


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            

                                                                                                                         

Editora Fundação Fênix 

Esta obra reúne vinte e dois Comunicados de pesquisas acadêmicas realizados 

por professores e estudantes de Pós-Graduação em Teologia e ciências afins, 

oriundos de diferentes instituições superiores de ensino no Brasil. Esses 

pesquisadores estiveram reunidos no II Congresso Internacional de Teologia da 

PUCRS, em Porto Alegre, entre os dias 7 e 9 de outubro de 2019, para o 

aprofundamento e o debate do tema “Santidade e responsabilidade pública”, à 

luz da Exortação Apostólica do Papa Francisco Gaudete et exsultate. Os 

Comunicados desta obra, mesmo que aglutinados em torno do tema central 

acima exposto, apresentam objetos de análise diversificados. Por isso, foram 

reunidos aqui em seis seções. 

A temática da santidade ganhou novos impulsos no Pontificado de Francisco e 

tem fundamental importância para o desenvolvimento do projeto de renovação 

missionária da Igreja, proposto por ele. O presente livro pretende inserir-se 

nesse movimento de renovação, destacando o dado da inseparabilidade entre 

vivência da santidade e o exercício da responsabilidade pública. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Com satisfação, apresentamos o livro II Congresso Internacional de Teologia 

da PUCRS. Santidade e responsabilidade pública – Comunicações. Essa obra reúne 

22 Comunicados de pesquisas acadêmicas realizados por professores e estudantes de 

Programas de Pós-Graduação em Teologia e ciências afins, oriundos de diferentes 

instituições superiores de ensino no Brasil. Esses pesquisadores estiveram reunidos 

no II Congresso Internacional de Teologia da PUCRS, em Porto Alegre, entre os dias 

7 e 9 de outubro de 2019, para  aprofundamento e  debate do tema: Santidade e 

responsabilidade pública, à luz da Exortação Apostólica do Papa Francisco Gaudete 

et Exsultate.1  

A temática da santidade ganhou novos impulsos no Pontificado do Papa 

Francisco e tem fundamental importância para o desenvolvimento do projeto de 

renovação missionária da Igreja proposto por ele. O presente livro pretende inserir-

se nesse movimento de renovação, destacando o dado acerca da inseparabilidade 

entre vivência da santidade e exercício da responsabilidade pública. 

Os Comunicados dessa obra, mesmo que aglutinados em torno do tema 

central acima exposto, apresentam objetos de análise diversificados. Por isso, foram 

reunidos, aqui, em seis seções. A primeira seção tem caráter introdutório e apresenta 

alguns elementos de exegese e de teologia acerca de santidade. O Mestrando Édilon 

R. de Lima e o Professor Cássio Murilo Dias da Silva (PUCRS) iniciam os trabalhos, 

realizando uma exegese crítica dos verbos ָרָעה e ποιμ     (apascentar, governar, 

dominar...) do Sl 2,9. Eles inferem algumas consequências para a compreensão da 

santidade de Deus e de sua ação santificadora nos espaços públicos, peculiarmente, 

na política. O Doutorando Raphael C. Pinto (PUCRS), diante da complexidade e 

polissemia do conceito de santidade, chama a atenção para uma concepção bíblica de 

santidade que seja integral, abarcando a dupla dimensão da vida cristã: o amor a 

Deus e o amor ao próximo. 

A segunda seção, denominada Espiritualidade e contemporaneidade, é 

composta de sete Comunicados reunidos em torno da centralidade da experiência de 
                                                      
1 Somente uma parte dos resultados do II Congresso Internacional de Teologia foram contemplados 
neste livro. As conferências maiores desse congresso foram publicadas na revista Teocomunicação, n. 
2, 2019. Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/ issue/view/1412. 
Acesso em: 31.12.2019. 



Deus no atual contexto plural. No seu conjunto, ajudam a situar a vivência da 

santidade na esfera pública. O Doutorando Círio A. Jacinto (FAJE) analisa as 

contribuições de Jon Sobrino para a formulação de uma espiritualidade cristã 

genuinamente latino-americana, que se confronte com a realidade sociopolítica e 

cultural de nosso subcontinente.  Douglas A. Fontes (PUCRJ) aborda a experiência 

de Deus a partir da cristologia existencial de Karl Rahner e de Santa Teresa de 

Calcutá, trazendo contribuições à vivência da santidade no assim chamado “Século 

sem Deus”. Na sequência, a Professora Francilaide de Q. Ronsi (PUCRJ) aborda o 

tema diálogo inter-religioso, apontando à experiência do Mistério como locus comum 

das religiões, locus capaz de contribuir para uma vivência mais integradora do 

cristianismo na sociedade plural. O Mestrando Jonas Duarte (PUCRS) aprofunda a 

temática do diálogo inter-religioso, seguindo o pensamento de Karl Rahner. Por sua 

vez, o Mestre em Psicologia Luiz Gustavo S. Tessaro, assessor do Observatório das 

Juventudes da PUCRS, indica algumas contribuições da espiritualidade e da 

religiosidade à saúde mental da população jovem. O Doutorando Rogério L. Zanini 

(PUCRS) e a Ir. Lucila Mai refletem sobre a vivência da santidade a partir do projeto 

“Casa Lar”, desenvolvido pelas Irmãs da Divina Providência em Porto Alegre. 

Finalizando a seção, a Doutoranda Vitoria A. De Carli (PUCRS) explicita algumas 

lições da Exortação Gaudete et Exsultate para a espiritualidade cristã hoje. 

A terceira seção denomina-se Feminino e santidade é composta de quatro 

Comunicados que visam a analisar a experiência espiritual de santas mulheres e o 

seu protagonismo na Igreja e na sociedade. Nesse sentido, a Doutoranda Assunta 

Romio e o Professor Júlio Cézar Adam (Faculdade EST) apresentam a vida de Santa 

Teresa d’Ávila como uma mulher plenamente humana e plenamente santa à frente de 

seu tempo. A Doutoranda Elisangela P. Machado e o Professor Leomar A. Brustolin 

(PUCRS) trazem elementos interessantes sobre o feminino e a santidade em Santa 

Edith Stein, uma pioneira, no âmbito católico, de questões do feminino no século XX. 

Em seguida, os Mestrandos Kauê Antonioli e Luísa de Lucas (PUCRS) desenvolvem 

um estudo sobre o Movimento das Beguinas na Idade Média e suas contribuições à 

vida eclesial e social. A seção sobre o feminino encerra-se com o estudo sobre a 

santidade de Maria à luz da Pneumatologia, realizado pelos Mestrandos Mateus 

Danieli e Wellington Cristiano da Silva (PUCRS). 



 

A quarta seção, chamada Santidade e Igreja em Saída, é composta por quatro 

Comunicados que desenvolvem, de modo fragmentário, mas consistente, a questão 

da renovação missionária da Igreja no pós-concílio e seus reflexos à vivência da 

santidade do povo fiel de Deus. O Mestrando Eduardo Pessoa Cavalcante (FAJE) 

introduz a seção, abordando o tema da santidade sob a perspectiva missionária dos 

ensinamentos do Papa Francisco. Dom Reginaldo Andrietta, bispo de Jales, 

enriquece-nos com sua longa experiência na Pastoral Operária, ao escrever sobre a 

santificação dos fiéis cristãos no mundo do trabalho. Os Professores Rafael 

Fernandes e Leomar A. Brustolin (PUCRS) apresentam algumas implicações do tema 

da conversão pastoral da paróquia em Comunidade de comunidades – uma proposta 

missionária defendida pelo Papa Francisco – para a vivência da santidade. A 

doutoranda Vitoria A. De Carli e o professor Geraldo Hackmann (PUCRS) 

desenvolvem um estudo sobre a espiritualidade cristã leiga, com sua índole secular, a 

partir do Concílio Vaticano II. 

A quinta seção, denominada Santidade no Rio Grande no Sul, percorre os 

itinerários de santificação de alguns servos de Deus e bem-aventurados que viveram 

em solo gaúcho, influenciando, positivamente, os espaços públicos dessa região. A 

vida e a fama de santidade do servo de Deus, Pe. João Batista Reus, são contados pelo 

Ir. Afonso Wobeto, SJ, e pelo Pe. Inácio Spohr, SJ. A Ir. Élida Debastiani, ICM, narra 

a vida e as obras da Bem-Aventurada Bárbara Maix, e a Consagrada Secular, Moema 

R. Muricy, do Beato João Schiavo. A trajetória do venerável Frei Salvador Pinzetta é 

contada pelo Professor Vanildo L. Zugno (Faculdade EST) e pelo Mestrando Daison 

Fermino Sá (PUCRS). Enfim, a última seção deste livro, denominada Arte sacra e 

piedade popular, pertence ao Professor de História Édison Hüttner (PUCRS), que 

escreve sobre os primeiros templos da Igreja Católica no Brasil com evocação de São 

Nicolau. 

As variações temáticas desta obra, com sua inerente riqueza teológica, 

histórica e literária, aliada ao confronto com a realidade atual, revelam um 

interessante mosaico, no qual a santidade é vista como uma vivência amorosa e 

responsável pelo mundo. Quem ler, verá!  

Cabe, finalmente, agradecer o apoio recebido da PUCRS, particularmente, da 

Escola de Humanidades e dos patrocinadores: Centro de Estudos Europeus e 



Alemães (CDEA), Regional Sul 3 da CNBB, as livrarias Paulinas, Paulus, Vozes, FTD 

e SM, bem como a todas as pessoas que prestigiaram o evento.  

Os Organizadores. 

Erico João Hammes. 

Leomar Antônio Brustolin. 

Rafael Martins Fernandes. 
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1. Sl, 2,9 E PERSPECTIVAS PARA A SANTIDADE 
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Édilon Rosales de Lima1 
Cássio Murilo Dias da Silva2 

 

Resumo 

O artigo versa sobre as possíveis perspectivas que advêm dos verbos ָרָעה e ποιμ     

(apascentar, governar, dominar, subjugar, reger, etc.) utilizados em Sl 2,9, como 

figurantes contextuais da categoria santo em Deus e o porquê de as traduções 

claudicarem com expressões que, comumente, não são percebidas como correlatas e 

simultaneamente semânticas (dizer Deus-pastor ou Deus-dominador). Ademais, 

tende-se a limitar os verbos em questão ao caráter estrito e parcialmente pastoral, 

não abordando a justa relação entre tais conceitos, permitindo ao interlocutor um 

maduro discernimento de que santidade se aplica a todo aquele que age em favor do 

próximo em vista do bem comum, sobretudo quando essa responsabilidade está afeta 

àquele que governa, não arbitrariamente, mas a favor de todos e com justiça. Abrem-

se horizontes de encarnação do desdobramento desta santidade que vem de Deus e se 

desborda por sobre o mundo, em todas as instâncias, inclusive secularizadas, abrindo 

ao teólogo vasto campo de percepção da ação de santidade de Deus nos espaços 

públicos, peculiarmente, na política. 

 

Introdução 

 

A exegese bíblica está para a Teologia como uma fundamental ferramenta para 

compreender a Palavra de Deus, com os filtros próprios da linguagem dos escritores 

que deram linhas à tradição escrita. Assim, ao se falar de santidade e 

responsabilidade pública em ambiente teológico, é necessário que se procurem, no 

dado bíblico, pontos relevantes que enalteçam o valor do bem comum e do governar 

o povo como povo de Deus, de modo que a Igreja veja, na experiência de Israel, sua 

                                                      
1 Pároco da Paróquia São Vicente Pai dos Pobres (Gravataí – RS) e Mestrando em Teologia pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). E-mail: edilonrl@gmail.com 
2 Professor no PPG em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). E-
mail: cassio.silva@pucrs.br 
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própria caminhada de povo de fé em meio a um mundo que vive socialmente, onde os 

cidadãos são detentores de uma res publica e que pela mesma são responsáveis. 

