior da Igreja, 

que sacraliza a subjugação e a violência de gênero. E são fatos que 

aconteceram não apenas em países e igrejas pobres do terceiro 

mundo. Estados Unidos e Europa – Roma incluída – também 
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foram cenário de violência sexual de padres e religiosos contra 

freiras (PREZZI, 2020). 

Na carta aos bispos dos Estados Unidos, o Papa Francisco 

situa a crise dos abusos sexuais em um horizonte mais ampla. 

Segundo ele, os abusos sexuais estão intimamente relacionados 

com os abusos de consciência e de poder e a sua solução “exige 

não só uma nova organização, mas também a conversão da nossa 

mente (metanoia), do nosso modo de rezar, de gerir o poder e o 

dinheiro, de viver a autoridade e até como nos relacionamos entre 

nós e com o mundo” (FRANCISCO, 2019). 

Num caso indiano que causou comoção na igreja local e teve 

repercussão mundial, assim como no Chile onde religiosos, padres 

e bispos acusados de pedofilia só foram removidos após processos 

civis, a Igreja relutou em tomar a defesa das irmãs estupradas e só 

retirou o bispo de suas funções após protestos públicos e 

condenação na justiça do Estado (Papa Francisco..., 2018). 

Abusos que, infelizmente, não são exclusividade masculina. 

Dado o fato de que, como diagnosticado pelo Papa, a violência 

sexual é conexa aos abusos de consciência e poder, começam a 

emergir, cada vez mais frequentemente, casos de abusos sexuais no 

interior até mesmo das congregações femininas (AVIZ, 2020). 

Um coração indiviso para novas relações 

O que vem antes: a cultura hedonista ou a crise dos abusos? 

Se, do ponto de vista cronológico, não há dúvidas de que a 

emergência da cultura hedonista precede a crise de abusos, uma 

busca das raízes de ambos os fenômenos pode levar ao dilema do 

ovo e da galinha. Ou melhor: mostra que ambos têm suas raízes no 

individualismo que “favorece um estilo de vida que debilita o 
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desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos entre as pessoas” 

(EG 67). 

Individualismo cuja fonte profunda é o antropocentrismo 

despótico (LS 68) e desordenado (LS 118-119) que apresenta como 

justificável a atitude de submeter todas as coisas, os seres vivos e as 

outras pessoas para a satisfação dos próprios desejos. Dominação 

que pode efetivar-se, dependendo da ocasião e das circunstâncias, 

através de sutil persuasão ou de forma brutal e violenta. 

Como já o assinalava João Paulo II, o grande desafio para a 

vivência da castidade é o de estabelecer relações transparentes com 

Deus, com as coisas, com as outras criaturas e com os seres 

humanos (VC 88). Numa sociedade baseada no interesse, em que 

os relacionamentos não são vistos como um fim em si mesmos, 

mas como um meio para alcançar o domínio a própria satisfação, o 

voto de castidade “tem o valor simbólico do amor que não 

necessita possuir o outro, refletindo assim a liberdade do Reino 

dos Céus” (AL 161). 

Diferentemente do que uma certa ascética tradicional 

ensinava, a castidade não implica em não estabelecer vínculos com 

as pessoas. Pelo contrário. Ela os cria. Mas os vínculos que nascem 

da castidade, diferentemente dos que tem como fonte o 

individualismo e o antropocentrismo, não atam as pessoas e nem 

as impedem de que se lancem em direção a algo mais. Nesse 

sentido, “a virgindade é uma forma de amor” (AL 159) que, na 

VRC, torna-se um sinal que recorda a solicitude pelo Reino e a 

urgência de entregar-se sem reservas a seu serviço. 

Se não vivido nesta perspectiva de um amor liberto, oblativo 

e aberto às necessidades do Reino, “o celibato corre o risco de ser 
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uma cômoda solidão, que dá liberdade para se mover 

autonomamente, mudar de local, tarefa e opção, dispor do seu 

próprio dinheiro, conviver com as mais variadas pessoas segundo a 

atração do momento” (AL 162). Em outras palavras, a castidade 

vista apenas como a negação de vínculos e relações, torna-se 

extremamente funcional ao sistema individualista e consumista e 

induz a transferir para as relações pessoais a “cultura do descarte” 

(LS 20-22) que transforma o outro e, de modo especial, o seu 

corpo, em objeto de consumo para a própria satisfação (AL 162). 

Infelizmente, como podemos tantas vezes constatar na VRC, da 

posse ao uso e abuso, há apenas um passo muito fácil de ser 

franqueado. 

Viver a castidade é nadar contracorrente na cultura hedonista 

e da instrumentalização que vê as outras pessoas como um meio e 

não como um valor absoluto (GE 65-67). Na dimensão da 

construção de uma interioridade que lhe dê suporte, ela busca seu 

fundamento na pureza de coração preconizada por Jesus nas bem-

aventuranças: “Felizes os puros de coração, porque verão a Deus” 

(Mt 58,8). 

Na tradição bíblica, o coração é o centro dos sentimentos, 

pensamentos e intenções da pessoa humana. A palavra “coração” 

indica a totalidade e unidade do ser humano, corpo e alma, sua 

capacidade de amar e ser amado. Viver castamente é entregar-se 

sem reservas, integralmente, em todo o seu ser: corpo, alma e 

espírito (1Tes 5,23). Para ser casto, não basta abster-se de relações 

sexuais ou atos eróticos. É preciso ter o coração indiviso “para que 

mais se acenda na caridade para com Deus e para com todos os 

homens” (PC 12). 

Quanto à pureza, é necessário voltar ao sentido que Jesus lhe 
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dá nas bem-aventuranças. A palavra utilizada por Mateus é 

katharos, que significa limpo, livre de substâncias contaminadoras. 

Se tomamos tal palavra no contexto dos evangelhos, vemos que, 

para Jesus, tal pureza não está, como no judaísmo farisaico, ligada 

ao sistema ritual que proibia o contato com coisas e pessoas tidas 

por impuras. Para Jesus, a pureza não implica em distância daquilo 

que pode me contaminar. Pelo contrário, ele se dá a liberdade de 

tocar pessoas e frequentar lugares considerados impuros. Àqueles 

que se escandalizavam com tais atitudes, ele afirma: “Nada há fora 

do homem que, entrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que 

sai do homem, isso é que o torna impuro. (…) Porque é do interior 

do coração dos homens que saem os maus pensamentos, as 

prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições, 

perversidade, má-fé, devassidão, inveja, maledicência, orgulho, 

desvarios” (Mc 7, 15.21-22). 

Quem vive tal pureza não se preocupa com o que vem de 

fora. Por maior que seja o perigo, não o sente como uma ameaça 

pois sabe que o verdadeiro tesouro está no fundo de seu coração e 

se chama Deus e Seu amor incondicional para cada um e cada 

uma. Amor incondicional que faz crescer em nós a capacidade de 

amar e ser amados. 

Quem abre seu coração para esse amor de Deus, é capaz de 

inserir-se na dinâmica de uma ecologia humana que permite pensar 

as relações como interdependência sem dominação e que se alegra 

com a liberdade de cada pessoa que é a garantia de liberdade de 

todos e que torna acessível a cada um e cada uma “o ar puro que 

provém das coisas belas, do amor verdadeiro, da santidade” 

(FRANCISCO, 2015). 

Com isto está garantido o coração contra toda tentação, 
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“pois um coração que sabe amar não deixa entrar na sua vida algo 

que atente contra esse amor, algo que o enfraqueça ou coloque em 

risco” (GE 83). 

A disponibilidade para amar incondicionalmente encontra 

sua realização primeira na vida comum que religiosos e religiosas 

são chamados a constituir. Ela é a instância concreta onde se faz a 

primeira experiência, se exercita e, fortalecida nos embates da vida 

fraterno-sororal, cria a capacidade para abrir-se a todas as pessoas 

e ao mundo.  

Mais do que nunca, na atual sociedade que através de cada 

vez mais sofisticados instrumentos tecnológicos, exacerba a 

capacidade de isolamento físico, é preciso redescobrir a “‘mística’ 

de viver juntos, misturar-nos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-

nos, participar nesta maré um pouco caótica que pode 

transformar-se numa verdadeira experiência de fraternidade, numa 

caravana solidária, numa peregrinação sagrada” (EG 87). 

Não é o isolamento que garante a castidade. Muito antes pelo 

contrário: “Fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo da 

imanência, e a humanidade perderá com cada opção egoísta que 

fizermos” (EG 87). 

No dizer do Papa Francisco, a outra pessoa, não pode ser 

visto como uma ameaça para uma suposta pureza a guardar: 

O ideal cristão convidará sempre a superar a suspeita, a 
desconfiança permanente, o medo de sermos invadidos, as atitudes 
defensivas que nos impõe o mundo atual. [...] Entretanto o 
Evangelho convida-nos sempre a abraçar o risco do encontro com 
o rosto do outro, com a sua presença física que interpela, com o 
seu sofrimentos e suas reivindicações, com a sua alegria contagiosa 
permanecendo lado a lado (EG 88). 

O medo da proximidade do corpo do outro não tem raízes 
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cristãs. Contra toda forma de gnosticismo e maniqueísmo, 

afirmamos, em nossa fé, que a salvação de Deus chegou até nós na 

carne de Jesus de Nazaré (GE 36-46). E, por isso, o corpo do 

outro não é ocasião de perdição, mas da salvação de Deus que 

perpassa a vida comunitária e todas as relações. Com efeito, “a 

verdadeira fé no Filho de Deus feito carne é inseparável do dom 

de si mesmo, da pertença à comunidade, do serviço, da 

reconciliação com a carne dos outros” (EG 88). Contra toda a 

frieza e rigidez que nasce do medo da proximidade física das 

pessoas, “na sua encarnação, o Filho de Deus convidou-nos à 

revolução da ternura” (EG 88). 

A verdadeira experiência religiosa na qual encontra sustento a 

opção pela virgindade, não busca o isolamento que, na maioria das 

vezes, é manifestação de um “consumismo espiritual à medida do 

próprio individualismo doentio” (EG 89). O modelo religioso ideal 

para a vivência de relações autênticas é o da religiosidade e da 

cultura popular que incluem relações pessoais com Deus, Jesus 

Cristo, Maria os santos que “têm carne, têm rostos” e, por isso, 

“estão aptas para alimentar potencialidades relacionais e não tanto 

fugas individualistas” (EG 90). 

A solução não está em escapar da proximidade física: “é um 

remédio falso que faz adoecer o coração e, às vezes, o corpo” (EG 

91). Para que a castidade se consolide na vida comunitária e seja 

fecunda na missão “faz falta ajudar a reconhecer que o único 

caminho é aprender a encontrar os demais com a atitude adequada, 

que é valorizá-los e aceitá-los como companheiros de estrada, sem 

resistências interiores” (EG 91). E viver esta experiência com o 

sentido da fé que consiste em “aprender a descobrir Jesus no rosto 

dos outros, na sua voz, nas suas reivindicações e aprender também 
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a sofrer, num abraço com Jesus crucificado, quando recebemos 

agressões injustas ou ingratidões, sem nos cansarmos jamais de 

optar pela fraternidade” (EG 91). 

Se queremos vencer as patologias que nascem do 

individualismo e do antropocentrismo e se expressam numa 

cultura hedonista e em tantas formas de agressão – físicas, 

psicológicas, morais e sexuais - contra as outras pessoais, é preciso 

cultivar, na experiência da comunidade “o modo de nos 

relacionarmos com os outros que, em vez de nos adoecer, nos cura 

é uma fraternidade mística, contemplativa, que sabe ver a grandeza 

sagrada do próximo, que sabe descobrir Deus em cada ser 

humano, que sabe tolerar as moléstias da convivência agarrando-se 

ao amor de Deus, que sabe abrir o coração ao amor divino para 

procurar a felicidade dos outros como a procura o seu Pai bom” 

(EG 92). 