Imbuídos desse desejo, na história de Israel, há a possibilidade de verificar um 

fator relevante para melhor compreendermos o amplo espaço que a Teologia tem, em 

assuntos da esfera pública, como a política. Peculiar e sutilmente, em Sl 2,9, temos 

uma situação exegética que deu espaço a traduções que acabam por condicionar uma 

comum compreensão na relação: governante-governados no povo de Deus e, em 

Teologia, com desdobramentos à Igreja. Como será o governo de um Messias ungido 

à especial missão régia por YHWH? Será esse reino um verdadeiro apascentar da 

bondade divina ou um dominar da potestade dos céus? E o que isso tem a ver com a 

responsabilidade pública e o modo como a Igreja compreende liderar o povo em vista 

do Reino de Deus? 

 

1 A ação do sujeito em Sl 2,9 em favor à santificação e à promoção do bem 
comum dos súditos3 
 

Em geral, os exegetas tendem a classificar o Salmo 2 como gênero literário 

régio, visto que ele contém elementos comuns a essa classificação: falar do rei (ou ser 

por esse proclamado) por meio de oráculos, ações de graças, súplicas, cantos, 

orações, louvores, etc. É relevante recordar a possibilidade, segundo vários 

pesquisadores, de que esse salmo seja parte de um todo com o Sl 1, como formando 

um único salmo que serve de preâmbulo a todo o saltério. Assim, é possível 

estabelecer paralelos entre esses dois.  No Sl 2, o rei é identificado como o ungido de 

YHWH, servindo de mediador entre Deus e seu povo, promovendo o bem comum dos 

súditos, liberdade, justiça e paz, características que, tipologicamente, sinalizam a 

chegada da Era Messiânica. Tais elementos (presentes na cerimônia de coroação do 

rei) são verificados no v. 7, que chama o rei de filho de Deus, e no v. 9, que fala da 

vitória do rei sobre os inimigos seus e do seu povo. Porém, há autores que percebem 

uma dificuldade em fechar a questão da classificação desse salmo, porque não há 

como definir a qual rei e a que tipo de reino o salmista se refere. O texto ambienta, 

pela situação histórica, os intentos de sublevação por parte dos vassalos contra o rei 

de Israel, com possibilidade de troca do monarca, refletindo o período monárquico 

                                                      
3 ALONSO-SCHÖKEL, L.; CARNITI, C. Salmos I (Salmos 1-72), p. 127-147. 
JEREMIAS, J. Ποιμή . 
WALLIS, G. ָרָעה. 
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(sécs. X-VI). Pode-se, pelo dado bíblico, argumentar histórica e empiricamente que o 

salmo trata do reinante quando da composição do texto. Hipoteticamente, também 

podemos afirmar que se trata de um salmo que versa sobre a perspectiva da 

esperança messiânica, do futuro Messias, descendente de Davi. Uma terceira via é 

afirmar que o salmo fala, com categorias sagradas e divinas do rei histórico que foi 

colocado no trono por Deus e por ele exerce a monarquia. Em resumo, o Sl 2, como 

outros (18; 20; 21; 45; 72; 110) está classificado entre os régios mais pela via temática 

do que pela forma, uma vez que não há um padrão nese grupo, mas só motivos 

monárquicos comuns, sendo mais relevante a singularidade dos salmos que 

compõem o grupo do que a estrita classificação, mantida em genérico. 

Ao focarmos na ação daquele que recebe a herdade de YHWH, a versão grega 

nos encaminha a um intrigante dado: no v. 9, a ação dada de YHWH em benefício do 

herdeiro é regida pelo verbo ποιμ    , cuja forma conjugada textual da Septuaginta 

(LXX) traz ποιμ  εῖς  ὐτοὺς ἐ  ῥάβδῳ σιδηρᾷ. (Sl 2,9a). De fato, ποιμ     é a ação do 

ποιμή , o pastor, aquele que apascenta o rebanho, geralmente de caprinos. O verbo 

ocorre cerca de 80 vezes na LXX, especialmente em Jeremias e Ezequiel, entre 

outros.4 Doutra parte, o texto massorético (TM) traz רֵֹעם  como ação do mesmo תְּ

sujeito, o que dificulta estabelecer um paralelo semântico entre o hebraico e o grego, 

tudo porque רֵֹעם  ,quebrar, destruir. Muito provavelmente ,ָרַעע tem sua raiz no verbo תְּ

deve-se tal relação a uma imprecisão: a expressão hebraica que, em geral, satisfaz a 

tradução de apascentar, reger, guiar, guardar, expressada na LXX por ποιμ     é ָרָעה, 

cuja fonematização (não sem perigos) se aproxima de ָרַעע. Colocadas em paralelo, a 

transliteração da primeira é rā' 'āh, ao passo que da segunda é ra'a'. Destarte, não é 

improvável que o tradutor da LXX tenha assumido ποιμ     por entender o texto 

hebreu como ָרָעה e não como ָרַעע, o qual dá sentido ao TM רֵֹעם  ,Em consequência .תְּ

traduções claudicam entre uma e outra versão, de modo que podem dar abertura a 

hermenêuticas diametralmente opostas quando da recepção do texto por parte da 

comunidade de leitores.  

Rapidamente, as traduções começaram a recolher ambos os sentidos. A 

Vulgata aplicou ao TM o verbo regere, enquanto à versão da LXX, o verbo pascere. 

Por sua vez, a Nova Vulgata – versão típica do lecionário da Liturgia Católica 

Romana Ordinária – concorda com o texto hebraico e também emprega regere. Em 

                                                      
4 SILVA, M. Ποιμή . 



 
 
 
 
20 | Santidade e Responsabilidade Pública  

língua portuguesa, muitos termos foram usados para רֵֹעם  ποιμ  εῖς, dentre os quais/תְּ

trazemos: tradução Bíblia de Jerusalém, “quebrar”; traduções da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Ave-Maria e Pastoral, “governar”; tradução 

de João Ferreira de Almeida, “esmigalhar”; tradução TEB, “destroçar”; e, por fim, a 

tradução aprovada pela CNBB ao emprego do vernáculo à Liturgia Católica Romana 

Ordinária no Brasil advém do antes citado regere da Nova Vulgata com o verbo 

“dominar”. Assim, caracteriza-se como muito ampla a compreensão do texto, em 

razão da falta de clareza quanto ao sentido exato dos termos originais, permitindo, 

semanticamente, fluir a compreensão de um governante dominador, subjugador, 

para um que apascenta, governa, rege.  

Corrobora essa linha o texto em Ap 2,27, quase em citação direta à versão da 

LXX: κ ὶ ποιμ  εῖ  ὐτοὺς ἐ  ῥάβδῳ σιδηρᾷ, traduzido em determinadas versões por 

“reger, apascentar, governar”, o que se dá equivalentemente, em Ap 12,5;19,15. A 

leitura grega abre horizontes para apascentar, pastorear, de modo benéfico; todavia, 

o cetro férreo acena para o aspecto hegemônico da dominação dura e sem concessões 

daquele que recebe de YHWH verdadeira potestade, condizentes com o TM, também 

presente em Mq 5,5 (וְָּר֞עּו/κ ὶ ποιμ  οῦσι ). Em todo caso, seja um governar opressor 

sem um bondoso, trata-se, no contexto de Sl 2, de liderar povos rebeldes por 

natureza, os quais ambientam um regime duro, de repressão por parte do governante 

em razão de uma possível rebelião. Há sempre presente, nessa compreensão 

messiânica de rei, o aspecto bélico, visto que o cenário do salmo em questão 

emoldura o instrumento jurídico da entronização do Messias em recepção à sua 

herdade por parte de YHWH, isto é, o texto descreve um ritual de entronização régia. 

Detendo-nos na semântica oferecida por ָרָעה, cujo sujeito é       , pastor. Tal raiz 

é comum no mundo semítico. Além do hebraico, ocorre no noroeste semítico em 

aramaico imperial, no aramaico judeu, no fenício, no ugarítico e no siríaco; no leste 

semítico, ocorre no acádico; no sul, no árabe, no antigo sul arábico e no etíope. No 

TM, a conjugação Qal é usada 168 vezes,5 passando para a LXX – além de ποιμ   ει  

(apascentar, cuidar), 38 vezes – como também βόσκει  (providenciar para, fornecer 

para), 22 vezes;  έμει  (colocar para pastar, alimentar), 14 vezes; τρέφει  (nutrir, 

criar), uma vez; διώκει  (liderar), uma vez; λυμ   ε  (pastar em campo aberto, 

assolar, devastar), uma vez;  ομάς (apascentar, pastorear): uma vez; ὁδηγεῖ  

                                                      
5 WALLIS, G. ָרָעה. 
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(liderar), uma vez. O particípio ativo Qal רֶֹעה é traduzido 65 vezes por ποιμή , três 

vezes por ποίμ  ο , e uma vez cada por  εμώη, βοσκώ  e “σκεύη ποιμε ικὰ ποιμέ ος 

ἀπείρου”. (Zc 11,15). 

Pelo espectro das variações gregas aplicadas pela LXX a partir de ָרָעה, 

podemos perceber o grande contraste que existe entre essas compreensões para com 

aquela mais estrita do mundo semítico. Mesmo assim, todas elas remetem ao 

cuidado do pastor para com o rebanho, todos os verbos indicam relação direta ou 

indireta do sujeito que apascenta para com o objeto a ser apascentado. Diz-se de uma 

relação justa, isto é, o sujeito se destina ao seu objeto e vice-versa. Cumpre-se o justo 

quando o pastor age com equidade, justiça, em razão do dever herdado de YHWH. 

Lembremos: em Sl 2, o agente por ποιμ     está em face de um mandato recebido, 

suas ações são suas porque as recebeu de YHWH, de quem o Messias é correlato, 

como se expressa em v. 2: “ו ֹֹֽ יח שִׁ הָוה וְַּעל־מְּ  κ τὰ τοῦ κυρίου κ ὶ κ τὰ τοῦ χριστοῦ /ַעל־יְְּ֝

 ὐτοῦ”, de tal forma que, nos vv. 1-6, o protagonista do texto é YHWH e do v. 7 em 

diante quem atua é o Messias. YHWH e o seu Messias são inseparáveis, mesmo que o 

contexto exegético permita dizer que não aceitam o Messias, pois o desprezam, em 

ligação a Lc 19,14.27, na parábola das minas, pois se pensava na iminência da 

manifestação do Reino de Deus, à medida que Jesus se aproximava de Jerusalém. O 

caráter messiânico está diretamente relacionado ao régio e, portanto, carrega consigo 

um sentido político (a consagração no v. 6 é sinal próprio do ungido de YHWH, 1 Sm 

24,6; 2 Sm 1,14.16 entre outros). Em Sl 45,8, tem-se o rito da unção como nomeação 

régia. É só a partir de Dn 9,25, que podemos falar de um contexto de futuro 

messiânico além da aqui trabalhada esperança política. 

Nessa lógica, podemos avançar – sempre com limites – ao fato de que, sendo o 

ungido de YHWH aquele que apascenta o rebanho a ele confiado, pode-se aqui 

aplicar o termo justo no contexto de ָקדֹוש, um dos principais relacionados à santidade 

no Antigo Testamento (AT). A sentença é amplamente aplicável: ao sentido daquilo 

que é apartado do que é vil (Js 24,19), separado por Deus para si; também às 

exaltações teofânicas (Is 6,3) ou a tudo relacionado a Deus, ao seu nome divino (Os 

12,1), bem como a lugares sagrados (Ez 42,13) ou aos sacerdotes (Lv 21,7-8), aos 

anjos (Dn 8,13); da mesma forma, o que foi santificado, como a água (Nm 5,17), o 

tempo (Ne 8,9-11), entre tantos mais. Como próprio do religioso semítico, nunca esse 

está em chave dualista: santidade e justiça são uma coisa só no divino, e o temente, o 
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observante, é justo somente à medida que conforma sua vida toda – teoria e prática – 

aos desígnios de YHWH. 

O Messias apascenta ao desempenhar a função a ele confiada pela geração, por 

YHWH, e estende sobre a grei a justiça própria sua, justificando, santificando seus 

súditos, porque governa apascentando e apascenta governando, não podendo criar 

dicotomias entre um múnus e outro. É dever do ungido, como rei, governar num 

verdadeiro ministério, em favor do bem seu, como vassalo, e dos súditos, ambos sob 

o senhorio de YHWH. 

 

2 Da hermenêutica exegética à Teologia 

 

Tendo sempre em mente que “a fé vem da pregação e a pregação é pela palavra 

de Cristo” (Rm 10,17), cabe sempre à Teologia, criteriosamente amparada por uma 

madura e séria exegese, dar luzes aos crentes dos desdobramentos da Palavra de 

Deus – escrita ou oral – pois esses é que formam a comunidade que tem o texto como 

uma das maneiras de se lhe revelar o viver em Deus. Nesse espírito, os elementos 

acima abordados não deixam de trazer linhas importantes, que levam a interpelações 

várias a respeito da santidade no mundo de hoje, sobretudo em termos de 

responsabilidade pública, tais como: É possível compreender a ação do herdeiro no 

contexto de Sl 2,9 como um governo pastoral? Qual é a percepção da pressuposta 

relação intrínseca entre governar e apascentar na perícope? O que dizer de um 

pastor que, ao governar, pode oprimir? Como aplicar a justiça apascentando? 

Sabe-se que o texto bíblico sempre surge num cenário imbuído de elementos 

sociais e políticos, pelos quais a comunidade, que se utiliza do texto como sagrado, 

também vê, nessas perspectivas, horizontes que se projetam às necessidades da 

comunidade que recebe o texto, de forma que tal projeção propicia aos crentes 

paralelos entre situação social e situação política e aquela do segundo salmo. Assim, 

àqueles que têm o texto como sagrado não são irrelevantes os cenários político-

sociais vários que se apresentam contemporaneamente, cuja mais grave situação 

pode ser experenciada pelo fenômeno bipolarizador político hodierno. 

 Para tanto, é plausível dizer que o modo de agir do pastor, em Sl 2,9, serve de 

parâmetro à comunidade que tem como referência a passagem em questão, 

proporcionando luzes a princípios políticos fundamentais para essa mesma 
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comunidade, fundamentando os princípios comuns à comunidade de fé, como a 

promoção do bem comum, a partir de um reto estudo da prática pastoral contida 

nesse salmo classificado como régio por seu matiz político. Ademais, este mesmo 

clareamento de ideias também cintila sobre a forma de governar a comunidade dos 

que têm o texto como inspirado, proporcionando observar a aplicabilidade do 

governo pastoral sobre os crentes enquanto súditos. Por conseguinte, 

hipoteticamente, pergunta-se: Como ser pastor dum rebanho (relação horizontal) ao 

passo que, simultaneamente, aplica-se ao mesmo pastor o atributo de governar os 

súditos (relação vertical)? 

Em se tratando de santidade e responsabilidade pública, sem dúvida, a política 

tem espaço de enorme destaque no tocante à Teologia entendida como scientia fidei 

que promove o homem em sua integralidade, como defendido por Paulo VI no 

humanismo integral. 

 
Que vem ele a ser senão o desenvolvimento integral do homem todo e de todos os 
homens? Poderia aparentemente triunfar um humanismo limitado, fechado aos 
valores do espírito e a Deus, fonte do verdadeiro humanismo. O homem pode 
organizar a terra sem Deus, mas “sem Deus só a pode organizar contra o homem. 
Humanismo exclusivo é humanismo desumano”. Não há, portanto, verdadeiro 
humanismo, senão o aberto ao Absoluto, reconhecendo uma vocação que 
exprime a idéia [sic] exata do que é a vida humana. O homem, longe de ser a 
norma última dos valores, só se pode realizar a si mesmo, ultrapassando-se. 
Segundo a frase, tão exata de Pascal: “O homem ultrapassa infinitamente o 
homem.” (Populorum Progressio, 42). 

 
Esse mesmo pontífice, audaciosamente, declarou a Igreja como “expert en 

humanité”,6 dando continuidade aos desdobramentos do que depois se tornaria o 

sólido corpo da Doutrina Social da Igreja, a qual – como doutrina – traz, à esfera do 

 as práticas morais dos crentes, assolados, nos tempos hodiernos, por uma ָקדֹוש

dicotomia não compatível com o ensinamento das Escrituras, um verdadeiro 

dualismo, que compromete o dom e a tarefa da fé cristã, próprios dos batizados. A fé 

cristã tem consequências práticas – e, por isso, cristãs – à vida do homem. Assim, 

também o governar político é – em perspectiva bíblica – santo e santificável e, 

necessariamente, implica uma efetiva tomada de consciência daqueles que têm sua 

vida iluminada pelo dado revelacional.  

                                                      
6 PAPA PAULO VI. Discours du Pape Paul VI à l' Organisation des Nations Unies à l' Occasion du 
20ème Anniversaire de l' Organisation. 
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Afinal, a única fonte está na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré que, ao se 

encarnar, também se insere na realidade política; afinal, “o homem é um animal de 

natureza política”.7  Ou melhor, a realidade política é elevada à plenitude ao ser 

assumida também pelo Verbo, como expresso na célebre afirmação patrística na 

carta de Gregório Nazianzeno a Cledônio: “O que não foi assumido, não foi remido.” 8 

 Em se tratando de comunidade eclesial, o governo, na Igreja Católica, está na 

hierarquia, da qual participam homens cristãos que receberam o Sacramento da 

Ordem. Em nível primeiro e pleno desse sacramento, temos o grau do episcopado, 

donde επ σκοπος é literalmente supervisor, o que detém os tria munera e, a partir de 

si na Igreja, delega-os a cooperadores mais próximos e a outros ministros. Além dos 

munera sacerdotal e profético, relevante aqui é o munus régio, também dito 

pastoral, isto é, relacionado com o dever de reger, pastorear, governar o povo de 

Deus, sempre associado à imagem dum rebanho de ovelhas.  

Note-se que o governo é um dever, pois o pastor não é proprietário do 

rebanho, mas está servindo ao dono do redil. Munus é, em latim, um dever que 

carrega consigo um ônus, um compromisso, uma responsabilidade, implicando uma 

prestação de contas, como já parece pressupor Pedro ao interrogar a Cristo: 

 
Senhor, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos?” O Senhor 
respondeu: “Qual é, então, o administrador fiel e prudente que o senhor 
constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? 
Feliz aquele servo que o senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado! 
Verdadeiramente, eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se 
aquele servo, porém, disser em seu coração: ‘O meu senhor tarda a vir’, e começar 
a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar, o senhor daquele 
servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada; ele o partirá ao meio e lhe 
imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, 
mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade será açoitado muitas 
vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de 
chicotadas, será açoitado poucas vezes. Àquele a quem muito se deu, muito será 
pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. (Lc 12,41-48). 
 

Ademais, o Concílio Vaticano II versa sobre o munus de reger do episcopado, 

trazendo consigo uma carga de palavras que expressa muito bem esse modo de 

compreender a governança episcopal, ratificado no fragmento que segue:  

 

 

                                                      
7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικὰ, 1253a1-4. Original: ὁ ἄ θρ πος φύσει πολιτικὸ  ζῷο . 
8 PG 37,181. Texto original: Το γ ρ  πρόσληπτο ,  θεράπευτο  ο δε ή  τ ι τ  Θεώ, τούτο κ ι 
σώζετ ι. Tradução livre: “O que não é apropriado não é curado; o que está unido a Deus é nele salvo.” 
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Os Bispos governam também com autoridade e poder sagrado [...]. Este poder 
que exercem pessoalmente em nome de Cristo, é próprio, ordinário e imediato 
[...]. Por virtude deste poder, têm os Bispos o sagrado direito e o dever, perante o 
Senhor, de promulgar leis para os seus súbditos, de julgar e de orientar todas as 
coisas que pertencem à ordenação do culto e do apostolado. A eles é confiado em 
plenitude o encargo pastoral, o Espírito Santo conserva indefectivelmente a 
forma de governo estabelecida por Cristo Nosso Senhor na Igreja. O Bispo, 
enviado pelo Pai de família a governar a Sua família, tenha diante dos olhos o 
exemplo do bom pastor [...]. Tendo que prestar contas a Deus pelas suas almas 
(cfr. Hebr. 13,17), deve, com a oração, a pregação e todas as obras de caridade, ter 
cuidado tanto deles como daqueles que ainda não pertencem ao único rebanho, 
os quais ele deve considerar como tendo-lhe sido confiados pelo Senhor. (Lumen 
Gentium, 27). 
 

Ad extra, também para o mundo a Igreja deve reluzir em transparência, 

porque sobre ela se impõe uma solicitude pastoral para com o mesmo, tendo em vista 

que é nesse mesmo mundo que o pastorear da Igreja encontra palco para operar a 

caridade do Cristo em meio à criação, um verdadeiro locus theologicus. Assim, há 

também uma peculiar, própria e indelegável demanda social para com a 

responsabilidade pública por parte da própria Igreja do Senhor, cujos membros 

devem brilhar “como astros no mundo”. (Fp 2,15). 

Esse breve prospecto do governar na Igreja, tipologizado no episcopado, é, 

propositalmente, colocado aqui para esboçar, em linhas gerais, que também há, na 

constituição da Igreja, um comportamento político bem-delineado, o qual podemos 

associar ao esquema perfecta societas, distinto – não oposto – da abordagem da 

Igreja como communio, inerente ao Batismo. Assim, se perguntar por 

responsabilidade pública, é também dever da Igreja para si e para com os demais 

crentes ou não. 

Contudo, a mensagem evangélica nunca foi proferida hermeticamente para 

um grupo de adeptos iluminados, secretos e escolhidos. Definitivamente, Jesus de 

Nazaré, ao congregar a Igreja junto de si, envia os apóstolos a todos os povos (Mt 

28,19), e os apóstolos comunicam uma mensagem que não lhes pertence, mensagem 

do Verbo Encarnado, que toca, inclusive, a sociedade humana, que, na convivência 

comum, perfaz-se em responsabilidade para com todos seus sócios. Dessa maneira, o 

governo dos povos também está permeado por um querer transcendente, 

transcendência, essa, que diz de uma relação vertical. A propósito, a palavra 

hierarquia tem, em sua etimologia, esse peso semântico: ἱερ ρχ   é, originalmente, a 

forma de governo que tem por princípio o sagrado, o divino, os deuses. 
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Nesse horizonte, o ensinamento doutrinal-social da Igreja, que vê na política o 

“campo da mais vasta caridade”,9 no sentido de que a fé cristã não pode prescindir da 

res publica porque está diretamente associada ao povo e, em vista do bem comum 

desse mesmo povo é que o dever à santidade de todos os batizados também é um 

dever público. São inúmeros os canonizados pela Igreja por seu apostolado 

concretamente encarnado em favor das necessidades públicas as mais váriadas: 

Camilo de Lélis, Vicente de Paula, Jozef de Veuster e, em nosso tempo, a brasileira 

Dulce, o “Anjo Bom da Bahia”. Tal santidade tem, em seu limiar, os anseios 

escatológicos do novo céu e da nova terra (Ap 21,1) onde tudo deverá ser refeito (Ap 

21,5) e, nesse tudo, também o que é do bem comum na res publica tem seu lugar. 