Passo a passo 

Para alcançar o ideal de relações transparentes que 

possibilitem a vivência da castidade na VRC, há vários passos 

concretos que podemos, desde a formação inicial e a cada dia de 

nosso percurso como religiosos e religiosas, avançar na direção de 

uma vivência positiva de nossa condição masculina ou feminina e, 

a partir deste dado antropológico fundamental e tantas vezes 

esquecido, senão desprezado, criar as condições concretas para 

poder viver a castidade consagrada. 

Iniciamos esse percurso com o chamado do Papa à aceitação 

da própria corporeidade. Parece óbvio demais. Mas não podemos 

desconsiderar o peso de uma cultura e de um cristianismo marcado 

pelo gnosticismo e sua apreciação negativa de tudo o que é 

material e corporal. Da não tomada de consciência podem nascer 
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sentimentos e atitudes destruidoras em relação ao próprio corpo e 

à objetivação do corpo dos outros. Se às vezes as mutilações físicas 

e genitais nos horrorizam, não podemos nos conformar com o 

horror objetivo e subjetivo causado pela negação da própria 

corporeidade que se mostra no desleixo para com o próprio corpo 

e no vestir, na falta de cuidado com a higiene e saúde, na obesidade 

mórbida ou bulimia, no trabalho compulsivo, nos hábitos e vícios 

que afetam o corpo e levam à doença e morte prematura de tantos 

religiosos e religiosas. Ou então, religiosos e religiosas que, vivos 

no corpo, estão mortos na alma, mortos existenciais, zumbis a 

vagar sem sentido pela vida, robôs que só se movem sob o 

comando de outrem, seja o superior ou a superiora, ou as 

solicitações que os sugam desde as mídias digitais. 

Descuido com o próprio corpo que se estende na falta de 

cuidado para com a corporeidade dos outros humanos e de todas 

as criaturas. Como lembra o Papa Francisco, “para além de 

compreensíveis dificuldades que cada um possa viver, é preciso 

ajudar a aceitar o seu corpo como foi criado, porque uma lógica de 

domínio sobre o próprio corpo transforma-se numa lógica, por 

vezes sutil, de domínio sobre a criação” (AL 285). 

A segunda razão para que conheçamos, cuidemos e prezemos 

o próprio corpo, é que nele se conforma o primeiro espaço de 

nossa identidade sexual. É o corpo quem, em primeiro lugar, nos 

diz da nossa identidade masculina e feminina. E, ao nos 

descobrirmos como varões ou fêmeas, nos damos conta de que 

existe o diferente de nossa própria identidade que precisa ser 

respeitado em sua alteridade.  

Reconhecimento do diferente que impede a caída na 

absolutização do próprio modo de ser. Aqui, mais uma vez, 
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lembramos as palavras do Papa Francisco: “só perdendo o medo à 

diferença é que uma pessoa pode chegar a liberta-se da imanência 

do próprio ser e do êxtase por si mesmo [e] aceitar o próprio 

corpo, de modo que a pessoa não pretenda cancelar a diferença 

sexual, porque já não sabe confrontar-se com ela” (AL 285). 

Nesta direção, o Papa lembra que, se pelo dado biológico, o 

masculino e o feminino estão ligados, em primeira instância, à 

nossa corporeidade, “também é verdade que o masculino e o 

feminino não são qualquer coisa de rígido” (AL 286). 

Segundo ele, 

não se pode ignorar que, na configuração do próprio modo de ser – 
feminino ou masculino –, não confluem apenas fatores biológicos 
ou genéticos, mas uma multiplicidade de elementos que têm a ver 
com o temperamento, a história familiar, a cultura, as experiências 
vividas, a formação recebida, as influências de amigos, familiares e 
pessoas admiradas, e outras circunstâncias concretas que exigem 
um esforço de adaptação (AL 286). 

Conforme as diferentes culturas, lugares e tempos, os 

padrões do que é considerado como próprio do masculino e do 

feminino podem e devem mudar. O grande perigo é a rigidez que 

se transforma numa exacerbação de uma determinada forma do 

masculino ou do feminino (AL 286). O masculino entendido como 

grosseria e o feminino como fragilidade são manifestações da 

inflexibilidade que impede “o desenvolvimento da capacidade de 

cada um, tendo-se chegado ao ponto de considerar pouco 

masculino dedicar-se à arte ou à dança é pouco feminino 

desempenhar alguma tarefa de chefia” (AL 286). Todas as 

habilidades que não dependem apenas do dado biológico são 

próprias tanto dos homens como das mulheres. 

Para ir além da rigidez dos tipos masculinos e femininos, é 

desejável que incluamos em nossos programas de formação 
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permanente a educação afetiva e sexual para a vida religiosa. O 

voto de castidade não nos torna assexuados! Continuamos, durante 

toda a nossa vida, em nossa condição sexual e de gênero e 

precisamos aprender a viver nela e nas transformações pelas quais 

passa durante os vários períodos (AL 281). Tanto do ponto de 

vista biológico como do ponto de vista psicológico, nosso ser 

homem ou mulher vai se transformando ao longo da existência. 

Em cada etapa da vida – adolescência, juventude, vida adulta, 

velhice – vivemos essa condição de um modo diferente e é preciso 

dar-se conta e refletir sobre ela. 

Óbvio que não se trata, como lembra o Papa Francisco (AL 

283), de cair na simplificação de que educação sexual significa 

apenas “proteger-se” dos outros. Isso o fizemos por muito tempo. 

O “cavete a mulieribus” era, para muitos religiosos homens, a 

única regra de educação sexual que recebiam. É preciso passar de 

uma educação defensiva e proibitiva para uma educação oblativa, 

onde a castidade é vista não como uma privação, mas como uma 

transfiguração amorosa da própria sexualidade e afetividade em 

favor dos privados de amor na sociedade. Só assim a abstinência 

do exercício da sexualidade será uma expressão do amor, do 

cuidado, da ternura respeitosa e de uma comunicação rica de 

sentido (AL 283). 

A educação sexual também é importante para criar um 

espaço onde se possa conversar sobre temas que, de tão reais, 

temos dificuldade de afrontá-los de forma calma e transparente. 

Um deles é o da homossexualidade. Principalmente nas 

comunidades masculinas. Mas também nas femininas. Assim como 

na sociedade, também na VRC, a existência de pessoas 

homossexuais é um fato que não podemos negar. Com o agravante 
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de que, nas comunidades religiosas, ele tem dimensões muito mais 

significativas que na sociedade em geral. Enquanto na sociedade 

brasileira, a porcentagem de homens homossexuais é de em torno 

a 10% (MOSAICO BRASIL, 2008 apud TRINDADE, 17), nos 

anos iniciais da VRC masculina, o percentual dos que afirmam a 

mesma condição em si mesmo e a constatam em seus colegas, se 

estabelece entre 80 e 90% (ALVES DOS SANTOS; 

GUARESCHI, 2017, p. 368-387; ALVES DOS SANTOS, 2016). 

Para as comunidades femininas, não há dados disponíveis sobre 

essa realidade. 

É preciso conversar sobre isso! O silêncio faz sofrer tanto 

osas que vivem a condição homossexual como osas que com 

eleselas convivem. Silêncio que, muitas vezes, evolui para 

preconceito ou agressividade dissimulada, quando não, explícita. 

Ou então se transforma em um jogo de poder onde a moeda de 

troca é a ocultação ou explicitação da condição homossexual 

(ALLEN Jr., 2016). 

O primeiro passo para tratar com maturidade a temática da 

homossexualidade na VRC é fazer valer o princípio geral válido 

enunciado pelo Papa:  

A Igreja conforma o seu comportamento ao do Senhor Jesus que, 
num amor sem fronteiras, Se ofereceu por todas as pessoas sem 
exceção. [...] Por isso desejo, antes de mais nada, reafirma que cada 
pessoa, independentemente da própria orientação sexual, deve ser 
respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito, procurando 
evitar qualquer sinal de discriminação injusta e particularmente 
toda a forma de agressão e violência” (AL 250). 

A partir desta base válida para todos, podemos dar o segundo 

passo e construir um caminho para que os religiosos e religiosas 

homossexuais que estão ou que venham ingressar em nossas 

comunidades “possam dispor dos auxílios necessários para 
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compreender e realizar plenamente a vontade de Deus na sua 

vida” (AL 250). 

Outro passo a ser dado, é a necessidade urgente de que 

falemos e atuemos nos casos de abusos sexuais cometidos por 

religiososas sobre pessoas vulneráveis e entre religiososas. Não 

são numerosos, é certo. Mas são indicativos de que algo não está 

bem e precisa ser sanado. Não apenas para osas que os cometem 

ou deles são vítimas. Mas também na comunidade que finge não 

ver ou os tolera e se torna conivente com eles. Muitas 

congregações já estabeleceram protocolos para prevenir e tratar 

tais situações. É necessário avançar nesses procedimentos 

institucionais para que, num breve tempo, se tornem apenas 

memória de um tempo que queremos não mais retorne. 

Esse avanço rumo a um futuro sem distorções e 

manifestações patológicas da sexualidade e do erotismo será 

consolidado com uma mudança de mentalidade em relação ao 

sexo. É preciso voltar às origens e reconhecer que “o próprio Deus 

criou a sexualidade, que é um presente maravilhoso para com as 

criaturas” (AL 150). Negar o valor do sexo humano ou reduzi-lo à 

simples necessidade de procriação é uma interpretação errônea da 

mensagem cristã. O prazer sexual - assim como os outros prazeres 

inerentes à condição humana - é um dom “simplesmente divino” 

(Papa Francisco..., 2020). Ele expressa, de forma profunda e 

íntima, a necessidade que toda pessoa tem de dar-se e de receber. 

Como bem lembra o Papa Francisco, nenhuma pessoa, religiosos e 

religiosas incluídosas, pode viver exclusivamente do amor oblativo, 

descendente. [Ninguém] pode limitar-se sempre a dar, deve 

também receber. Quem quer dar amor, deve ele mesmo recebê-lo 

em dom” (AL 157). 
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Manter-se casto e, ao mesmo tempo, cultivar a capacidade de 

dar-se e receber prazerosamente o/a outro/a, é um “equilíbrio 

frágil” porque, na prática do amor, “sempre permanece algo que 

resiste a ser humanizado e que, a qualquer momento, pode fugir-

nos de mão novamente, recuperando as suas tendências mais 

primitivas e egoístas” (AL 157). 

É muito bonito ver religiosos e religiosas que, vivendo o seu 

voto de castidade, são capazes de doar-se sem restrições aos 

outros, tanto na sua comunidade como na missão. Mas é muito 

triste ver alguns e algumas – poucos, é verdade - destes mesmos 

religiosos e religiosas, incapazes de acolher qualquer gesto de 

carinho e afeto vindo dosas irmãosas de comunidade ou das 

pessoas com as quais trabalha. São frias e eficientes máquinas de 

fazer caridade que tratam os destinatários de sua ação não como 

pessoas, mas como objetos manipuláveis em função da própria 

satisfação verbalmente negada, mas inconscientemente alimentada 

como “ocasião e instrumento de afirmação do próprio eu e de 

satisfação egoísta dos próprios desejos e instintos” (AL 153). 

Busca de satisfação obliterada que pode, no limite, emergir e 

manifestar-se em formas patológicas de sexualidade, infelizmente 

presentes em comunidades religiosas e em instituições 

educacionais e caritativas por elas mantidas. 

Concluindo 

Viver a castidade em tempos de hedonismo e de violência 

sexual é um grande desafio. Ele envolve uma dimensão pessoal, 

uma escolha que cada um/a de nós fez e renova a cada dia de viver 

o amor de uma forma diferente, muitas vezes não compreendida. 

Viver um amor inclusivo, aberto a todos e a todas sem restrições, 

na capacidade de doar-se totalmente sem apossar-se de ninguém, 
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estabelecendo relações profundas, transparentes e livres. 

Um amor que exige maturidade – não é para todos nem para 

muitos! – e que precisa ser cultivado todo ao longo da vida, em 

suas diferentes circunstâncias e idades nas quais vamos evoluindo. 