Governar o povo não pode, segundo o Evangelho, dar espaço a uma visão parcial de 

dominação ou subjugo; ao contrário, o pastor é aquele que, com bastão e cajado (Sl 

23) dá proteção ao rebanho a ele confiado. Só assim, é possível compreender, em 

chave eclesiológica, o verdadeiro ministério da hierarquia na Igreja, que deve refletir 

o governar dos vários líderes do Globo, sempre em vista do bem comum dos cidadãos 

por eles governados. 

Segundo a mentalidade semítica (e, portanto, do AT), não é possível imaginar 

o viver moral em desintegralização com o viver religioso, pois o ser humano é um ser 

uno que pertence a um povo, que é o Povo de Deus. Logo, o consagrado em Sl 2 está 

para essa missão, porque governar é cumprir o justo, e o justo é ָקדֹוש. 

Independentemente, se tomamos a versão do TM ou a da LXX, a comunidade que a 

lê acolhe em vista do bem comum e projeta naquele que governa o ideal pastoral, 

num dinamismo próprio da recepção da Palavra de Deus na comunidade de fiéis. O 

bem comum não deixa espaço para um bem particular que prejudica a paz do 

rebanho, que, por sua vez, tem vitalidade em comunidade. 

 De fato, os pastores, por vezes, se agrupavam e juntavam, num mesmo redil, 

outros rebanhos, em vista da segurança. Tudo isso implica serviço, que é a única 

razão de ser da hierarquia na comunidade eclesial: servir à comunidade, o que exclui 

qualquer forma de apascentar com opressão a Igreja. E a justiça se dá nesta lógica: 

servindo, ao modo do Messias em Sl 2, que recebeu a unção de YHWH. 

 

                                                      
9 PIO XI, Discorsi di Pio XI, p. 744-745. (Grifo nosso): “E tale è il campo della politica, che riguarda gli 
interessi di tutta la società, e che sotto questo riguardo è il campo della più vasta carità, della carità 
politica, a cui si potrebbe dire null'altro, all'infuori della religione, essere superiore.” 
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Conclusão 

 

Uma Teologia criteriosa necessita de uma exegese também criteriosa para 

comunicar, coerentemente, a mensagem bíblica na comunidade dos crentes, que é 

comunhão no tempo e no espaço. A Igreja é peregrina no mundo e partilha a vida 

com todos os homens e mulheres. Por tal razão, ela tem o compromisso de, 

transparentemente, viver o que prega e pregar o que vive, com uma estrutura 

governamental que promova o bem comum dos fiéis e, por eles, fazer chegar ao 

mundo tal exemplo, de forma a proporcionar uma noção social que gere impacto nas 

responsabilidades públicas, oportunizando maior trânsito à Teologia na esfera do que 

é público. Afinal, a fé não pode deixar de ser fator de transformação social, pois o 

Cristo, mesmo assim, se fez em sua carne, quando passou pelo mundo fazendo o 

bem. (At 10,38). 

O ungido, em Sl 2, é o receptor da herdade de YHWH, logo, serve ao rebanho, 

porque a unção real determina e estabelece essa missão. Não seria Messias se não 

cumprisse tal encargo e, portanto, ele não poderia ser considerado ָקדֹוש. Um discurso 

a respeito da santidade hoje é mister, porque, justamente, vivemos em uma época 

dualista, o que não se pode entender no contexto do salmo em questão. O homem da 

res publica é um ser pleno, aberto ao próximo e, com esse, é capaz de construir uma 

sociedade mais justa, fraterna e solidária, porque de si transborda a todos o espírito 

de comunhão, emanado do governo pastoral coerente daquele que governa e 

apascenta servilmente o rebanho de YHWH. 
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Resumo 

 Nos dias atuais, a santidade tem sido compreendida por alguns segmentos religiosos 

como perfeição moral, expressa na inacessibilidade e no julgamento contra o pecado. 

Esses aspectos não devem ser desconsiderados  hoje. Para tanto, nos propomos a 

abordar uma dimensão, às vezes esquecida, da santidade como dupla conjunção: 

divina e humana, através de duas referências bíblicas: “Sede santos porque eu, 

Iahweh vosso Deus sou santo” (Lv 19:2) e “Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” 

(Lv 19:18). Dentro dessa perspectiva, há alguns problemas significativos, como a 

complexidade e a polissemia do conceito de santidade e, ao mesmo tempo, o quão 

análogos são esses dois aspectos (divino-humano). Tal perspectiva visa a 

compreendê-la como ação autorreveladora de Deus e, concomitantemente, sendo 

também um estilo de vida, que não eclipsa nem a compaixão e nem a abertura para o 

outro. Tomando em consideração esse desafio, propomo-nos a investigar o modo 

como se realiza essa relação e até que ponto ela é viável e coerente com a estrutura 

interna da Sagrada Escritura. 

 

 
Introdução  

 
Um dos escribas perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? 
Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração, e com toda 
tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior e o primeiro mandamento. E um 
segundo é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. (Mc 12, 28:34). 

 
Estamos tão familiarizados com essa afirmação do Evangelho que podemos 

perder de vista uma incongruência presente nesta junção de dois paradigmas: “amar 

o próximo como a si mesmo” e “Sede santos porque eu, Iahweh vosso Deus é santo”. 

(Lv 19:2). De fato, santo é o epíteto mais frequente para afirmar o nome de Deus no 
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Antigo Testamento. Isso o distingue de sua criação e de todo o resto. Ele é o 

“Totalmente Outro”. 

Existem várias razões pelas quais Jesus fez essa aproximação. Esse vínculo 

representa a chave hermenêutica de toda a Bíblia hebraica: 2  “Destes dois 

mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas.” (Mt 22:40). Isso ocorre, 

primeiramente, porque Ele se manteve em continuidade com os sentimentos 

expressos no Judaísmo do seu tempo. “Ouve, ó Israel: Iahweh nosso Deus é o único 

Iahweh! Portanto, amarás a Iahweh teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua 

alma e com toda a tua força.” (Dt 6: 4-5). Em segundo lugar, em ambos os 

mandamentos, coexiste o chamado comum ao amor.3 Aqui, poderíamos perguntar: 

De que maneira santidade divina e santidade humana são análogas? Há uma 

objeção potencial de refletir sobre a santidade de Deus a partir dessa perspectiva, 

pois tal reivindicação pareceria exigir, prima facie, a imitatio Dei (imitação de Deus). 

 

1 Adentrando na complexidade do assunto 

 

No Livro de Deuteronômio, Israel é qualificado como “povo santo” (Dt 14: 21). 

Essa santidade decorre de seu Senhor que o escolhe. Ela não é uma qualidade 

inerente, mas um conceito relacional: “Tu és um povo consagrado a Iahweh teu 

Deus; foi a ti que Iahweh teu Deus escolheu para que pertença a Ele como povo 

próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra.” (Dt 7: 6). 

Acaso seria Israel merecedor de tal eleição? Ao contrário do que se possa 

pensar, Deus fez de um grupo de escravos, um povo para si, o meu melhor, o Senhor 

os escolheu e precisamente aqui é que reside sua santidade. Israel é escolhido no 

momento em que era completamente invisível e insignificante, se comparado aos 

demais povos circunvizinhos. 

Nos Livros do Êxodo e de Deuteronômio, há uma lista de enunciados a qual o 

povo de Israel precisa seguir, tanto em termos cultuais quanto éticos. Esses podem 

ser resumidos pelo desejo de ser “santo porque Iahweh é santo”. Nesse sentido, sua 

santidade está relacionada à santidade de Deus, mas de forma diferente. Essa 

                                                      
2 Assim, em sua resposta, Jesus estabelece um vínculo entre as duas passagens da Bíblia Hebraica, 
deixando claro que estas não podem ser contempladas independentemente uma da outra, pois ambas 
têm uma forte reivindicação dada sua importância central, onde amor, fé e Deus são questões, no 
mínimo, instigantes. 
3 HALÍK, T. Quero que sejas, p. 15. 
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perspectiva é intensificada quando se lê: “Sereis consagrados a mim, pois eu, Iahweh, 

sou santo, e eu os separei dos outros povos para ser meu.” (Lv 20: 26). Esse senso de 

separação, representado culturalmente em termos de ritual e, às vezes, eticamente, 

não deve substituir outra dimensão da santidade de Iahweh como amor.  

 

2 Um Deus que se fez caminheiro na história de um povo chamado à 
santidade 

 

As narrativas bíblicas usadas pelo antropólogo Rudolf Otto4 são a história de 

Moisés, levando seu rebanho para além do deserto, vendo o anjo do Senhor em um 

arbusto (uma sarça), embora estivesse em chamas esse não se consumia. (Ex 3: 1-3). 

Moisés, tentando olhar ao que estava sucedendo, foi surpreendido pelo Senhor que 

disse: “Tire as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é terra santa.” (Ex 3: 5).  

A remoção dessas representa essa integridade; trata-se do reconhecimento da 

santidade do sagrado, que se dá pela admiração e pelo medo ou, como diria Rudolf 

Otto, pelo mistério tremendum et fascinan. A santidade, aqui, se refere à 

transcendência de Deus e sua absoluta alteridade. Tal santidade do lugar não é 

causada por uma separação, um apartheid da montanha, mas pela presença e 

propriedade incondicional do Senhor. 

Moisés pergunta: O que direi quando indagarem qual é Teu nome? (Ex 3:13). 

A resposta de Iahweh é: “Eu sou aquele que é.” O centro da narrativa é a revelação do 

próprio nome, do que podemos inferir dois níveis: a) a proclamação, que é 

mencionada logo no início e seu anúncio mais solene que acontece em Ex 34: 6 onde 

está escrito: “Iahweh passou diante dele, e proclamou: Iahweh! Iahweh Deus de 

ternura e de piedade, lento para cólera, rico em graça e em fidelidade.” O segundo 

nível é uma explicação. “Eu vi a miséria do meu povo, ouvi os seus clamores, vi sua 

opressão, senti os seus sofrimentos e por isso desci para libertá-los.” (Ex 3:7). Nesse 

sentido, o nome significa: Eu estou com o povo, e eles precisam tomar consciência de 

que são vistos, ouvidos e sentidos por mim (Deus). Este é o seu nome: sua presença 

no clamor dos indefesos.  

                                                      
4 Sobre essa temática ler: (RUNGE, L. O numinoso no sagrado de Rudolf Otto.) Disponível em: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi1jqDHu_L
kAhVzHbkGHaYHAoIQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fanais.est.edu.br%2Findex.php%2Fsala
o%2Farticle%2Fdownload%2F885%2F577&usg=AOvVaw2Dh7nPIcM-HKk5AuBvynZs. Acesso em: 13 
set. 2019. 
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Assim, podemos afirmar que Moisés não o vê, mas somente entende aquilo 

que é revelado, a saber, o estado de miséria em que vive o povo. Atravessando o 

deserto, eles descobrem um terreno selvagem, uma metáfora de seus medos mais 

profundos. Lá, Deus responde, assegurando-lhes sua presença e lhes dando sustento, 

em meio às desconfianças, aos medos e às lamentações, pois precisaram abandonar 

as seguranças, deixando para trás as “cebolas do Egito”, para abraçar um caminho 

incerto, mas necessário. 