Um amor centrífugo, que começa por conhecer-se e amar-se a si 

mesmo, em seu corpo e em sua sexualidade; passa pelos irmãos e 

irmãs da comunidade concreta na qual nos cabe conviver; se abre a 

todas as pessoas e criaturas, especialmente as que precisam de uma 

presença que as faça sentir-se amadas e, do início ao fim do 

caminho, se entrega no coração paterno e materno de Deus. 

Um amor que se sabe difícil, que passa por momentos de 

sofrimento, pois só se ama quando se tem a coragem de ver e 

aceitar as pessoas reais, tais quais são, em sua condição concreta e 

não no imaginário de nossas projeções. 

Um amor com dor, sim, mas um amor com valor, pois, se é 

verdade que toda forma de amor vale a pena, o amor que nasce da 

graça e dom absoluto e quer ser deles expressão, também é um 

caminho para a felicidade humana.  
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OS VOTOS RELIGIOSOS NA PERSPECTIVA DO 
SÍNODO PARA A PAN-AMAZÔNIA 

Antes de entrar no nosso tema, há algumas observações 

introdutórias a fazer. Em primeiro lugar, vamos nos ater nesta 

reflexão aos documentos oficiais do Sínodo. E isso tem seu limite. 

Eles são expressão do Sínodo, mas não são todo o Sínodo. O 

processo sinodal é muito maior que os documentos. Ele envolve 

uma dinâmica que começou muito antes, envolveu muito mais 

pessoas que os que estiveram em Roma e continua a gerar 

movimento nas igrejas e nos povos daquela região e do mundo 

todo (SANTOS, 2019). 

Em segundo lugar, é necessário lembrar que a Exortação 

Apostólica Pós-Sinodal “Querida Amazonia” não quer substituir o 

Documento Final da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos 

para a Região Pan-Amazônica “Amazônia: novos caminhos para a 

Igreja e para a Ecologia Integral” (AMAZÔNIA...). Pelo contrário: 

o texto do Papa Francisco supõe e incorpora as reflexões e 

propostas da Assembleia Sinodal (QA 2). 

Em terceiro lugar, quanto ao lugar que cabe à VRC nesse 

processo, não há dúvidas sobre sua importância, tanto quantitativa 

como qualitativa. No que tange ao número, basta a afirmação da 

Exortação Apostólica quando afirma que “muitas pessoas 

consagradas gastaram as suas energias e grande parte da sua vida 

pelo Reino de Deus na Amazónia”. E, no que se refere à 

qualidade, está a lembrança de que “a vida consagrada, capaz de 

diálogo, síntese, encarnação e profecia, ocupa um lugar especial 

nesta configuração plural e harmoniosa da Igreja amazónica” (QA 

95). 
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Em quarto lugar, quanto ao procedimento que utilizaremos, 

dizemos desde já que não se trata de buscar aqui e ali, nos textos 

citados, as referências à VRC e, especificamente, aos votos. Assim 

procedendo, não teríamos grande resultado. É preciso, como 

ensina a boa teologia da VRC, compreendê-la dentro de seu 

ambiente próprio que é a paisagem eclesial e social na qual se 

insere. É no conjunto da renovação eclesial e de uma nova 

convivência entre os seres humanos e destes com as demais 

criaturas proposta pelo Sínodo, que encontraremos elementos para 

repensar a vivência dos votos e, a partir destes três pilares, as 

possibilidades de renovação, tanto individual como institucional. 

Em quinto lugar, da mesma forma que o Sínodo, sendo um 

evento pensado especificamente para a Amazônia, não deixou de 

ter um significado para a Igreja, a renovação da VRC que nasce 

dos impulsos sinodais não diz respeito somente às religiosas e 

religiosos vivendo naquele contexto, mas a todos e todas que 

partilham este modo de vida (LOPEZ OROPEZA, 2019, p. 3-4). 

Trata-se, pois, de perscrutar o que, através deste processo e evento, 

o Espírito diz ao conjunto amplo da VRC (Ap 2—3). É o grande 

desafio de dar um passo a mais no sempre inacabado processo de 

“enculturação”, já que o cristianismo e, nele, a VRC “não dispõe 

de um único modelo cultural e não faria justiça à lógica da 

encarnação pensar num cristianismo monocultural e 

monocórdico” (QA 69). 

A VRC, sendo uma realidade que acompanha o cristianismo 

desde o seu início e sendo portadora, em suas diversas expressões, 

de tradições antigas e consolidadas, ela pode, ao instalar-se na 

Amazônia (assim como em outros lugares) confundir a 

transmissão de uma determinada cultura com a transmissão do 
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Evangelho (QA 69). As culturas institucionais e carismáticas, se 

querem ser Boa Nova na Amazônia e nos diferentes lugares que 

lhes cabe viver, precisam colocar-se em diálogo com as realidades 

culturais, sociais e ambientais e, a partir delas, refazer-se. Se nos 

colocamos neste horizonte, repensar os votos a partir das novas 

realidades também não só é possível, mas necessário. 

Tal procedimento é legítimo na medida em que, se 

observarmos a história da Igreja perceberemos que, sempre que a 

Igreja se renova, há um refazer-se da VRC com o objetivo de 

manter sua originalidade dentro da Igreja e dar uma resposta 

criativa às novas circunstâncias eclesiais e sociais. (NERI, 2001). 

O Sínodo da Amazônia é a implementação mais acabada, em 

termos eclesiológicos, do projeto do Vaticano II: uma Igreja capaz 

de dialogar com as novas realidades e refazer-se para a elas dar 

respostas. Por isso, as reações ao Sínodo foram tão apaixonadas, 

tanto as favoráveis como as contrárias (CARDEAL MULLER..., 

2019). Do “novo” que brotará deste evento basilar de uma forma 

inovadora de ser cristão-católico, certamente surgirá uma nova 

configuração de VRC. Diga-se de passagem, boa parte do processo 

sinodal foi gestado com a colaboração de religiosos e religiosas e 

isso é demonstração de que a nova configuração já está a caminho. 

Na perspectiva cristã, o novo que esperamos não está num futuro 

distante, mas já está no meio de nós (Lc 17,20-25; MOLTMANN, 

1987, p. 120-153). 

Em grandes traços, tentaremos, na perspectiva do Papa 

Francisco, passar de uma leitura pessoal e intimista da VRC e, nela, 

dos votos, para uma perspectiva comunitária, social, ecológica e 

missionária, dentro da dinâmica de uma Igreja em saída. 

É com estes parâmetros que vamos em busca, nos textos 
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sinodais, de elementos que nos provoquem a buscar, no tesouro 

dos votos, coisas novas e velhas (Mt 13,51). Iniciamos pelo voto de 

obediência que, a nosso ver, na perspectiva do Sínodo para a 

Amazônia, é o ponto de partida para a renovação dos outros dois. 

Uma obediência sinodal 

O Sínodo para a Amazônia, na forma como foi realizado, foi 

um amplo e profundo exercício de escuta da Amazônia e do Povo 

de Deus que habita aquele bioma. Na metodologia empregada, foi 

um resgate da sinodalidade eclesial, de uma Igreja entendida não 

apenas como hierarquia, mas como comunidade de homens e 

mulheres que, seguindo Jesus Cristo e impelidos pelo Espírito, 

caminham em direção ao Reino do Pai (LG 2). 

É nesse movimento inspirador que podemos situar o grande 

desafio para o voto de obediência na VRC. E não é algo novo. 

Assim como a prática dos sínodos ressurgiu no âmbito da 

renovação eclesial proposta no Concílio Vaticano II, é no Decreto 

Conciliar para a renovação da Vida Religiosa que vamos buscar 

inspiração para nossa reflexão. A “Perfecta Caritatis” afirma que 

“pela profissão da obediência, os religiosos oferecem a plena 

oblação da própria vontade como sacrifício de si mesmos a Deus, 

e por ele se unem mais constante e seguramente à vontade divina 

salvífica” (PC 14). O modelo de obediência é Jesus Cristo que veio 

ao mundo para fazer a vontade do Pai (Jo 5, 30b) tomando a forma 

de escravo (Fl 2, 7) ou seja, daquele que não tem vontade própria, 

mas faz a vontade de seu senhor. 

Segundo o Decreto Conciliar, na dinâmica da obediência, a 

função do/a superior/a é vicária. Ele não é o destinatário da 

obediência. Ele/ela é o/a encarregado/a de levar os irmãos/irmãs 
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a fazer o mesmo que Jesus Cristo fez: “serviu os irmãos e deu a 

sua vida para a redenção de muitos” (PC 14). 

A razão de ser do/a religioso/a entregar sua vontade nas 

mãos de Deus, através de seus/suas superiores/as, são aqueles e 

aquelas que precisam da presença e do serviço do/da religioso/a 

para alcançar a salvação. Na obediência mediada pelo/a superior/a, 

o/a religioso/a, além de escutar a voz de Deus, buscar estar 

atento/a às vozes que clamam desde a realidade e a elas obedece 

porque no seu grito está o chamado de Deus. 

Em sintonia com o espírito conciliar, o Documento Final 

afirma que o sustentáculo de todo o agir eclesial é “uma 

espiritualidade baseada na escuta da Palavra de Deus e no grito do seu 

povo, para poder anunciar a Boa Nova com espírito profético” 

(AMAZÔNIA..., n. 38. Grifos nossos.). Mas o Documento Final 

dá um passo a mais na medida em que concretiza os lugares da 

realidade em que a voz de Deus se faz ouvir. Diz o texto: 

“Reconhecemos que a Igreja que escuta o grito do Espírito no grito 

da Amazônia pode apropriar-se das alegrias e esperanças, da tristeza 

e da angústia de todos, mas sobretudo dos mais pobres (cf. GS 1), que 

são os filhos e filhas amados de Deus” (AMAZÔNIA..., n. 38. 

Grifos nossos). 

Ao tomarmos as duas afirmações acima elencadas, 

percebemos que o/a religioso/a que quer viver a obediência a 

Deus precisa estar atento a seus clamores presentes a) na Palavra, 

b) no grito do povo, c) no grito dos pobres e d) no grito da 

Amazônia. 

Para ouvir estes múltiplos clamores, é necessário treinar-se na 

prática e na espiritualidade da escuta dialogal em que “trata-se de 

reconhecer o outro e apreciá-lo como outro, com a sua sensibilidade, 
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as suas opções mais íntimas, o seu modo de viver e trabalhar. Caso 

contrário, o resultado será, como sempre, um projeto de poucos 

para poucos, quando não um consenso de escritório ou uma paz 

efêmera para uma minoria feliz.” (QA 92). 

E o Sínodo, devemos reconhecer, se constituiu num tirocínio 

de escuta exemplar para a VRC (AMAZÔNIA..., n. 3). Uma 

verdadeira e comprometida escuta para “discernir a voz do 

Espírito Santo que conduz a Igreja a novos caminhos de presença, 

evangelização e diálogo intercultural na Amazônia” 

(AMAZÔNIA..., n. 4). 

Feita e vivida desta forma radical e espiritual, a obediência 

tem como consequência “uma profunda conversão dos nossos planos 

e estruturas a Cristo e ao seu Evangelho” (AMAZÔNIA..., n. 5. 

Grifo nosso). Com efeito, a obediência ultrapassa a relação pessoal 

entre o/a religioso/a e seu/sua superior/a. Ela envolve o 

planejamento comunitário (nossos planos) e a organização 

institucional da vida religiosa (estruturas). 

É a vida religiosa como um todo, comunidade de homens e 

mulheres que se unem compartilhando a vida e a missão que 

precisam pôr-se à escuta da Palavra de Deus, do povo, da 

Amazônia e dos mais pobres e a eles fazer-se obedientes. Vivida 

nesta dinâmica, “a única conversão ao Evangelho vivo, que é Jesus 

Cristo, poderá se desenvolver em dimensões interligadas para 

motivar a saída para as periferias existenciais, sociais e geográficas” 

(AMAZÔNIA..., n. 19). 

Essa obediência, capaz de mover toda a comunidade, é 

possível quando toda a comunidade, em cada membro e 

conjuntamente, se dispõe ao “exercício do discernimento, que é o 
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centro dos processos e eventos sinodais” (AMAZÔNIA, n. 90). 

Parafraseando o Documento Final, podemos dizer que, para a 

VRC, trata-se de determinar e percorrer como comunidade, através 

da interpretação teologal dos sinais dos tempos, sob a guia do 

Espírito Santo, o caminho a seguir no serviço do plano de Deus 

(AMAZÔNIA..., n. 90). 

A obediência, além de ser uma decisão pessoal, uma decisão 

em que cada um/a coloca toda a sua vida nas mãos de Deus e seu 

projeto, é também uma decisão comunitária, em que o conjunto 

dos irmãos e irmãs, sinodalmente, buscar “descobrir um chamado 

que Deus faz ouvir em cada situação histórica particular” 

(AMAZÔNIA..., n. 90). 

As decisões, quando tomadas no discernimento comunitário, 

desembocam em um estilo sinodal de vida que cria a possiblidade 

para uma VRC que, na dinâmica de uma Igreja toda ela sinodal, “se 

caracteriza pelo respeito à dignidade e igualdade de todos os 

batizados e batizadas, pelo complemento de carismas e ministérios, 

pela alegria de reunir-se em assembleias para discernir juntos a voz 

do Espírito” (AMAZÔNIA..., n. 91). 

Discernimento e práticas sinodais que não só mudam as 

relações entre os/as religiosos/as e a sua missão, mas que é capaz 

de configurar estruturas organizativas para as instituições de VRC 

de modo a fortalecer a descentralização sem que se perca o vínculo 

da unidade (AMAZÔNIA..., n. 92). 

Novas estruturas organizacionais calcadas no modelo sinodal 

que tem o potencial de transformar as dinâmicas internas de cada 

congregação e também poderão – não custa sonhar – mudar as 

relações entre as diversas congregações de modo a proporcionar a 

possibilidade de uma obediência intercongregacional. As diversas 
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comunidades e missões intercongregacionais são um embrião desta 

possibilidade. E por que não imaginar, nos moldes da Conferência 

Eclesial Amazônica, uma “Conferência Amazônica dos Religiosos 

e Religiosas” para discernir e atuar conjuntamente naquela região? 

Uma Pobreza Itinerante 

Se a obediência não é uma negação da vontade própria, mas, 

seguindo a Jesus Cristo, renunciar ao próprio querer para fazer sua 

a vontade daquele que nos chama e envia (Jo 6,38), o voto de 

pobreza não é uma opção por “ter menos”, mas uma opção por 

ser mais. Na Exortação Apostólica “Vita Consecrata” (n. 87), o 

Papa João Paulo II lembrava que os votos não podem ser vistos 

como “um empobrecimento de valores autenticamente humanos”, 

no caso da pobreza, do “legítimo desejo de usufruir dos bens 

materiais”. O voto de pobreza busca “uma transfiguração” que 

aponta para “Deus como bem absoluto” tornando-se um caminho 

não apenas para a salvação pessoal da/o religioso/a, mas “uma 

‘terapia espiritual’ para a humanidade, porque [os religiosos e 

religiosas] recusam a idolatria da criatura e tornam de algum modo 

visível o Deus vivo” (PC 87). 

No contexto pan-amazônico, a idolatria da criatura da qual o 

conselho evangélico da pobreza quer ser uma opção de denúncia 

profética, apresenta-se de duas formas estreitamente interligadas: a 

exploração dos seres humanos e a destruição da criação. Para 

neutralizar a dinâmica de uma riqueza que se auto reproduz 

idolatricamente, é necessário articular ecologia integral e Justiça 

social: 

Deus nos deu a terra como um dom e como tarefa, para cuidá-la e 
responder por ela; nós não somos seus donos. A ecologia integral 
tem seu fundamento no fato de que “tudo está estreitamente 
interligado” (LS 16). Por isso, a ecologia e a justiça social estão 
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intimamente relacionadas (cf. LS 137). Com a ecologia integral 
surge um novo paradigma de justiça, uma vez que “uma verdadeira 
abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que 
deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para 
ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres” (LS 49). 
A ecologia integral, assim, conecta o exercício do cuidado da 
natureza com o da justiça pelos mais empobrecidos e 
desfavorecidos da terra, que são a opção preferida de Deus na 
história revelada. (AMAZÔNIA..., n. 66). 

A afirmação da interdependência entre as duas dimensões é 

apresentada de forma contundente pelo Papa Francisco na 

Exortação Pós-Sinodal (QA 8) quando retoma a afirmação 

presente na “Laudato Sí” de que “uma verdadeira abordagem 

ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve 

integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir 

tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres”. (LS 49). 

A VRC é convidada a embarcar no “Sonho ecológico” (QA 

III) do Papa Francisco que convida a uma conversão do estilo de 

vida, das atividades missionárias e dos investimentos econômicas 

dos religiosos individualmente e das congregações. 

A realização de tal sonho começa com uma transformação 

no modo como, pessoalmente, nos relacionamos com os bens 

materiais. Afinal, a “conversão integral” começa “com uma vida 

simples e sóbria, toda alimentada por uma espiritualidade mística 

no estilo de São Francisco de Assis” (AMAZÔNIA..., 17). 

Sobriedade descrita pelo Papa Francisco na “Laudato Sì” e 

que provoca a VRC de uma maneira instigante ao pensarmos o 

voto de pobreza: 

Não se trata de menos vida, nem vida de baixa intensidade; é 
precisamente o contrário. Com efeito, as pessoas que saboreiam 
mais e vivem melhor cada momento são aquelas que deixam de 
debicar aqui e ali, sempre à procura do que não têm, e 
experimentam o que significa dar apreço a cada pessoa e a cada 
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coisa, aprendem a familiarizar com as coisas mais simples e sabem 
alegrar-se com elas. Deste modo conseguem reduzir o número das 
necessidades insatisfeitas e diminuem o cansaço e a ansiedade. É 
possível necessitar de pouco e viver muito, sobretudo quando se é 
capaz de dar espaço a outros prazeres, encontrando satisfação nos 
encontros fraternos, no serviço, na frutificação dos próprios 
carismas, na música e na arte, no contato com a natureza, na 
oração. A felicidade exige saber limitar algumas necessidades que 
nos entorpecem, permanecendo assim disponíveis para as múltiplas 
possibilidades que a vida oferece. (LS 223). 

Para desapegar-se do domínio dos bens materiais e viver a 

sobriedade em sentido cristão, é necessário cultivar uma 

espiritualidade que possibilite a paz e harmonia interior 

(AMAZÔNIA..., n. 81), condição necessária para relacionar-se de 

uma forma nova com os bens materiais. Só quem consegue “estar 

em paz consigo mesmo”, num espaço de “paz interior”, pode 

dispensar a posse doentia de inúmeros e inúteis bens para 

aparentar uma falsa paz exterior disfarçada de muita ação que 

acaba por destruir tudo o que vem pela frente (LS 225). 

Mas não basta o desapego pessoal. É necessário o 

compromisso com a defesa da vida que implica em uma profunda 

conversão social e estrutural. Na nossa relação com os bens 

materiais, precisamos “desaprender, aprender e reaprender”. Em 

primeiro lugar, desaprender as noções – conscientes ou 

inconscientes – inculcadas pela ideologia dos “modelos 

colonizadores que causaram tantos danos no passado”. 

Colonialismo “que está presente em nossas decisões cotidianas e 

no modelo de desenvolvimento predominante, expresso no 

crescente modelo agrícola de monocultura, em nossos modos de 

transporte e no imaginário do bem-estar a partir do consumo que 

vivemos na sociedade, que tem implicações diretas e indiretas na 

Amazônia” (AMAZÔNIA..., n. 81). 
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No segundo passo, o do aprender, podemos, com o 

Documento Final, elaborar uma lista de pontos práticos para viver 

a pobreza em sintonia com a proposta do Sínodo: 

1. proteger a terra; 

2. mudar nossa cultura de consumo excessivo; 

3. reduzir a produção de resíduos sólidos, estimulando o 

reaproveitamento e a reciclagem; 

4. reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis 

e uso de plásticos; 

5. alterar nossos hábitos alimentares (consumo 

excessivo de carne e peixe/mariscos); 

6. comprometer-se ativamente no plantio de árvores; 

7. buscar alternativas sustentáveis na agricultura, energia 

e mobilidade que respeitem os direitos da natureza e 

os povos; 

8. promover a educação para ecologia integral em todos 

os níveis; 

9. implementar novos modelos econômicos e iniciativas 

que promovam uma qualidade de vida sustentável. 

(AMAZÔNIA..., n. 84). 

Todas iniciativas factíveis e que, podemos dizer com louvor, 

já estão sendo postas em práticas por muitas comunidades 

religiosas. 

Por fim, precisamos reaprender com os povos indígenas 

da Amazônia a passar da cultura do consumo (LS 203) à 

autêntica qualidade de vida como um ‘bem viver’, que implica uma 
harmonia pessoal, familiar, comunitária e cósmica e manifesta-se no 
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seu modo comunitário de conceber a existência, na capacidade de 
encontrar alegria e plenitude numa vida austera e simples, bem 
como no cuidado responsável da natureza que preserva os recursos 
para as gerações futuras. (QA 71). 

“Bem viver” que incluir a “sobriedade feliz”, o “ser feliz com 

pouco” e, com a diminuição do consumo, não destruir sem 

necessidade, preservar os ecossistemas e reconhecer “que a terra, 

ao mesmo tempo que se oferece para sustentar a sua vida, como 

uma fonte generosa, tem um sentido materno que suscita 

respeitosa ternura.” (QA 71). 

Numa dimensão mais ampla, tal opção permite compreender 

a pobreza como compromisso com a construção de uma 

economia e um modelo de desenvolvimento que respeite as 

pessoas, especialmente os mais pobres, e toda a criação. Uma 

economia centrada na pessoa e no cuidado da natureza. Nesse 

modelo de desenvolvimento, os critérios comercias não podem 

estar acima do ser humano e da natureza (AMAZÔNIA..., n. 73) 

Aqui, mais uma vez, poderíamos fazer das indicações da 

Assembleia Sinodal um programa de atuação da VRC 

(AMAZÔNIA..., n. 73): 

1. apoiar uma cultura de paz e respeito - não de 

violência e ultraje - e uma economia centrada na 

pessoa e que também cuide da natureza; 

2. gerar alternativas de desenvolvimento ecológico 

integral a partir das cosmovisões construídas com as 

comunidades, resgatando a sabedoria ancestral; 

3. apoiar projetos que proponham uma economia 

solidária e sustentável, circular e ecológica, tanto a 

nível local como internacional, no âmbito da pesquisa 
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e no campo de ação, nos setores formal e informal; 

4. sustentar e promover experiências de cooperativas de 

bio-produção, de reservas florestais e de consumo 

sustentável. 

Com essa reaprendizagem pessoal e institucional, a vivência 

do conselho evangélico de pobreza deixa de ser apenas uma opção 

ascética que, muitas vezes, beira ao pelagianismo ou gnosticismo, e 

passa a ter dimensões estruturais tanto na convivência entre os 

humanos como na relação de nossa espécie com as outras criaturas 

de Deus. 

Evidente que tal opção provoca uma ruptura com o sistema 

econômico dominante na sociedade e, em muitos casos, na própria 

Igreja. Mas ela é condição necessária para uma “Igreja em saída” e 

uma “vida religiosa consagrada em saída”. Só se põe a caminho 

aquele/a que, sentindo-se chamado pelo amor de Deus, já não se 

sente preso às amarras econômicas deste mundo e se lança no 

caminho da Evangelização: “Jesus nos indicou, a nós seus 

discípulos, que a nossa missão no mundo não pode ser estática, 

mas é itinerante. O cristão é um itinerante” (FRANCISCO, Angelus, 

30.06.2019, apud AMAZÔNIA..., n. 21). 