Como se pode constatar, a fé deu-se em termos de disposição do povo em 

aceitar a exigência radical de Deus de se tornar um peregrino no caminho para um 

novo lugar. Essa ideia plasmou uma concepção religiosa, da qual a peregrinação 

significou um arquétipo expresso nas várias jornadas. Essa história tornou-se ação 

litúrgica, pois se recitavam solenemente as maravilhas que o Senhor havia operado: a 

Páscoa. Tal celebração visava a recordar duas coisas importantes: a primeira, as 

aflições e humilhações sofridas no Egito; e a segunda, o evento libertador de um Deus 

que ouve o clamor, desce e toma partido em sua defesa. (Ex 3: 7). 

Israel não foi apenas um povo que se lamentou, mas que também respondeu. 

Essa foi sua vocação profética. Deus escolhe morar com os exilados, em cujo braço 

não governava simplesmente, mas também os carregava como ovelhas. (Is 40:10-11). 

Talvez uma das declarações mais impressionantes sobre a habitação de Iahweh esteja 

em Isaías 57:15: “Eu habito em lugar alto e santo, mas estou junto com os 

humilhados e desamparados, a fim de animar os espíritos desamparados e os 

corações humilhados.” Esse é o resultado dessa fidelidade à aliança, que emerge e se 

torna mais explícita na proximidade entre o Antigo e o Novo Testamento. 

 

3 Santidade na perspectiva de Jesus 

 

No Novo Testamento, a noção de santidade é reformulada em resposta à 

pessoa de Jesus Cristo. Contudo, há uma notável ausência dessa linguagem nos 

Evangelhos. Em particular, embora o termo seja ocasionalmente usado, Jesus não o 

faz de forma convencional. Essa terminologia ressurge, gradualmente, nos Atos dos 

Apóstolos para descrever o Espírito de Deus que está operando naqueles que crêem.5 

                                                      
5  Assim, através do seu Espírito, as narrativas falam de uma intimidade animada e alegre no 
relacionamento entre Deus e o povo, que transborda em um testemunho ousado, que não coloca 
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Nos Evangelhos, se observa Jesus, deliberadamente, violando as práticas de 

culto, a fim de desafiar o entendimento de seus interlocutores. A comensalidade com 

os pecadores, a não observância de práticas como lavar as mãos, a crítica severa à 

forma como os fariseus realizam o jejum, a oração e a esmola são algumas das 

questões que o fez relativizar os padrões tradicionais de piedade de seu tempo. Como 

se isso não bastasse, intencionalmente, violou a lei do sábado, colhendo trigo quando 

parecia não haver necessidade de fazê-lo. 

Jesus, conscientemente, transgrediu as normas e regulamentos de pureza. Ele 

acolheu e tocou na mulher que estava com hemorragia. Conversou com a samaritana, 

recusou condenar em adultério a mulher que havia sido pega em praça pública. 

Questionou, com seus atos, a visão de santidade de sua época a partir de duas 

perspectivas: primeiro, porque demonstrou que a preocupação obsessiva pela retidão 

legal não poderia ofuscar o exercício de misericórdia. Em segundo, advertiu que os 

ritos externos não poderiam estar em contradição com a dimensão da subjetividade 

humana. Caso contrário, resultaria no que diagnosticou como “hipocrisia religiosa”. 

Dessa forma, a santidade proposta por Jesus não se encontra na separação, no 

sentido de retraimento ou no de pudor moral, mas no caráter distintivo do estilo de 

vida, que não ofusca a compaixão e a abertura aos irmãos. Sobre isso afirma o Papa 

Francisco:  

 
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 muito, porque em cada irmão, 
especialmente no mais pequeno, frágil, inerme e necessitado está presente a 
própria imagem de Deus. (Gaudete et Exsultate, n. 61). 

 

Sendo assim, as promessas de eleição, nas quais a fé do Antigo Testamento 

está  baseada, não são abolidas pela fé cristã em sua universalidade, mas se tornam 

matriz às formas em que Deus encontra a humanidade. 

 

4 Um convite endereçado a cada um de nós 

 

O Papa Francisco, na sua Encíclica Gaudete et Exsultate, ensina que a 

santidade é algo pelo que todas as pessoas devem ansiar e que, com a graça de Deus, 

                                                                                                                                                                     
barreiras para judeus e gentios, pois a morte e a ressurreição de Jesus abriram a todas as nações o 
chamado à santidade. 
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podem procurar. Segundo o Pontífice, a santidade culmina em ações que se 

demonstram aos outros, pelas quais somos progressivamente transformados por 

uma proximidade única com Deus, que, por si só, é graça. Ajudar cada pessoa a 

tornar-se verdadeiramente consciente disso implica responder, efetivamente, a esse 

chamado, que continua a ser uma prioridade na superação do que diagnosticou como 

neognosticismo e neopelagianismo.  

Esse discernimento é necessário, não apenas em momentos esporádicos, mas 

precisa tornar-se um instrumento eficaz para ouvir os sussurros do Espírito Santo, 

que nos instiga a crescer no entendimento e no amor das coisas cotidianas. E, assim, 

o ciclo de santidade recomeça.  

Nesse cenário, o Papa propõe um caminho prático, que nos coloca no 

horizonte do amor e da misericórdia de Deus, que não se fecha e se refugia nas 

próprias seguranças, na rigidez autodefensiva. Ao contrário, é sabedora de que 

“precisa crescer na compreensão do Evangelho e no discernimento das sendas do 

Espírito, e, assim, não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de se sujar 

com a lama da estrada”. (Evangelii Gaudium, n. 45). 

 

Considerações Finais 

 

No início deste artigo, destacamos a aparente incongruência no resumo da lei 

no Novo Testamento, onde há uma conjunção de dois aspectos: “Amar ao próximo 

como a si mesmo” e “Sede santos, porque eu, Iahweh, seu Deus, sou santo.” Para 

tanto, foram levantados dois problemas fundamentais: o primeiro diz respeito ao 

Livro de Levítico, onde existem muitas injunções atribuídas a Iahweh, e o segundo, 

porque há um sentido em que a santidade é inerente e exclusivamente uma 

propriedade divina. Diante disso, perguntamos: Até que ponto esse duplo aspecto da 

santidade é análogo? 

Referimos que o horizonte divino-humano, embora de forma distinta, é fonte 

de encontro com aquele que é “Santo”, porque sua presença santifica o seu povo. A 

afirmação “Sede santos, porque eu, Iahweh, seu Deus é santo” foi interpretada na 

participação relacional com o Deus, que abandonou as pretensões de realeza, para se 

colocar a caminho na história, com os pobres e invisibilizados. Esse é, justamente, o 
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lugar exato da visibilidade de Deus no mundo: o Deus que não se vê se faz visível no 

irmão que se vê.  

Esse paradigma permitiu vislumbrar o que diz a Sagrada Escritura: “Cuidarás 

de pô-los em prática com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje fizeste 

Iahweh declarar que Ele seria teu Deus e que andarias em seus caminhos, 

observando seus estatutos e obedecendo à sua voz.” (Dt 26:18-19). Dessa maneira, o 

“cristão torna-se não aquele que acredita que ‘Deus existe’, mas aquele que começou 

a crer que Deus é amor”.6 

Através dessa perspectiva, entendemos que a santidade é uma qualidade 

pertencente a Deus, investida em seu povo e traduzida em gestos e ações concretas. 

Ou, como diria o Papa Francisco, “a santidade ‘ao pé a porta’, daqueles que vivem 

perto de nós”. (Gaudete et Exsultate, 7). Compreendemos o referido conceito, não 

tanto como fonte de separação, mas como um ato de amor expresso em um 

relacionamento. Assim, falar em santidade é “viver em união com Ele (Cristo) os 

mistérios da sua vida; associando-se, de uma maneira única e pessoal, à Sua morte e 

ressurreição, assumindo a Sua vida oculta e a proximidade com os pobres”. (Gaudete 

et Exsultate, 20). Para tanto, foi preciso recuperar a sacralidade deste mundo como 

lugar da epifania de Deus. o Nesse contexto, o Papa Francisco encerra sua Encíclica: 

“Animemo-nos uns aos outros neste propósito, assim, compartilharemos uma 

felicidade que o mundo não poderá tirar-nos.” (Gaudete et Exsultate, 177). 
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Resumo 

 O nosso escopo é o de revalorizar, a partir de uma teologia latino-americana, 

algumas contribuições para o terreno da espiritualidade. Para isso, seguiremos 

fundamentalmente as indicações de Jon Sobrino, sobretudo quando se toma o 

“afrontamento com a própria realidade” como dimensão teologal fundamental da 

espiritualidade. O Deus de Jesus Cristo que se revela na história, marca e santifica a 

vida dos homens. Assim, ao assumir a frágil condição humana, santifica a pobreza; 

toda a missão pública revela a santidade do amor; ao assumir a cruz faz emergir a 

santidade política; e, por fim, a ressurreição deve ser vista como a santidade do 

gozo. Este itinerário salvífico de Jesus pode ser tomado como um programa de 

espiritualidade. Portanto, a vida espiritual ou o caminho de santidade fundamenta-se 

no seguimento Jesus Cristo, manifestado através da opção pelos pobres 

(encarnação), pela vivência do amor (missão), através do compromisso político 

(cruz) e no gozo das plenas alegrias – aquelas que realmente valem à pena 

(ressurreição). 

  
 

Introdução 

  

O apóstolo dos gentios, em sua carta dirigida à comunidade da Galácia, faz a 

seguinte exortação: “Eu vos exorto: Deixai-vos guiar pelo Espírito.” (Gl 5,16). 

Sabemos que são inúmeras as discussões teológicas, bíblicas e exegéticas, que 

procuraram interpretar o sentido literal e real de tal exortação. Além disso, o 

conselho para se guiar pelo Espírito e também o desejo de viver de tal modo são 

questões muito presentes na linguagem recorrente e, sobretudo, na prática e na 

                                                      
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
2 Doutorando em Teologia pela Faculdade de Filosofia e Teologia (FAJE) e Mestre em Teologia pela 
Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. 
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experiência de fé de nosso povo cristão. Assim sendo, tanto na linguagem da 

religiosidade popular quanto na prática de alguns movimentos eclesiais, o tema de 

uma vida movida pelo Espírito aparece frequentemente. 

 Mas não temos a pretensão de realizar alguma leitura exegética e também não 

recorreremos diretamente às modernas técnicas de leitura e interpretação das 

Sagradas Escrituras. Tampouco realizaremos um mero discurso religioso, respaldado 

simplesmente na experiência subjetiva do povo cristão que se sente constantemente 

conduzido pelo Espírito. Desse modo, nosso interesse é compreender, 

teologicamente, o significado de uma vida que se deixa guiar pelo Espírito e, por isso, 

nossa reflexão se localiza no âmbito da espiritualidade, sobretudo a partir da 

América Latina. 

 De certo modo, toda a teologia latino-americana é uma teologia espiritual, 

como observou Pablo Richard e também Gustavo Gutierrez ao afirmar que “uma 

reflexão que não ajuda a viver segundo o Espírito não é uma teologia cristã. Toda 

autêntica teologia é uma teologia espiritual”;3 Leonardo Boff, por sua vez, diz que o 

sustentáculo de toda e qualquer prática libertadora está na “experiência espiritual”. E 

para Sobrino uma teologia toda espiritual não só trata de temas espirituais, mas é 

feita com espírito, comunica espírito em todas as suas dimensões e ilumina, unifica e 

anima, na totalidade, a constituição do homem e de todo o povo espiritual.4 

 É claro que a reflexão também aponta e toca em algumas questões 

diretamente relacionadas à pneumatologia. Também sobre esse assunto, a Teologia, 

em nosso continente, tem grandiosas contribuições. Todavia, nos limitaremos, nesta 

seção, a apresentar os aspectos próprios de uma espiritualidade latino-americana que 

se pode traduzir sob a categoria de seguimento, tendo como referência algumas 

indicações apresentadas por Jon Sobrino.5 Enfim, se espera que a retomada do tema 

espiritualidade latino-americana continue constantemente produzindo belos frutos 

de santidade, não somente para o nosso continente, mas que ecoem para todas as 

realidades cristãs de nossa época. 