Na “vida religiosa em saída”, a pobreza tem como 

consequência ineludível a itinerância, ou seja, a capacidade de 

desapegar-se das realidades, pessoas e estruturas que nos dão 

segurança. Como bem o experimentou e expressou Francisco de 

Assis, o ser mendicante é consequência do ser itinerante por causa do 

Evangelho. Só é capaz de colocar-se numa “dinâmica de saída” 

aquele que é capaz de desapegar-se do local/pessoas/instituições 

nas quais se sente confortável e, sem levar sacolas de viagem, nem 

túnica de reserva ou um segundo par de sandálias (Mt 10,10), se 



116    Vanildo Luiz Zugno – VRC em tempos de Papa Francisco 

 

 

põe a caminho para anunciar e testemunhar a boa nova de uma 

sociedade em que os bens sejam partilhados e a criação respeitada. 

Itinerância que, no contexto amazônico e de toda a América 

Latina, não é algo extraordinário. Pelo contrário, os movimentos 

migratórios massivos, frutos, em grande parte, da pobreza 

estrutural a quem estão submetidos os povos do continente, são 

uma das características que, assombrosamente, retomam e se 

ampliam em nossos tempos. Para atender estes milhões de homens 

e mulheres em deslocamento dentro do território de um país ou de 

um país para outro, o Papa Francisco, na Exortação Pós Sinodal, 

retomando o indicado no “Instrumentum Laboris”, insta a “apoiar 

a inserção e a itinerância dos consagrados e consagradas ao lado 

dos mais desfavorecidos e excluídos.” (QA 98). 

Desafio que não pode ser assumido exclusivamente por este 

ou aquele religioso, esta ou aquela congregação. É uma ação que 

precisa “reunir vários carismas, instituições e congregações, leigos, 

leigas, religiosos e religiosas, sacerdotes”, em verdadeiros projetos 

intercongregacionais amplos que possibilitem “chegar juntos onde 

não podemos fazê-lo sozinhos” (AMAZÔNIA..., n. 39). 

Os migrantes com os quais somos convidados a ser 

itinerantes, são um dos tantos velhos e novos rostos dos pobres 

que, na tradição de Medellín, Puebla e Santo Domingo, o 

Documento de Aparecida (DAp 407-430) afirma vemos neles 

refletido o rosto de Jesus Cristo. Assumir quenoticamente a 

condição de miséria nos seus muitos rostos e contra ela lutar para 

que a dignidade humana seja restabelecida em cada homem e em 

cada mulher deste continente, é o grande desafio para a vivência 

do voto de pobreza. 
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Tal convocação pode ser vivida em duas dimensões: “A 

autêntica opção pelos mais pobres e abandonados, ao mesmo 

tempo que nos impele a libertá-los da miséria material e defender 

os seus direitos, implica propor-lhes a amizade com o Senhor que 

os promove e dignifica.” (AMAZÔNIA..., 63). 

Na “Evangelii Gaudium”, depois de assinalar a 

fundamentação teológica e as consequências eclesiológicas da 

opção pelos pobres, o Papa Francisco assinala que eles são o 

caminho para a salvação e, esse caminho, passa pela proximidade e 

amizade com os pobres: 

É necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles. A nova 
evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica das suas 
vidas, e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. Somos 
chamados a descobrir Cristo neles: não só a emprestar-lhes a nossa 
voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a 
compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos 
quer comunicar através deles. (EG 198). 

Proximidade que não se fecha no círculo dos que circulam ao 

nosso redor. Pelo contrário, a partir da realidade das pessoas com 

quem convivemos e por causa delas, é capaz de articular todas as 

forças que sintonizam com essa causa numa rede de solidariedade 

ampla, tanto eclesial como social (AMAZÔNIA..., n. 68). 

Por fim, um lembrete sempre importante para os religiosos e 

religiosas que passam suas horas e seus dias envolvidos em mil 

tarefas. O Papa lembra que a lógica capitalista “tende a reduzir o 

descanso contemplativo ao âmbito do estéril ou do inútil, 

esquecendo que deste modo se tira à obra realizada o mais 

importante: o seu significado” (QA 83). Para superá-la, é preciso 

desenvolver uma espiritualidade cristã capaz de integrar o valor do 

repouso e da festa, do receptivo e do gratuito. 

O descanso dominical e, nele, a liturgia comunitária, ao lado 
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das tradições festivas dos povos originários, são inspiração para 

que a espiritualidade da gratuidade e da convivência possam 

manter o religioso e a religiosa distantes da tentação do lucro e do 

individualismo. Afinal, nós não temos aqui nossa casa definitiva (2 

Cor 5,1-4). E, como diz a sabedoria popular, nós religiosos e 

religiosas também precisamos ser lembrados de que “mortalha não 

tem bolso” e “caixão não tem cofre”. 

Uma Castidade Solidária 

A relação entre o Sínodo para a Amazônia e o voto de 

castidade pode ser estabelecida a partir de duas abordagens. 

A primeira, mais ampla, é a que parte da renovação da VRC 

indicada pela “Perfecta Caritatis” e pela “Vita Consecrata”. 

Segundo estes documentos, a castidade é um dom de Deus que 

possibilita liberdade ao coração humano para que mais se acenda 

na caridade para com Deus, para com todos os humanos e para 

com todas as criaturas (PC 12; VC 88). O dom da castidade, 

oferecido a todas as pessoas e assumido livre e radicalmente pelos 

religiosos e religiosas, é um testemunho que responde à crescente 

necessidade de transparência nas relações (VC 88). 

Na “Amoris Laetitia”, o Papa Francisco lembra que “a 

virgindade tem o valor simbólico do amor que não necessita de 

possuir o outro, refletindo assim a liberdade do Reino dos Céus” 

(AL 161). Viver a castidade implica, em seu fundamento último, a 

capacidade de superar todo desejo de dominação e a capacidade de 

entregar-se a si mesmo para que noa noutroa se realize a 

promessa divina de plenitude de vida. É a vivência radical do ágape 

testemunhado e proposto por Jesus Cristo (1 Cor 13; AL 89-119). 

Neste contexto, a partir do Sínodo, podemos desenhar três 
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grandes horizontes que desafiam a vivência da castidade na VRC. 

O primeiro é o que designamos como castidade cultural. O 

Documento Final convida a Igreja toda a assumir um 

compromisso de diálogo (AMAZÔNIA..., n. 23-25) que inclui a 

conversão cultural que exige estar presentes, respeitar e reconhecer 

os valores das outras culturas, viver e praticar a inculturação e a 

interculturalidade no anúncio da Boa Nova (AMAZÔNIA... 41). 

Assinala o Sínodo que o colonialismo é o antípoda da 

enculturação. Colonialismo cultural que se efetiva na dominação 

econômica, política, epistêmica, religiosa e física dos homens e 

mulheres das culturas dominadas (AMAZÔNIA..., n. 55). O 

tráfico de pessoas e a exploração sexual que, na maior parte dos 

casos, andam conjuntamente, são a expressão mais dolorosa do 

estupro cultural histórico que impede às culturas nativas viver a sua 

própria identidade e do qual os jovens são as maiores vítimas (CV 

79). Não por acaso, conforme o Relatório Global sobre o Tráfico 

de Pessoas elaborado pelo Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crime (UNODC), 71% das vítimas de tráfico humano 

são mulheres e meninas, em sua quase totalidade, com a finalidade 

de exploração sexual (OBSERVATÓRIO..., 2018).  

Afirmativamente, a castidade cultural pode ser vivida como 

respeito à diversidade que não anula, mas, pelo contrário, é 

possibilidade de afirmação das diferentes identidades: 

É a partir das nossas raízes que nos sentamos à mesa comum, lugar 
de diálogo e de esperanças compartilhadas. Deste modo a 
diferença, que pode ser uma bandeira ou uma fronteira, 
transforma-se numa ponte. A identidade e o diálogo não são 
inimigos. A própria identidade cultural aprofunda-se e enriquece-se 
no diálogo com os que são diferentes, e o modo autêntico de a 
conservar não é um isolamento que empobrece. (QA 37). 

O segundo horizonte é o da castidade ecológica, ou seja, o 
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libertar-se do desejo de dominação sobre os outros seres da 

criação. Mesmo sendo decorrente do anterior, é bom guardá-lo em 

sua nuance específica. Ele se inspira na cosmovisão indígena do 

“bem viver” e nas Bem-Aventuranças. Segundo o Documento 

Final, “trata-se de viver em harmonia consigo mesmo, com a 

natureza, com os seres humanos e com o ser supremo, pois existe 

uma intercomunicação entre todo o cosmos, onde não há exclusão 

nem excluídos, e onde podemos criar um projeto de vida plena 

para todos” (AMAZÔNIA..., n. 9). 

Tendo a compreensão de que “tudo está interligado” (LS 91) 

– água, território e natureza, vida comunitária e cultura, Deus e as 

várias forças espirituais - o bem viver “significa compreender a 

centralidade do caráter relacional transcendente dos seres humanos 

e da criação, e implica um “bem fazer” (AMAZÔNIA..., n. 9) 

respeitoso da diferença do/a outro/a. 

Com isso, fica indicado o passo ao terceiro horizonte que 

podemos chamar de castidade militante, ou seja, o compromisso de 

criar as condições para que todas as pessoas, individual e 

coletivamente, tenham a dignidade de seus corpos respeitada. Com 

efeito, tanto o Documento Final (10; 30; 101) como a Exortação 

Papal (QA 10; 14), fazem um veemente apelo para que a Igreja 

assuma o compromisso contra a exploração sexual, o turismo 

sexual, o tráfico de pessoas e a escravização das mulheres. 

São realidades para as quais a VRC, através da ação de 

congregações e de organismos intercongregacionais como a Rede 

Um Grito pela Vida, já está dando respostas significativas que 

precisam ser ampliadas. A castidade, como afirmam os 

documentos que fundamentam a VRC citados no início deste 

tópico, não é uma virtude que se vive apenas na relação com o 
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próprio corpo. Ela é vivida, sobretudo, na relação com os corpos 

dos outros. Deste modo, ela não é apenas uma virtude pessoal de 

contenção dos impulsos afetivos e sexuais, mas uma exigente 

virtude política na medida em que exige uma nova forma de 

relacionar-se livre de todo desejo de dominação doa outroa. 

A segunda abordagem possível da castidade emergiu no 

processo sinodal e foi tema de muitas considerações - tensas na 

maioria - na Assembleia Sinodal. Ficou registrada com força no 

Documento Final e timidamente abordada pelo Papa na Exortação 

Pós-Sinodal. Trata-se do papel da mulher na Igreja e, mais 

concretamente, do acesso de mulheres aos ministérios ordenados e 

da ordenação de homens casados. 

O “Instrumentum Laboris” colocava na sequência as duas 

sugestões. Depois de pedir que, “para as áreas mais remotas da 

região, se estude a possibilidade da ordenação sacerdotal de 

pessoas idosas, de preferência indígenas, respeitadas e reconhecidas 

por sua comunidade, mesmo que já tenham uma família 

constituída e estável, com a finalidade de assegurar os Sacramentos 

que acompanhem e sustentem a vida cristã”, no parágrafo 

seguinte, também pedia que “se identifique o tipo de ministério 

oficial que pode ser conferido à mulher, tendo em consideração o 

papel central que hoje ela desempenha na Igreja amazônica. 

Reclama-se o reconhecimento das mulheres a partir de seus 

carismas e talentos. Elas pedem para recuperar o espaço que Jesus 

reservou às mulheres, ‘onde todos/todas cabemos’. Propõe-se 

inclusive que às mulheres seja garantida sua liderança, assim como 

espaços cada vez mais abrangentes e relevantes na área da 

formação: teologia, catequese, liturgia e escolas de fé e de política” 

(Instrumentum Laboris, n. 129). 
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As discussões no Sínodo e no entorno sinodal sobre o tema 

foram ásperas e muitas vezes agressivos. De um lado, aqueles e 

aquelas que consideravam tal passo necessário para que a Igreja 

possa dar uma resposta efetiva à realidade amazônica; de outro, 

aqueles que consideravam tal ousadia uma verdadeira heresia 

(MAGISTER, 2019; CARDEAL BRANDMULLER..., 2019). Na 

disputa, alguns esgrimiam argumentos históricos e teológicos. 

Outros, apenas desnudavam seus preconceitos machistas e 

misóginos. 

O Documento Final, sem mencionar explicitamente a 

possibilidade do acesso das mulheres aos ministérios ordenados na 

Igreja Católica, coloca como ponto de referência para a discussão 

uma base ainda mais radical: “É urgente que se promovam e se 

confiram ministérios para homens e mulheres de maneira 

equitativa para a Igreja na Amazônia” (ASSEMBLEIA..., n. 95. 

Grifo nosso). A base teológica que sustenta tal pedido é o 

sacramento do batismo, comum a todos os cristãos: “É a Igreja de 

homens e mulheres batizados que devemos consolidar, 

promovendo a ministerialidade e, sobretudo, a consciência da 

dignidade batismal.” (AMAZÔNIA..., n. 95). 

Fazendo referência a pronunciamentos dos Papas Francisco 

(n. 99) e Paulo VI (n. 100) que ressaltam a presença e papel das 

mulheres na Igreja e na sociedade e “a sabedoria dos povos 

ancestrais afirma que a mãe terra tem rosto feminino” (n. 101), o 

Documento Final “pede que a voz das mulheres seja ouvida, que 

elas sejam consultadas e participem das decisões e, assim, possam 

contribuir com sua sensibilidade à sinodalidade eclesial” e que a 

Igreja “assuma em seu seio com maior força a liderança das 

mulheres, e que as reconheça e promova, fortalecendo sua 
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participação nos conselhos pastorais das paróquias e dioceses, 

inclusive nas instâncias de governo. (AMAZÔNIA..., n. 101). 

Reconhecendo “a ministerialidade que Jesus reservou para as 

mulheres”, a Assembleia insiste na formação das mulheres e no 

acesso aos ministérios do Leitorado, Acolitado e do Diaconato 

(AMAZÔNIA..., 102-103).  

Na Exortação Pós-Sinodal, mesmo ressaltando a importância 

das mulheres para a manutenção das comunidades e a transmissão 

da fé (QA 99), com o argumento de que “Jesus Cristo apresenta-Se 

como Esposo da comunidade que celebra a Eucaristia, através da 

figura de um varão que a ela preside como sinal do único 

Sacerdote” (QA 101), o acesso aos ministérios ordenados é negado 

às mulheres (QA 103).7 

O Papa Francisco convida a “alargar o horizonte para evitar 

reduzir a nossa compreensão da Igreja a meras estruturas 

funcionais. Este reducionismo levar-nos-ia a pensar que só se daria 

às mulheres um status e uma participação maior na Igreja se lhes 

fosse concedido acesso à Ordem sacra” que teria como 

consequência “clericalizar as mulheres, [e] diminuiria o grande 

valor do que elas já deram e subtilmente causaria um 

empobrecimento da sua contribuição indispensável” (QA 100). 

Para o Papa Francisco, possibilitar o acesso de mulheres aos 

ministérios ordenados levaria a “fechar-nos em concepções 

parciais sobre o poder na Igreja” (QA 101). Assim como aos 

homens cabe imitar Jesus e, por isso, são possibilitados de aceder 

aos ministérios ordenados, às mulheres cabe imitar “a força e a 

                                                 
7 Sobre a problemática da ordenação de mulheres ver o recente trabalho de 
CORPAS DE POSADA, 2020. 
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ternura de Maria, a Mãe” (QA 101).8 

Se, por um lado, o argumento de fundo é consistente e 

convincente – não convém integrar as mulheres em uma estrutura 

clericalista de poder - , por outro, não é apresentada nenhuma 

alternativa para a superação do clericalismo, uma das “maiores 

deformações que a América Latina deve enfrentar” que “não só 

anula a personalidade dos cristãos, mas tende também a diminuir e 

a subestimar a graça batismal que o Espírito Santo pôs no coração 

do nosso povo” e que tem como consequência a 

“instrumentalização do laicado, tratando-o como ‘tarefeiro’ limita 

as diversas iniciativas e esforços e, ousaria dizer, as audácias 

necessárias para poder anunciar a Boa Nova do Evangelho em 

todos os âmbitos da atividade social e, sobretudo, política.” 

(FRANCISCO, 2016). 

Clericalismo que está na raiz dos “abusos sexuais, de poder e 

de consciência cometidos por um número notável de clérigos e 

pessoas consagradas” contra pessoas indefesas – crianças ou 

adultos vulneráveis e que se “manifesta num modo anômalo de 

entender a autoridade na Igreja” (FRANCISCO, 2018). 

Sem a “reforma das estruturas que a conversão pastoral 

exige” (EG 27), entre elas, a ministerial, dificilmente se chegará, na 

Igreja, a uma convivência harmônica entre homens e mulheres e os 

abusos continuarão acontecendo e a castidade continuará a ser 

posta em questão. Os religiosos e as religiosas não estamos fora 

deste contexto, como mostram os inúmeros relatos de violência 

sexual, de consciência e de poder cometidos e sofridos por 

membros de diversas congregações ao longo e largo da América 

                                                 
8 A mesma argumentação já havia sido utilizada pelo Papa Francisco na Evangelii 
Gaudium, n. 104. 
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Latina. 

É preciso, como indica o Papa Francisco, ir à raiz do 

problema. Mas, para ir a raiz, é preciso remover a terra e as pedras 

que sufocam a árvore. E isso ainda está por fazer no que tange às 

estruturas de poder na Igreja que geram relações assimétricas e de 

dominação entre homens e mulheres e das quais a VRC, tanto no 

interior das congregações como na relação com a hierarquia, não 

está isenta. 

Solidários com as culturas oprimidas, com a criação 

explorada e destruída e com os homens e mulheres que sofrem em 

seu corpo as dores do abuso, religiosos e religiosas somos 

convidados a entregar toda nossa vida para que os outros tenham 

vida e Deus nela seja glorificado. 

Concluindo 

Para finalizar, duas observações mais. A primeira nasce do 

pedido da Assembleia Sinodal para que a Igreja faça o esforço para 

“adaptar a liturgia valorizando a cosmovisão, as tradições, os 

símbolos e os ritos originais, incluindo dimensões transcendentes, 

comunitárias e ecológicas” (AMAZÔNIA..., n. 116). Como VRC, 

podemos também pensar em um rito de profissão religiosa que 

fale a linguagem cultural dos povos de nosso continente. Como 

bem lembra a Assembleia (n. 117), na Igreja Católica Romana 

temos 23 diferentes ritos litúrgicos que expressam a única riqueza 

do mistério em diferentes linguagens. É possível, nessa lógica, 

também almejar a celebração do valor único da consagração a 

Deus de homens e mulheres com “cantos, danças, ritos, gestos e 

símbolos” (QA 88) das culturas das quais somos originários/as ou 

entre as quais nos cabe viver.  
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Em segundo lugar, e como apelo que paira sempre sobre o 

nosso horizonte, somos convidados/as a “aceitar corajosamente a 

novidade do Espírito capaz de criar sempre algo de novo com o 

tesouro inesgotável de Jesus Cristo” (QA 69). Os processos de 

mudança, como lembra o Papa, muitas vezes são lentos e o medo 

paralisa-nos demasiado. Para não terminarmos como 

“espectadores duma estagnação estéril” é preciso sempre 

proclamar: “Não tenhamos medo, não cortemos as asas ao Espírito 

Santo” (QA 69). 
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CRISES NA VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA 

A eleição do Cardeal Bergoglio como Papa (Bispo de Roma, 

como ele se auto apresentou) significou uma lufada de ar fresco 

em meio ao marasmo miasmático em que vivia a Cúria Romana e 

parte significativa da Igreja Católica. Retomando o espírito do 

Concílio Vaticano II, o Papa Francisco abriu as portas e janelas 

para que o Espírito arejasse os espaços eclesiais com sua novidade 

e criatividade e, ao mesmo tempo, convidou os católicos a sair das 

preocupações intraeclesiais e “ir ao encontro” dos grandes desafios 

que o mundo de hoje apresenta para aqueles e aquelas que querem 

viver e propagar a Boa Nova do Reino. 

O grande impacto provocado pelo novo Pontífice deve-se, 

em primeiro lugar, ao seu estilo e seus gestos. Um Papa simples, 

sem fausto, avesso à corte e seus cerimoniais, pobre e próximo dos 

pobres, disposto a construir pontes entre os diversos grupos 

afastados e muitas vezes em conflito, tanto dentro como fora da 

Igreja. Desde a sua primeira viagem à Ilha de Lampedusa para 

chamar à atenção da Europa sobre os migrantes até a recente 

viagem ao Oriente Médio e seu encontro com as lideranças 

muçulmanas, o Papa Francisco mostra profeticamente a 

necessidade de uma “Igreja em saída”. Inspirada na “Lumem 

Gentium”, a expressão, recorrente em suas falas e escritos, quer 

marcar “uma nova etapa evangelizadora” (EG 17) que busca levar 

a “Alegria do Evangelho” aos mais diferentes âmbitos da 

experiência humana. 

Se a “Evangelii Gaudium” – primeiro e programático texto - 

tem como interlocutores os fieis e as lideranças da Igreja visando à 

renovação das estruturas eclesiais, na “Laudato Sì” o chamado é 
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feito “a cada pessoa que habita este planeta” (LS 7) e é afetado ou 

se preocupa com os problemas e o futuro da Casa Comum. Na 

“Amoris Laetitia”, Francisco volta a um dos temas mais caros à 

Igreja: a família. Outra vez aqui, o objetivo não é reafirmar uma 

doutrina, mas convidar e dar critérios para uma ação capaz de 

acolher e cuidar daquelas famílias e pessoas que vivem situações de 

dor e sofrimento. Por fim, na “Gaudete et Exsultate”, o Papa 

conclui com uma reflexão que subjaz e sustenta a todas as 

anteriores: o chamado à santidade que Deus faz a cada uma e a 

todas as pessoas. 

Nestes quatro documentos, a VRC é tratada tangencialmente 

na relação com o tema principal. Propomo-nos aqui, no entanto, 

assinalar alguns elementos deste Magistério que consideramos 

inspiradores para pensar – nos dois sentidos da palavra: refletir e 

cuidar – as crises na VRC. Tomamos livremente os textos e os 

interpretamos a partir da preocupação que dirige esta reflexão. 

Sugerimos aos leitores e leitoras ter em mãos os textos dos 

documentos e, na medida em que vamos avançando, consultá-los e 

meditá-los construindo suas próprias reflexões. 

Assumir as crises 

As crises na VRC não soem acontecer nos primeiros anos de 

consagração. Estes são, geralmente, de encantamento pela vida 

comunitária e entusiasmo missionário típicos da juventude. É com 

o passar dos anos e a instauração da rotina e de ter que fazer a 

cada ano, a cada mês, a cada semana, a cada dia sempre o mesmo e 

tudo outra vez de novo, que as crises se apresentam com mais 

frequência. Crises que nem sempre são fragorosas e perceptíveis 

para quem está ao lado do/a religioso/a ou até para aquele/a que a 

está vivendo. Na maioria dos casos, a crise vai se instalando 
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silenciosamente e, quando a pessoa percebe, já tomou conta do seu 

coração e afeta sua ação e suas relações. Deste caráter quotidiano 

das crises nasce o desafio de manter a fidelidade nos “momentos 

insignificantes da vida” e ser capazes de superar “as crises e os 

momentos de angústia sem fugir aos desafios nem esconder as 

dificuldades” (AL 231). 

Nesse sentido, indica o Papa na sequência, a crise, mesmo 

provocando dores e sofrimentos, é preciosa oportunidade para 

retomar o primeiro amor e um possível passo para degraus 

superiores na consagração. Parafraseando o n. 232 da “Amoris 

Laetitia”, podemos dizer que a história de um religioso/a está marcada 

por crises de todo o gênero, que são parte também de uma dramática beleza. É 

preciso ajudar a descobrir que uma crise superada não leva a uma consagração 

menos intensa, mas a melhorar, sedimentar e maturar o vinho da consagração. 

Cada crise implica uma aprendizagem, que permite incrementar a intensidade 

da vida religiosa ou, pelo menos, encontrar um novo sentido para a experiência 

de consagração. 