                                                      
3 GUTIÉRREZ, G. Beber no próprio poço, p. 50. 
4 SOBRINO, J. Espiritualidade da libertação, p. 87-88. 
5 Jon Sobrino nasceu em Barcelona – Espanha, em 1938, mas é considerado um teólogo salvadorenho, 
dada a sua instalação em El Salvador, desde 1972. O jesuíta ingressou na Companhia de Jesus em 1956 
e se tornou um dos grandes impulsionadores da Tologia da Libertação. Entre suas obras, cabe-nos 
citar: Cristologia a partir da América Latina (1977), a Ressurreição da verdadeira Igreja: os pobres, 
lugar teológico da eclesiologia (1981) e Libertação com Espírito (1985). Para uma detalhada biografia 
do teólogo citado, consultar: (BOMBONATTO, V. Seguimento de Jesus, p. 19-26). 
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1 A espiritualidade Latino-Americana para o nosso tempo6 

 

Todavia, vivemos em um mundo marcado pelas promessas do progresso, que 

aponta para grandes realizações, mas que está, paradoxalmente, repleto de crises, 

que se apresentam como problemas e desafios. Se o futuro reclama a esperança de 

que algo melhor virá, o presente, por sua vez, pode desanimar, uma vez que as crises 

são constantemente visíveis em várias esferas sociais. Trata-se, portanto, de um jogo 

desafiador entre o presente e o futuro, que se apresenta em forma de conflito entre a 

tradição (aquilo que sempre se fez) e a novidade (novos modos de fazer). Por vezes, 

não se sabe aonde iremos chegar e nem o que devemos fazer. Desse modo, as 

perguntas sobre “O que se deve esperar” e “O que se deve fazer?” são incessantes e 

continuam a pairar sobre o ar atualmente.  

Então, se tomarmos como verdadeira a premissa de Sobrino, quando afirma 

que nesse campo de reflexão, estamos lidando com o problema da espiritualidade, 

logo, é urgente e necessário o resgate desse tema, porém, procurando articular a 

tradição à novidade, em caráter de síntese. Dessa forma, espera-se oferecer uma 

reflexão espiritual que seja condizente com o tempo atual. 

Existem algumas novidades (elementos teológicos, pastorais e litúrgicos), que 

devem ser levadas em conta para a reconstrução do “edifício” da espiritualidade. É 

claro que a segurança da imposição administrativo-hierárquica (doutrina e 

administração) procura, isoladamente, se impor com toda a força semântica do 

elemento de tradição que carrega consigo. Mas a absoluta e urgente práxis cristã se 

apresenta como uma novidade que insurge trazendo novas esperanças. Assim, no 

campo da espiritualidade, esses elementos devem estar conjugados: os aspectos de 

novidade atrelados à segurança da tradição podem, de maneira conjunta, oferecer 

nova lente de visão para esse horizonte teológico. 

De fato, o campo da espiritualidade passou por várias fases em seu 

desenvolvimento histórico. O Concílio Vaticano II foi um verdadeiro marco, pois 

integrou a espiritualidade na Palavra de Deus (Dei Verbum), na liturgia 

                                                      
6  Para uma compreensão mais ampla acerca da espiritualidade latino-americana é mais do que 
necessária a análise da obra: “Beber no próprio poço”, de Gustavo Gutiérrez, sobre a qual Sobrino 
embasa todo seu pensamento sobre o tema em questão. Esta obra é, sem dúvida, um verdadeiro 
clássico para a espiritualidade latino-americana. Por questões metodológicas, este trabalho pretender 
realçar apenas os apontamentos apresentados por Jon Sobrino. Cf. GUTIERREZ, G. Beber no próprio 
poço, 152p. 
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(Sacrossanctum Concilium), no chamado de todo o povo de Deus à santidade 

(Lumen Gentium, Cap. V) e dá um grande salto, quando imprime o sentido de 

diálogo e de serviço ao mundo como elementos constitutivos da espiritualidade. Mas, 

ainda faltou o acesso dos pobres e oprimidos a essa modalidade teológica nova para a 

vida espiritual. Por isso, a teologia latino-americana vem agregar os elementos 

necessários para um redimensionamento totalizante da espiritualidade cristã.7 

Para Jon Sobrino, portanto, uma linguagem adequada, no campo da 

espiritualidade, requer a superação de distâncias entre a espiritualidade tradicional e 

as novidades apontadas pela reflexão teológica, sobretudo na América Latina, uma 

vez que o nosso continente tem algo bastante significativo para oferecer a esse campo 

de reflexão. Sem dúvida, tomada em caráter mais amplo, a reflexão teológica latino-

americana consegue não apenas minimizar as distâncias entre teologia e 

espiritualidade, mas “devolver o vigor manancial a palavras como espiritualidade, 

testemunho de vida, carne débil e Espírito de vida, aprender a ser livres, amar, orar, 

solidarizar, perdoar, pobreza, infância espiritual, viver em comunidade...”8 

 

2 A dimensão teologal-fundamental da espiritualidade 

 

Todo ser humano tem uma vida espiritual. Portanto, a expressão vida 

espiritual é uma tautologia, já que todos os homens conduzem sua “vida com 

espírito”, saibam ou não, queiram ou não. Para o autor, a espiritualidade é a 

capacidade de todos os homens de se afrontarem com a realidade e reagirem diante 

dela com ultimidade. 9  Note-se que para Sobrino um olhar complexo para a 

espiritualidade não nos leva a olhar para o alto e fugir do mundo. Ao contrário! A 

verdadeira espiritualidade olha para frente, para a realidade circundante e 

impulsiona para algumas tomadas de decisão. 

 Por isso, em nosso itinerário espiritual, o primeiro olhar será sobre a 

realidade que para Sobrino se apresenta em quatro dimensões: a primeira dimensão 

                                                      
7 CODINA, V. Renascer para a solidariedade, p. 93-95. 
8 EDWARDS, A. Seguimiento de Cristo en América Latina, p. 99. 
9 Sob a expressão ultimidad, Sobrino se refere à qualidade do último, isto é, à qualidade do horizonte 
extremo da vida humana. Portanto, a espiritualidade é a capacidade do homem de se afrontar 
honestamente com a realidade e, diante dela, responder de maneira global e totalizante, tomando sua 
resposta de ação como o fundamento último de sua vida. Poderíamos traduzir o termo por finalidade, 
mas, talvez, não conseguíssemos expressar a total força da categoria ultimidad no pensamento de 
Sobrino e, por isso, mantivemos ultimidade. 
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diz respeito à honestidade com o real, ou seja, a verdade da realidade que deve ser 

sempre respeitada: 

 

Captar e aceitar a verdade é deixar que a realidade seja, em primeiro lugar, o que 
é, sem violentá-la segundo gostos e interesses. E para isso se necessita espírito de 
honestidade, pois em todo ser humano está inata a tentação, tantas vezes 
atualizada, de aprisioná-la com a injustiça (Rm 1,18). E o problema da realidade 
não somente se levanta com relação à ignorância frente à realidade, como um 
partir de nada para chegar a algo, de um não saber para chegar ao saber, senão 
que se levanta com relação à tendência ao encobrimento da verdade através da 
mentira. Recordemos que em João o maligno é mentiroso.10 

 
Nota-se que para Sobrino há uma tendência humana de se “mascarar” a 

realidade. Portanto, aquele coração limpo que permite ver a Deus, conforme dizem as 

Bem-Aventuranças, nada mais é que o requisito fundamental de se adquirir “olhos 

limpos” para enfrentar a realidade tal como ela é sem querer oprimir a verdade e, de 

igual modo, sem querer conhecê-la para se defender de suas exigências, o que não 

passaria de manipulação. Com relação à realidade, a sua verdade dever ser 

respeitada. 

O pecado contra o Espírito Santo, apontado nos Evangelhos sinóticos, é fechar 

os olhos para a realidade, pois a vida espiritual exige atenção para os fatos e 

acontecimentos do mundo. O fechamento à realidade talvez seja, numa perspectiva 

totalizante de vida que se deixa guiar pelo Espírito, o maior pecado, pois é 

fechamento para o próprio Espírito.11 

A segunda dimensão da honestidade com o real chama a atenção para a 

reação da misericórdia, pois, quando nos confrontamos honestamente com a 

realidade, nos damos conta do não que essa comporta: “Quando não se aprisiona a 

verdade da realidade com a injustiça, dela mesma surge um incondicional ‘sim’ à vida 

e um incondicional ‘não’ à morte. O ‘não’ da realidade é sua mesma negação, a 

ausência, carência e aniquilação da vida.”12 Trata-se, portanto, de um movimento 

dialético, pois o afrontamento da realidade faz emergir os contrários: tanto o sim à 

vida, como o não à morte. 

Desse viés, a primeira atitude espiritual, que não almeja e nem pode se render 

ao incontável número de irmãos que vivem à mercê da vida e, portanto, deve gritar o 

seu não incondicional à situação de morte, é a reação da misericórdia para com os 

                                                      
10 SOBRINO, J. El espiritu de la liberación, p. 453.  
11 SOBRINO, J. Luz que penetra las almas,  p. 14-15. 
12 SOBRINO, J. El espiritu de la liberación, p. 453. 
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sofredores. É, assim, um ato último e decisivo, isto é, uma resposta consciente de 

uma vida espiritual em relação a quem sofre. Nessa lógica, apresentam-se como 

modelos bíblicos de tal atitude fundamental da vida espiritual, tanto o bom 

samaritano, como o pai que, movido pela misericórdia, é capaz de aceitar e acolher o 

retorno do filho pródigo. Assim, se entende a proposta de espiritualidade que olha 

para a realidade, pois “a própria realidade é a grande pergunta, o convite e a 

exigência para a misericórdia. E, respondendo com misericórdia, se é honesto com a 

realidade”.13 

A terceira dimensão desse olhar espiritual para a realidade diz respeito à 

fidelidade. A honestidade com o real se transforma, agora, em fidelidade para com o 

real. É interessante notar que a realidade seja ofuscada frequentemente e mesmo 

depois da primeira decisão honesta, a turvação acaba se apresentando como uma 

constante tentação. Por isso, ser honesto com a realidade implica sê-lo, mas, 

passando pela provação de ter as vistas ofuscadas, dado que é historicamente 

demonstrado que aquele que pretende desmascarar a mentira que aprisiona o amor e 

manifestar a vida aos que estão privados deve pagar, muitas vezes, com a entrega da 

própria vida. 

A própria realidade, ainda que com toda sua dureza, suscita dialeticamente 

esperanças, pois revela que sempre há um Moisés que anuncia a terra prometida, um 

Isaías que anuncia um novo céu e uma nova terra e um Monsenhor Romero que 

anuncia a libertação. Logo, sempre surge novo êxodo, nova volta do exílio e uma 

libertação do cativeiro. Por isso, a fidelidade ao real é também esperança 

possibilitada pela mesma realidade. 

E, por fim, a quarta dimensão impulsiona para se deixar levar pelo real. Não 

podemos prescindir de que a realidade é também evangelho, isto é, boa notícia e não 

somente um complexo de situações dificultadoras e agravantes. De certo modo, a 

realidade é também facilitadora, na medida em que contém a graça e nos indica uma 

direção, que nos garante a força necessária para recorrer e fazer história nessa 

direção. O Reino de Deus é como alguém que lança a semente na terra. Quer esteja 

dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele 

saiba como. (Mc 4, 26-27).  