Nesse sentido, pode-se dizer com o Papa que cada crise é, a 

seu modo, uma “boa notícia” porque nos provoca a “saber escutar, 

afinando os ouvidos do coração” (AL 232). O que o Papa fala aos 

casais, pode ser, literalmente, aplicado à VRC: 

Perante o desafio duma crise, a reação imediata é resistir, pôr-se à 
defesa por sentir que escapa ao próprio controle, por mostrar a 
insuficiência da própria maneira de viver, e isto incomoda. Então 
usa-se o método de negar os problemas, escondê-los, relativizar a 
sua importância, apostar apenas em que o tempo passe. Mas isto 
adia a solução e leva a gastar muitas energias num ocultamento 
inútil que complicará ainda mais as coisas. Os vínculos vão-se 
deteriorando e consolida-se um isolamento que danifica a 
intimidade. (AL 233). 

Tudo isso não significa que devamos resignar-nos às crises. 

Pelo contrário. Mesmo sendo elas inevitáveis, é preciso aprender a 
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lidar com elas. E o primeiro passo parar enfrentar uma crise é 

“estar presente”, tanto por parte de quem se sente vivendo uma 

crise como de parte daqueles que convivem com essa pessoa. A 

tentação primeira e primária, numa situação de crise é o isolamento 

e o trancar-se “num silêncio mesquinho e enganador”: Não quero 

que vejam que estou em crise” ou Não quero que o outro saiba que eu sei que 

ele está em crise! 

Educar para a capacidade de comunicação é “uma verdadeira 

arte que se aprende em tempos calmos para se pôr em prática nos 

tempos borrascosos” (AL 231). Desde a formação inicial e como 

uma temática a ser constantemente retomada na “formação 

permanente”, o/a religioso/a precisa aprender a comunicar e a 

aceitar a comunicação nos momentos críticos da vida. 

Os diferentes tipos de crises 

Nem todas as crises são iguais. Há vários tipos de crise que 

afetam a vida de um/a religioso/a. Saber distinguir a natureza e a 

origem é importante para o diagnóstico que poderá indicar o 

caminho da sanação. 

Há crises tipicamente pessoais que emergem nas mudanças 

pelas quais cada pessoa vai passando ao longo de sua vida (AL 

236). É muito comum na VRC a falsa ideia de que o/a religioso/a 

é eternamente jovem e que poderá atuar ao longo de toda a sua 

vida com a mesma entrega e produtividade de quando tinha trinta-

quarenta anos. Infeliz ou felizmente, religiosos/as também 

envelhecem! Normalmente entramos jovens na congregação e, aos 

dez-quinze anos de consagração passamos para a fase adulta e mais 

tarde começamos o processo de envelhecimento. Em cada fase, as 

possibilidades e necessidades físicas, mentais, afetivas, psíquicas, 
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sociais e espirituais mudam. E nem sempre o/a religioso/a está 

preparado para acolher e responder positivamente a estas 

mudanças que nascem da nossa condição humana. 

Junte-se a isso as crises que emergem nos momentos de 

doença e, nela, da perspectiva da morte. Religiosos/as têm a 

tendência muito forte de imaginar-se imunes a toda enfermidade e, 

por consequência, imortais. Confrontar-se com a própria 

humanidade e sua fragilidade é condição indispensável para 

aprender a conviver e administrar as crises pessoais. 

Pensemos também nas crises advindas do ambiente laboral e 

que afetam a pessoa nas suas necessidades e sonhos. Para 

muitos/as religiosos/as, o trabalho se confunde com a atuação 

pastoral, educativa ou social. E isto pode camuflar as expectativas e 

frustrações que se fundamentam na necessidade de realização, 

reconhecimento e recompensa que todo ser humano espera de seu 

trabalho. Para muitos/as religiosos/as, o trabalho pode tornar-se 

um vício ou um martírio e isso pode provocar profundas crises 

pessoais. Nessas situações, não basta rezar e tudo oferecer a Deus. 

Sem descartar a espiritualidade que deve sempre ser o motor do 

trabalho, é necessário estar atentos à dimensão de realização 

humana da atividade laboral tão bem destacada pela Doutrina 

Social da Igreja. 

Ou ainda – e muito mais perigosa – as expectativas 

(verdadeiras ou falsas) que brotam do exercício de alguma função 

de administração nas obras pastorais, educativas ou sociais ou de 

governo nas instâncias internas da comunidade ou das 

congregações. A vontade do exercício do poder é algo inerente à 

condição humana. E a experiência de seu exercício pode levar à 

fascinação ou a extremas decepções. Quantos/as religiosos/as que 
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não conseguem viver longe do poder ou, quando o deixam, 

também abandonam a vida religiosa. 

Mas há também as crises pessoais que tem sua origem no 

ambiente comunitário ou institucional mais amplo (AL 235). 

Pensemos, por exemplo, na composição das comunidades. É muito 

comum que a recomposição dos membros de uma comunidade se 

torne o caldo para o aparecimento de crises. Não podemos nunca 

esquecer que nós somos nós e nossas relações! E as relações mais 

próximas e desafiadoras são as que vivemos no dia a dia com os 

irmãos e irmãs de comunidade. Quando a comunidade não 

consegue criar um espaço de convivência transitiva, de 

cumplicidade na missão, de mútua satisfação afetiva, não há como 

evitar as crises comunitárias. O habitual, quando um irmão ou irmã 

entra em crise, é jogar toda a culpa nessa pessoa: “Ele/a está em 

crise!” Mas, e a comunidade, não tem ela também participação 

nesta dor e sofrimento do irmão ou da irmã? 

E há as crises de fundo institucional mais amplo. Assim 

como as pessoas, as instituições também mudam com o tempo. 

Muitos/as religiosos/as ingressaram em uma congregação com 

uma determinada expectativa e, mesmo que, no momento inicial, 

tenham podido realizá-la, com o passar dos anos sentem-se 

limitados pelas premências ou deficiências institucionais. É comum 

ouvir-se de consagrados/as a afirmação de que “não entrei para a 

vida religiosa para isso!” Ou então, de que “para viver o carisma ao 

qual me consagrei, tenho que abandonar a instituição”. São 

afirmações duras que mostram que a razão da crise não está na 

pessoa, mas na instituição. Se a instituição não mudar, muitos 

outros/as entrarão em crise. 

Por fim, como assinala o Papa Francisco (AL 237), há as que 
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nascem da “fragilidade humana”, da imaturidade afetiva ou 

espiritual, de falsas expectativas em relação à VRC não sanadas 

durante o tempo de formação. Para essas situações, há necessidade 

de acompanhamento especializado que ajude o/a religioso/a a 

“buscar as raízes profundas do que está a suceder, de voltar a 

negociar os acordos fundamentais, de encontrar um novo 

equilíbrio” que lhe permita avançar como pessoa humana, como 

cristão e como consagrado/a (AL 237). 

Alguns princípios fundamentais 

Um primeiro e fundamental princípio no tratamento das 

crises é o de que a pessoa está acima dos votos. Com efeito, a fidelidade 

aos votos de pobreza, obediência e castidade são um parâmetro 

que ajuda a estabelecer um limite entre o aceitável ou não aceitável 

em determinado comportamento ou estilo de vida. Mesmo 

supondo que o/a religioso/a sejam pessoas maduras e que, 

portanto, o que fazem, fazem-no conscientemente, os/as 

superiores/as que acompanham os irmãos e irmãs nos momentos 

de crise “não podem esquecer aquilo que ensina, com muita 

clareza, o Catecismo da Igreja Católica: ‘A imputabilidade e 

responsabilidade dum ato podem ser diminuídas, e até anuladas, 

pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as 

afeições desordenadas e outros fatores psíquicos ou sociais’ (Cath 

1735)” (EG 44). 

Não sendo o grau de responsabilidade igual em todos os 

casos e tendo presente os múltiplos fatores presentes numa crise, 

“ao mesmo tempo que se exprime com clareza a doutrina, há que 

evitar juízos que não tenham em conta a complexidade das 

diferentes situações, e é preciso estar atentos ao modo como as 

pessoas vivem e sofrem por causa de sua condição” (AL 79). 
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Decorrente deste, temos o princípio da gradualidade. Nem todos 

os atos decorrentes de uma crise podem ser medidos com a 

mesma régua. E os mesmos atos praticados por diferentes pessoas 

em circunstâncias diferentes também devem ser pesados 

diferentemente. Isso não significa uma relativização da lei, “mas 

uma gradualidade no exercício prudencial dos atos livres em 

sujeitos que não estão em condições de compreender, apreciar 

ou praticar plenamente as exigências objetivas da lei” (AL 295). 

Olhado positivamente, esse princípio lembra que “um 

pequeno passo, no meio de grandes limitações humanas, pode ser 

mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de 

quem transcorre seus dias sem enfrentar sérias dificuldades” (EG 

44). Ou, o que é pior ainda, o perigo maior daquele/a religioso/a 

que faz do ocultamento de suas próprias crises uma falsa virtude 

que o impede de ver a descida degradante que a cada dia o leva 

mais ao fundo do poço. 

Seja num caso ou no outro, se impõem, acima de tudo, o 

princípio da misericórdia que se fundamenta na longa tradição eclesial 

evidenciada pelo Papa: “Duas lógicas percorrem toda a história da 

Igreja: marginalizar e reintegrar. (...) O caminho da Igreja, desde o 

Concílio de Jerusalém em diante, é sempre o de Jesus: o caminho 

da misericórdia e da integração. (...) O caminho da Igreja é o de 

não condenar eternamente ninguém; derramar a misericórdia de 

Deus sobre todas as pessoas que a pedem com coração sincero 

(...). Porque a caridade verdadeira é sempre imerecida, 

incondicional e gratuita” (AL 296). 

E ela é tal – imerecida, incondicional e gratuita – porque se 

fundamenta não numa capacidade humana, mas no próprio ser de 

Deus que nos salvou e chamou gratuitamente, sem nenhum mérito 
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nosso e sem que nós possamos, por nossas próprias forças, nada a 

ela acrescentar. Então, se Deus assim me perdoou, “quem sou eu 

para julgar”? 

Três imagens, apresentadas de forma detalhada na Bula 

Misericordiae Vultus, perpassam os escritos papais e nos ajudam a 

meditar o princípio da misericórdia com a qual precisamos tratar as 

pessoas que estão em crise: a) a do pastor que deixa as 99 ovelhas 

salvas no aprisco e vai buscar a extraviada; b) a da mulher que não 

descansa até não encontrar a moeda perdida; e c) a do pai com os 

seus dois filhos (cf. Lc 15, 1-32). Segundo o Papa, “nestas 

parábolas, Deus é apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo 

quando perdoa. Nelas, encontramos o núcleo do Evangelho e da 

nossa fé, porque a misericórdia é apresentada como a força que 

tudo vence, enche o coração de amor e consola com o perdão” 

(MV). Se Deus é assim, nós que nos dizemos seus filhos e 

queremos ser como ele, por que não agiríamos da mesma forma 

com os irmãos e irmãs que, em meio à crise, se perderam? 

Cabe ainda lembrar que  

a misericórdia tem dois aspectos: é dar, ajudar, servir os outros, mas 
também perdoar, compreender. (...) Dar e perdoar é tentar 
reproduzir na nossa vida um pequeno reflexo da perfeição de Deus, 
que dá e perdoa superabundantemente. (...) A medida que usarmos 
para compreender e perdoar será aplicada a nós para nos perdoar. 
A medida que aplicarmos para dar, será aplicada a nós no céu para 
nos recompensar. Não nos convém esquecê-lo. (...) É necessário 
pensar que todos nós somos uma multidão de perdoados. Todos 
nós fomos olhados com compaixão divina. Se nos aproximarmos 
sinceramente do Senhor e ouvirmos com atenção, possivelmente 
uma vez ou outra escutaremos esta repreensão: «não devias 
também ter piedade do teu companheiro como Eu tive de ti? 
(Mt 18, 33) (GE 80-82). 

Para as pessoas convivendo e/ou acompanhando processos 

de crise é imprescindível dar-se conta que “muitas vezes é melhor 
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diminuir o ritmo, por de parte a ansiedade para olhar nos olhos e 

escutar, ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou 

caído à beira do caminho” (EG 46). 

Decorrente do princípio da misericórdia, está o princípio das 

portas sempre abertas. Se Deus é graça, e se sua graça é misericórdia, 

quem somos nós para pretender fechar as portas à ação 

restauradora de Deus? Como diz o Papa, “muitas vezes agimos 

como controladores da graça e não como facilitadores. Mas a 

Igreja não é uma alfândega; é a casa paterna, onde há lugar para 

todos com a sua vida fadigosa” (EG 47). 

Não basta, porém, deixar as portas sempre abertas. É preciso 

deixar que as pessoas entrem e (re)ocupem o seu lugar na 

comunidade. É o que podemos chamar de princípio da reintegração. 

Com efeito, “ninguém pode ser condenado para sempre, porque 

esta não é a lógica do Evangelho!” (AL 297). A apocatástase final 

que anelamos, firmes na certeza de que o amor de Deus é maior 

que todo possível pecado humano, é um chamado a acolhermos de 

volta ao irmão ou irmã que, superadas as situações objetivas de 

possível pecado decorrentes da crise, pede para ser reintegrado na 

comunidade. Cabe a esta discernir o modo desta integração (AL 

297-300), mas nunca negá-la definitiva e completamente. 

Disposições espirituais para a superação das crises 

No Capítulo IV da “Gaudete et Exsultate”, ao apresentar 

“algumas características da santidade no mundo atual”, o Papa 

Francisco apresenta algumas disposições espirituais que podem 

ajudar na aceitação, administração e solução das  crises. 

A primeira disposição é a da suportação, paciência e mansidão. A 

simples observação destas três palavras poderia nos levar ao 
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engano de considerar que o centro da solução para a resolução das 

situações conflitivas está nas pessoas nelas envolvidas. Não é isso 

que afirma o Papa. Segundo ele, a base sólida para a resolução dos 

conflitos não está nas pessoas, mas em Deus. Só quem deposita 

sua fé em Deus e não em si mesmo ou na comunidade é capaz de 

“suportar as contrariedades, as vicissitudes da vida e também as 

agressões dos outros, as suas infidelidades e defeitos: ‘se Deus está 

por nós, quem pode estar contra nós?’ (Rm 8, 31)” (GE 112). 

É a fé de que o fundamento da vida em comunidade não está 

nos membros da comunidade e nem na instituição, mas no Deus 

que nos chama e congrega, que nos permite crer na possibilidade 

de restaurar os laços comunitários danificados ou até mesmo 

rompidos. Só é capaz de suportar a debilidade do irmão ou da irmã 

aquele/a que se sabe suportado pelo amor de Deus e, a partir desta 

experiência, é capaz de “não pagar a ninguém o mal com o mal 

(cf. Rm 12, 17), a não fazer-se justiça por conta própria (cf. 12, 19), 

nem a deixar-se vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem (cf. 

12, 21)” (GE 113). 

É esta força que vem de Deus que gera em nós a capacidade 

de não nos deixarmos levar pelas “inclinações agressivas e 

egocêntricas” que fazem parte de nossa condição humana (GE 

114). Ela também “impede de nos deixarmos arrastar pela 

violência que invade a vida social, porque a graça aplaca a vaidade e 

torna possível a mansidão do coração” (GE 116). 

Para isso, é preciso aprender a conviver com as humilhações 

da vida: “Sem elas, não há humildade nem santidade” (GE 118). 

Cristo nos santificou através da humilhação da cruz e nos convida 

a seguir seus passos (1Pd 2,21). Há as humilhações públicas e 

vexatórias como a dos/as cristãos/ãs expostos/as e execrados 
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publicamente por causa do Reino de Deus. Mas há também as 

humilhações do quotidiano, do calar-se para preservar o nome e a 

honra do irmão ou da irmã, da comunidade, da Igreja, o evitar 

falar de si mesmo para que a honra seja atribuída a outro que nem 

sempre a tem, ou escolher as atividades e postos menos honrados 

e que ninguém quer assumir, mas que são importantes para o êxito 

da comunidade e da missão (GE 119). 

Só quem passa e toma consciência desta dimensão salvadora 

da humilhação está apto a compreender o irmão ou a irmã 

humilhado/a em sua crise e sua dor e disponível para estender-lhe 

a mão e ajudá-lo a levantar-se. 

Outra disposição importante é a alegria e sentido de humor. 

Com efeito, a fé cristã nasce da certeza de que a salvação 

prometida por Deus já está realizada e nós dela participamos. Nós 

acreditamos na Boa Notícia anunciada no Antigo Testamento e 

realizada de forma definitiva na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, 

mesmo nos momentos difíceis, nos tempos de cruz, em meio às 

crises e suas dores e sofrimentos, o cristão é chamado a dar 

testemunho da Alegria do Evangelho (GE 122). 

A estética da VRC, na tradição ocidental, é marcada pela 

tristeza, monotonia, monocromatismo, assepsia e uniformidade. 

Muitas casas religiosas, mais do que casas onde moram pessoas 

que vivem a alegria do Evangelho, parecem sombras de hospitais, 

prisões ou cemitérios. É apenas um sintoma. Mas ele é significativo 

e pede diagnóstico e tratamento. 

E o tratamento para isso, alerta o Papa (GE 128) não pode 

ser feito através do consumismo individualista próprio de nossa 

sociedade capitalista (LS 203). Não é enchendo a casa com coisas 
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que apenas propiciam prazeres ocasionais e passageiros que se vive 

uma VRC alegre. A verdadeira alegria cristã é aquela “que se vive 

em comunhão, que se partilha e comunica, porque ‘a felicidade está 

mais em dar do que em receber’ (At 20, 35) e ‘Deus ama quem dá 

com alegria’ (2 Cor 9, 7)” (GE 128). 

 Da sã alegria nasce, segundo o Papa, o sentido de humor (GE 

126-127). Falta-nos, muitas vezes, nos momentos de crise, a 

capacidade de rir de nós mesmos, da importância que damos a 

coisas tão pequenas e de nos considerarmos mais do que somos 

no conjunto da Igreja, da humanidade e do universo. Se olharmos 

as galerias de santos presentes nas capelas e nos corredores de 

nossas casas, será que encontraremos alguma imagem de santo/a 

com sequer um sorriso nos lábios? Todos/as sérios/as, sisudos/as, 

com olhar pesado e rostos contraídos... São apenas imagens. Mas 

são reflexo dos que os imaginaram e realizaram: religiosos tristes e 

acabrunhados que se tomam mais a sério do que realmente o são. 

Sejamos capazes de nos relativizarmos, de rir de nós mesmos, de 

viver com alegria e humor. E as crises serão mais fáceis de suportar 

e superar. 

Um terceiro elemento é a ousadia e ardor. As crises sempre 

geram medo e insegurança. É natural que seja assim. Tudo aquilo 

que estava constituído como base do ser e agir parece esfacelar-se 

abrindo um buraco que nos engole. Neste contexto, uma tentação 

frequente é a do fechamento, seja em si mesmo, seja na 

comunidade. Diante da instabilidade, o mais seguro parece ser o 

manter-se dentro do mundo conhecido e dominado. Nada mais 

fatal para quem está em crise do que esta atitude. 

Com efeito, cada pessoa não é uma mônada no universo. 

Como dizíamos anteriormente, nós somos nós e nossas relações. 
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Quando uma pessoa está em crise, também as relações que a 

constituíam estão em crise. Manter-se dentro do mesmo universo é 

o primeiro passo para a impossibilidade de superação da crise e a 

morte certa por asfixia. É preciso sair do mundo que muitas vezes 

é o fator causante da crise e buscar novas relações. 

Para o/a consagrado/a, que tem sua vida orientada pelo 

Evangelho, a crise só pode ser superada com parresia, com ousadia 

e impulso evangelizador (GE 129). A compaixão para com o outro 

que talvez sofra muito mais que nós mesmos (GE 131 e 135) pode 

ser, na maioria dos casos, um elemento fundamental para a 

superação de crises que resultam do ensimesmamento egocêntrico. 

É preciso vencer o perigo da habituação, que “seduz-nos e diz-

nos que não tem sentido procurar mudar as coisas, que nada 

podemos fazer perante tal situação, que sempre foi assim e, todavia 

sobrevivemos” (GE 137). 

Assim como “a santificação é um caminho comunitário” 

(GE 141), a superação das crises na VRC sempre passa pela 

mediação da comunidade. Em primeiro lugar, porque, como dissemos 

acima, muitas vezes, a crise não é da pessoa, mas da comunidade. 

A pessoa só superará sua crise se toda a comunidade passar por 

um processo de sanação. Se é verdade que uma maçã podre 

apodrece todo o cesto, também é verdade que não adianta colocar 

uma maçã sã num cesto de maçãs podres. Logo, logo, a maçã boa 

também apodrecerá. 

Nossa cultura ocidental – e nela a VRC – é marcada pelo 

mito do herói solitário. Aquele homem que, sem a ajuda de 

ninguém, conseguiu superar todas as tentações e alcançar a glória 

eterna. Nas narrativas fundacionais, frequentemente se exacerba a 
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importância do/a fundador/a e se esquece a comunidade que com 

ele/a deu configuração histórica ao carisma. Por trás destas 

narrativas, está a tentação do pelagianismo que dispensa a graça de 

Deus e a mediação da comunidade enquanto sinal sensível da graça 

de Deus no mundo (GE 47-62). 

Nós “cremos na comunhão dos santos”. Ninguém se salva 

sozinho (GE 141). Por que então, pretender dispensar a 

comunidade nos momentos de maior dor e sofrimento. O 

isolamento só acirra a crise e pode conduzir a um beco sem saída. 

Assim como a crise eclesial só pode ser superada por “uma Igreja 

em saída”, também as crises da VRC serão mais facilmente 

superadas com atitudes missionários, de saída, de 

desenclaustramento e coragem de assumir novos desafios e novas 

relações. 

Se a parresia e a comunidade são as aberturas ao outro que 

desvendam caminhos para a superação das crises, a oração é a 

abertura para o Grande Outro que nos dá a força para superá-las 

de forma definitiva. É a abertura a Deus que impede o/a 

religioso/a de “asfixiar-se na imanência fechada deste mundo” 

(GE 147). 

Para superar as crises, uma importante ajuda é o hábito de 

dialogar com Deus tanto na vida diária (GE 148) como em 

momentos extraordinários e exclusivos para o encontro com Ele 

(GE 149). 

Encontro com Deus que não é evasão do mundo (GE 152), 

mas olhar o mundo com o olhar de Deus e, a partir dele, poder 

contemplar o panorama da salvação em meio ao qual a crise 

pessoal ou comunitária se situa. A oração é falar a Deus, sim. Mas 
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é também deixar que ele nos fale e nos descreva a nossa crise tal 

qual Ele a vê. E assim, sob a luz da Palavra, poderemos tomar as 

decisões mais acordes com a vontade divina. 

Concluindo 

Uma Igreja renovada pelo reencontro com Cristo que 

convida sua Esposa a sair outra vez a caminho para recolher os/as 

filhos/as desgarrados/as e abrir-se às novas realidades, certamente 

vai gerar uma nova VRC. Esse parto não se dará sem crises, sem 

dores e sem sofrimentos. É preciso passar por elas. Mas o fazemos 

com a certeza de que o nosso caminhar é dirigido por Aquele que 

passou pela crise do Horto das Oliveiras e pela crise da Cruz. 

Confiado no Pai e com a força do Espírito, foi capaz de superar a 

agonia e a morte e renascer Ressuscitado. Se, enquanto 

religiosos/as morrermos com Ele na construção de novas pessoas, 

uma Nova Igreja, de uma nova humanidade e do Reino de Deus, 

temos certeza que a VRC renascerá em novas configurações para 

anunciar e testemunhar, nos novos tempos, a Alegria do 

Evangelho. 
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