                                                      
13 SOBRINO, J. El espiritu de la liberación, p. 456. 
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Por isso, deve-se aceitar a graça proveniente da própria realidade, cujo reino já 

lhe fora semeado; e, assim, “deixar-se envolver por ela, apostar nela, é também ato 

do espírito. É mergulhar na realidade e se deixar levar pelo mal, do qual a realidade 

está grávida e que se nos oferece gratuitamente, uma e outra vez, apesar de tudo”.14 

Trata-se da utopia, da estrutura graciosa da realidade que nos convoca a responder 

com o espírito de agradecimento, ou melhor, de gratuidade.  

 

3 A espiritualidade cristã: seguimento de Jesus desde a opção pelos 
pobres 

 

A espiritualidade cristã é viver segundo o Espírito de Jesus e a isso chamamos 

de “seguimento”.15 O seguimento de Jesus é, pois, uma constante na história dos 

cristãos que têm vivido com espírito. Jesus deve ser seguido, prosseguido, atualizado 

e não simplesmente imitado. Sobre o tema da imitação de Cristo, ainda permanece 

valioso o famoso guia medieval, escrito na esteira da Devotio moderna, pelo 

Venerável Tomás de Kempis. Mas a imitação de Cristo da fé dever ser 

complementada e enriquecida pelo tema seguimento de Jesus histórico, como bem 

percebeu Leonardo Boff.16  

 
Uma das características da teologia latino-americana é sua maneira de 
compreender e afirmar o seguimento de Jesus como mística e matriz de 
espiritualidade. O cristão não adere, simplesmente, a um conjunto de verdade ou 
a uma teoria. A afirmação da fé assume características práticas e existenciais, de 
maneira que ela se transforma em ações concretas: a fé sem obras é morta. (Tg 
2,17).17 

 

                                                      
14 SOBRINO, J. El espíritu de la liberación, p. 458. 
15  “Seguimento, portanto, não é imitação; mas também não é uma reprodução de alguns traços 
históricos de Jesus. A disponibilidade para o seguimento é a disponibilidade para re-produzir, em 
outro contexto histórico, o movimento fundamental de concretização dos valores genéricos de Jesus.” 
(SOBRINO, J. Cristologia a partir da América Latina, p. 151). Nessa obra, o autor aproxima a 
categoria seguimento à exigência cristã da moral fundamental. Por isso, podemos afirmar que a 
espiritualidade latino-americana também pode ser considerada uma espécie de ação e compromisso 
ético. (SOBRINO, J. Cristologia a partir da América Latina, p. 134-157). 
16 Na “explicação introdutória” de sua edição crítica do famoso manual de espiritualidade de Tomás de 
Kempis, do século XIV, Leonardo Boff acrescenta nova seção chamada “Seguimento de Jesus nos 
caminhos da vida”. Esse autor afirma que tal adendo se faz necessário porque seus apontamentos são 
impulsionados pelo Concílio Vaticano II (1962-1965), pelo magistério papal dos últimos decênios, pelo 
magistério episcopal da Igreja na América Latina e nasce dentro de uma cosmovisão oferecida pelas 
linhas da Laudato Sí’ (2015). Portanto, quer ser uma contribuição para a espiritualidade no século 
XXI. In: KEMPIS, T. Imitação de Cristo;  e BOFF, L. Seguimento de Jesus, p. 297. 
17 MANZATTO, A. Cristologia latino-americana. In: SOUZA, N. de (org.). Temas de teologia latino-
americana. São Paulo: Paulinas, 2007. p. 56. 
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 A espiritualidade cristã, hoje, é seguir Jesus, reproduzindo toda sua 

existência e não apenas algumas partes mais convenientes e, portanto, a partir da 

opção pelos pobres. Pela metáfora do empobrecimento, pode-se afirmar que Jesus é 

o sacramento histórico da opção de Deus pelos pobres. Portanto, o seguimento de 

Jesus está em plena afinidade com a opção pelos pobres. É claro que tal afirmação 

encontra duras críticas, todavia, “não se pode falar do  ‘Deus revelado’ 

independentemente de sua parcialidade pelos pobres e marginalizados. O Deus da 

revelação é um Deus parcial, um Deus que se revela tomando partido pelos pobres e 

marginalizados”.18 

 Assim, vale a pena perceber tal identidade a partir dos eventos cristológicos 

mais significantes. 

 

a) Encarnação: santidade da pobreza 

 

O primeiro elemento da estrutura da vida de Jesus é a encarnação. Porém, se 

deve notar que Jesus se encarna não em qualquer carne, mas em carne débil. A 

encarnação na pobreza é fundamental para a espiritualidade de hoje. Os pobres são o 

lugar teológico de conversão e de evangelização. Lugar de conversão, porque sua 

situação nos convoca a perguntar sobre a nossa própria realidade e lugar de 

evangelização, porque seus valores positivos de experiência espiritual, simplicidade, 

abertura, sentido de comunidade, esperança de vida, amor e entrega, sempre, 

indicam o caminho a seguir.  

 
Os pobres são, pois, lugar de experiência espiritual, de encontro com Deus. São 
exigência ética, mas, são mais que isso. Encarnação significa abaixamento e 
encontro, decisão primordial de chegar a estar na verdadeira realidade deste 
mundo, mas significa também deixar-se encontrar pelo Deus que está escondido, 
mas presente nessa realidade.19  

 
A encarnação é o custoso abaixamento, descobrimento gozoso e decisão de 

beber sempre nesse poço de água que está no “abaixo da história”. Maria Clara 

Luccheti Bingemer, tratando sobre a santidade, aponta a tal rebaixamento como a 

práxis amorosa de Deus, que precisa ser tomada como elemento essencial da mística 

cristã, cujo critério é a cruz, momento ápice do despojamento divino, mas que deve se  

                                                      
18 AQUINO JÚNIOR, F. de. Teologia em Saída para as periferias, p. 151. 
19 SOBRINO, J. El espíritu de la liberación, p. 462. 
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atualizar na prática diária da vida cristã:  

 
Ao encarnar-se, Deus sofre uma paixão, uma kenosis, um abaixamento, que não 
se limita apenas ao momento da Encarnação, mas que também tem lugar quando 
o inefável deve fixar-se por escrito, nascer em uma situação particular, ou 
expressar-se em palavras, gestos, atitudes e escolhas que vão marcar uma vida e 
determinar um futuro. O Infinito, então, se faz agente e perceptível através da 
finitude frágil e limitada de uma pessoa humana que assume traços crísticos em 
sua vida e personalidade.20 

 
 
b) Missão: santidade do amor 

 

O segundo elemento é a missão. Jesus anuncia o Reino de Deus, e tal reino 

tem início com os sinais (milagres, exorcismos, acolhida dos pecadores e dos sem-

dignidade). Além disso, Jesus acrescenta aos sinais algumas atitudes. Ele denuncia, 

desmascara, anuncia uma sociedade nova e livre dos poderes opressores. A missão, 

portanto, dá sentido à vida de Jesus e se poderia resumir na prática do amor. Por 

isso, viver com espírito é fazer, mas não fazer por fazer, mas fazer por amor. 

 Nesse sentido, a expressão máxima do grande amor e de todo amor é a 

libertação e a luta pela libertação, isto é, a atualização da missão de Jesus em um 

continente oprimido. Sem a prática de libertação, não teria sentido nenhum a 

espiritualidade, hoje, na América Latina. Na medida em que somos conduzidos pelo 

espírito de Jesus, tomamos consciência de que nosso compromisso ético com a 

libertação é parte integrante da estrutura de toda a vida espiritual. 

Mas, a essa altura, muito se pode questionar se essa espiritualidade 

demasiadamente encarnada não pode ser confundida com práticas sociais 

assistencialistas, e alguns ainda dirão que se o cristianismo se confunde com o 

compromisso ético; então, toda e qualquer ação libertadora, cristã (ou não), e ainda 

que fundamentada sobre alicerces ateus, poderá ser vista como atos espirituais. 

Portanto, não se deve pensar que a prática de libertação seja mecânica e que venha 

resolver todos os problemas da humanidade.  

Segundo Monsenhor Romero, a prática de libertação gera algumas tentações, 

tais como: o conflito por protagonismo, o distanciamento das necessidades reais do 

povo, a absolutização de alguns mecanismos de prática libertadora, a consciência de 

superioridade ética, a manipulação, as ambiguidades, o cansaço, o desencanto e a 

                                                      
20 BINGEMER, M. C. Santidade: chamado à humanidade, p. 91. 
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deserção. Por isso, a libertação deve ser nutrida por um espírito próprio que é o das 

Bem-Aventuranças. Nesse sentido, imbuída de tal espírito (pureza de coração, 

misericórdia, promoção da paz, perdão, pobreza no espírito), a libertação se 

apresenta como a materialidade, isto é, o canal necessário para a espiritualidade na 

América Latina. 

E, por fim, a gratuidade é a potencialização do amor próprio do espírito que 

gera a missão de Jesus Cristo, “a resposta agradecida potencializa o espírito e a 

prática, pois do agradecimento brota a generosidade da entrega [...], a liberdade do 

espírito e o gozo de ter encontrado a pérola preciosa. A experiência de gratuidade 

gera criatividade”.21 

  

c) A cruz: santidade política 

 

A fidelidade de Jesus à sua missão levou-o até as últimas consequências, ou 

seja, a cruz. Portanto, a espiritualidade cristã abraça a cruz, o que não significa que 

seja tão somente uma espiritualidade de sofrimento. Trata-se, na verdade, da 

espiritualidade do amor crucificado, que é capaz de reconhecer o antirreino e o 

denunciar. Desse modo, a América Latina é o local onde se produziram mais 

mártires, porque a fidelidade ao Reino de Deus, desde o Concílio, tem sido alvo de 

inúmeras perseguições. São mártires que defenderam os pobres. Os novos mártires, 

tal como Monsenhor Romero, são, pois, mártires do reino, mártires da 

humanidade.22 

Os mártires latino-americanos possibilitam entrever que quanto mais se 

aprofunda na realidade latino-americana, mais se aprofunda na realidade cristã. O 

martírio é, assim, a forma mais perfeita de santidade, que deve ser chamada de 

“santidade política”. Chama-se política porque é realizado em nome da comunidade, 

pela causa da sociedade e não pessoal, mas se chama santidade porque o martírio é a 

forma mais notável da fé, da esperança e da caridade. Não há melhor forma de viver a 

essência do cristianismo, isto é, o amor, senão através do martírio. 

“A expressão santidade política pode parecer, ainda hoje, uma expressão 

desconcertante por relacionar duas realidades que se pressupõem moralmente 

                                                      
21 SOBRINO, J. El espíritu de la liberación, p. 467. 
22 SOBRINO, J. El espíritu de la liberación, p. 467-468. 
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separadas de fato e de direito.” 23 Todavia, se compreendemos a sociedade como uma 

realidade que deve tender em direção ao Reino de Deus, compreendemos que a 

santidade significaria a realização da fé, na medida em que é gerada pela prática do 

seguimento de Jesus, na realidade concreta e histórica.24 

 

d) A ressurreição: a santidade do gozo 

 

A ressurreição revela que, pela primeira vez, não foi o verdugo quem triunfou. 

Para a espiritualidade esse evento é fundamental porque indica que podemos viver 

ainda nesta Terra, mas já como ressuscitados, desde a nossa própria história. Porém, 

se deve atentar para que isso não signifique uma espécie de fuga da materialidade, 

como muitas vezes se apregoou, sobretudo na vida religiosa. Ressurreição é vida em 

plenitude, logo, é amor em plenitude.  

Para muitos a pessoa que sofre vive triste, mas o sofrimento não pode ser 

empregado como sinônimo de tristeza. Na tentativa de explicitar essa afirmação, 

Sobrino reclama à lição que Gustavo Gutierrez aprendera do camponês, que afirmava 

que, apesar de todo sofrimento, não se sentia triste. Foi ali que o grande teólogo da 

libertação descobriu que é possível viver ainda que em meio às exigentes situações de 

sofrimento, pois o gozo brota do espírito do ressuscitado. A espiritualidade do povo 

sofredor deve fazer desaparecer toda tristeza. 

 
Quando os crucificados ouvem que Deus estava na cruz de Jesus, compreendem 
algo sumamente importante: que o poder de Deus não é opressor, mas salvador; 
que não é pura alteridade com relação a eles, mas amorosa proximidade. Dessa 
forma, a ressurreição de Jesus pode converter-se em seu símbolo de esperança.25  

 
Descobrir o gozo no seguimento equivale a ter encontrado a pérola preciosa ou 

a pérola perdida que faz desaparecer toda a tristeza e convoca à sensação de partilha 

alegre de uma vida que se move pelo espírito do “Ressuscitado”. Esse sentimento de 

gozo, tão valorizado pela teologia latino-americana, é o que permite vislumbrar 

vultos da ressurreição, em meio aos gritos de dor e sofrimento. “A teologia latino-

americana nasce da experiência vital e do sacrifício de uma nuvem de testemunhas, 

                                                      
23 SOBRINO, J. Espiritualidade da libertação, p. 97. 
24 Galilea vai ainda mais longe, procurando relacionar alguns elementos fundamentais e constitutivos 
da contemplação: o compromisso, a dimensão política e o profetismo na mensagem bíblica. 
(GALILEA, S. La liberación como encuentro de la política y de la comtemplación, p. 35-48).  
25 SOBRINO, J. Jesus na América Latina, p. 223.  
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homens e mulheres que se dedicaram a fazer possível um futuro diferente para o 

continente.” 26 

 

4 A espiritualidade teologal-cristã 

 

Se a espiritualidade é seguir Jesus Cristo, então se pode dizer que a 

espiritualidade do seguimento implica caminhar, ou seja, andar pela história, mas na 

companhia do próprio Deus. Portanto, o parâmetro para toda espiritualidade, seja 

ela mística ou contemplativa, seja ela ascética ou concreta, deve ser a mesma 

experiência revelada na relação de Jesus com Deus. Por isso, a espiritualidade cristã 

reconhece a presença íntima de Deus, que impele a chamar de Pai, isto é, o Abbá de 

Jesus.  

E a experiência de Deus, isto é, o encontro com Deus, na própria história, 

contém uma dupla dimensão: por um lado, se trata de um encontro absolutamente 

pessoal, mas, por outro, é algo totalmente comunitário, e, por isso, é que se pode 

denominar de espiritualidade libertadora. Não que a espiritualidade esteja sendo 

colocado a serviço da libertação. Mas, quando se desentranham as virtudes essenciais 

de uma autêntica espiritualidade cristã, brota, inequivocamente, a dimensão do 

compromisso.27 “O crente seguidor de Jesus, que vive na história, que a faz e a 

padece, encontra-se confrontado com a verdade, a vida, a cruz e a esperança. E tudo 

isso o remete ao mistério de Deus.”28 

O que se pretende, portanto, é uma espiritualidade libertadora, que pode ser 

definida como sendo   

 
a capacidade de viver, discernir e expressar a presença e revelação de Deus entre 
os oprimidos. Isto exige uma fé sólida e um espírito forte que saiba descobrir e 
resistir a essa inquietante presença do Deus que nos ama primeiro e vem a nosso 
encontro no mundo dos pobres. Esta espiritualidade só pode ser desenvolvida pelo 
silêncio, pela contemplação, pela oração.29  

 
O lugar privilegiado do encontro com Deus é o mundo dos pobres, como está 

sancionado em Mt 25. Deus, ainda que escondido, está nos pobres. Neles sua 

divindade se esconde, como ensinava Santo Inácio, mas ele (Deus) está ali nos 

                                                      
26 BINGEMER, M. C. Teologia latino-americana, p. 121. 
27 BONNÍN, E. Espiritualidad y liberación en América Latina, p. 11-14. 
28 SOBRINO, J. El espíritu de la liberación, p. 473. 
29 RICHARD, P. A força espiritual da Igreja dos pobres, p. 70. 
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débeis, nos desvalidos, nos inumeráveis homens e mulheres empobrecidos deste 

mundo. Todavia, a experiência espiritual não leva apenas a contemplar Deus, mas a 

praticar Deus, conforme dizia Gustavo Gutiérrez. Por isso, se nos crucificados deste 

mundo podemos contemplar a face de Deus, ao retirá-los de suas cruzes, estaremos 

praticando Deus, isto é, vivendo toda a espiritualidade em sua complexidade.  

 
Nem todo encontro com os pobres deste mundo é já necessariamente encontro 
com Deus, mas não pode haver encontro com o Deus de Jesus sem encontro com 
os pobres e crucificados. Por isso, como se tem repetido na América Latina, o 
encontro com o pobre é uma experiência espiritual, uma experiência de Deus. 
[...] Diante dos pobres e dos povos crucificados, a exigência se torna 
absolutamente clara: praticar a justiça e amar com ternura. E dessa maneira se 
caminha com Deus na história, humildemente. O que Jesus alude a esta exigência 
é que esse caminhar humilde é o verdadeiro caminhar com Deus e para Deus. O 
seguimento de Jesus é caminhar para Deus e caminhar com Deus na história. A 
esse caminhar é o que convida Deus, e esse caminhar é a espiritualidade.30 

 
 

Conclusão 

 

É invocativa a expressão do Cardeal Saliège, 31  quando afirmou: “Pobres 

teólogos! Esqueceram-se de duas coisas: dos leigos e do Espírito Santo!” Todo o 

itinerário percorrido até aqui nos leva a ampliar tal afirmação e a reconhecer que não 

simplesmente os leigos, mas sobretudo os pobres, são, constantemente, colocados no 

segundo plano de nossas reflexões teológicas. Portanto, nosso principal intuito foi o 

de promover uma reaproximação de tais temas olvidados e foi na Teologia da 

Libertação que encontramos os elementos que conseguem conjugar, sob o mesmo 

prisma, a realidade pobre que vivemos na América Latina e uma pneumatologia 

histórica e encarnada, elementos que muito contribuem para a reflexão teológica em 

campo de espiritualidade. 

Assim, notamos que a espiritualidade não precisa ser o posicionamento 

estático de quem para e olha para o céu: “Homens da Galileia, por que ficais aqui, 

parados, olhando para o céu?” (At 1,11), mas, contrariamente pode ser a visão 

purificada que sabe olhar para a própria realidade e, a partir dela, encontrar os 

                                                      
30 SOBRINO, J. El espíritu de la liberación, p. 475-476. 
31 O Eminentíssimo Cardeal Jules Géraud Saliège nasceu em 24/2/1870 e morreu em 1956. Foi 
Arcebispo de Tolouse e representou um importante papel contra as investiduras do Nazismo na 
França. É altamente reconhecido em ambiente judaico, graças à proteção dada aos judeus em 
território francês. O teólogo J. Grootaers inicia assim seu artigo O leigo na Igreja Católica Romana, 
também citando essa mesma profética frase do Cardeal Saliège. (CÍRCULO DO HUMANISMO 
CRISTÃO. O Mistério da Igreja. Lisboa: Livraria Morais, 1965). 
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elementos necessários para a ação. E, por isso, conseguimos identificar uma 

espiritualidade que se concretiza no seguimento de Jesus de Nazaré e, por isso, inclui 

a opção preferencial pelos pobres. 

Todavia, se nossa reflexão sobre a espiritualidade nos conduziu à 

solidariedade, condescendência e misericórdia para com os pobres e miseráveis deste 

mundo, fomos desafiados a dar um passo maior e a perceber a dimensão profunda da 

pobreza, vista como a mediadora da salvação, na medida em que é conduzida pelo 

Espírito e forma a autêntica Igreja de Cristo. “Jesus elogia os ‘pobres em espírito’ (Mt 

5,3), quer dizer, aqueles que olham assim as suas necessidades e, necessitados como 

são, se entregam a Deus, sem temer depender dele (Mt 6,26).” 32 Vista assim, a 

pobreza é capaz de revelar a profunda presença e, consequentemente, a experiência 

de Deus. 

Desse modo, a espiritualidade que irrompe das reflexões latino-americanas 

contribui para a percepção de que o mesmo Espírito que age nas pessoas e gera a 

Igreja pode, também, agir no mundo, na história e na construção de uma sociedade 

mais justa, capaz de transformar situações de morte em realidades de vida. A vida no 

Espírito, a partir da América Latina, ajuda a compreender aquela antiquíssima prece 

cristã: “Vem, ó Pai dos pobres!” 

É claro que reconhecemos que nosso esforço pode ainda ser muito mais 

enriquecido e ampliado, mas já algo muito pertinente é perceber que a Teologia 

latino-americana contribui para a valorização da práxis da fé, ao oferecer uma 

proposta de espiritualidade encarnada, concreta e histórica. Cabe-nos, então, 

revalorizar, em âmbito eclesial, essa importante contribuição à espiritualidade, e, 

aqui, recorremos às palavras de Víctor Codina, quando afirma que os “pobres são o 

lugar privilegiado para a teologia e, concretamente, para a eclesiologia. São o sinal 

dos tempos, hoje mais relevante, já que o anseio de libertação é sinal claro do 

Espírito”.33 

Por fim, aprendemos que é impossível uma vida no Espírito que prescinda da 

sensibilidade para com os pobres e que não esteja comprometida com a libertação. 

Desse modo, a Igreja “pobre com Espírito” é aquela em que se experimenta a 

plenitude da presença divina, sua única e verdadeira riqueza e, dessa maneira, 

                                                      
32 PAPA FRANCISCO. Prefácio. In: MÜLLER, G. Pobre para os pobres: a missão da Igreja, p. 8. 
33 CODINA, Víctor. Para compreender a eclesiologia a partir da América Latina, p. 15. 
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encontra motivo para sua ação transformadora, capaz de gerar vida e conduzir à 

salvação.  
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Resumo 

 A presente comunicação é uma pesquisa, cujo objetivo é apresentar, de modo 

comparativo, esses dois grandes místicos do “Século sem Deus” (XX). Inicialmente, 

apresentamos a vida do teólogo alemão que dá a tônica ao trabalho. A seguir, a 

cristologia de Rahner, a partir da qual descrevemos a proposta de nova reflexão 

cristológica para a atualidade. Da mesma forma, explicitamos as duas vertentes 

cristológicas, propostas pelo teólogo. No terceiro momento, apresentamos a vida de 

Teresa de Calcutá, a partir de sua experiência. Em seguida, a cristologia de Madre 

Teresa é descrita e orientada com base em alguns teólogos. O último momento da 

pesquisa se estrutura em uma perspectiva comparativa. Como via de aplicação, 

tomamos o pensamento do Papa Francisco, de modo que se perceba o quanto a 

reflexão dos místicos pode contribuir para a renovação da Teologia e, por 

consequência, da vida eclesial nos dias atuais. Dessa maneira, a cristologia existencial 

de Rahner e de Teresa de Calcutá oferecerá luzes para ser cristão no século XXI.  

 
 
Introdução 

 

Em um tempo de escuridão, Karl Rahner e Madre Teresa de Calcutá são luzes 
ardentes e brilhantes; em um tempo de crueldade, eles são exemplos de uma 
encarnação viva do evangelho de amor de Cristo; em um tempo sem Deus, é o 
Verbo que habita no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Por isso, todos os 
que tiveram o inestimável privilégio de conhecê-los, pessoalmente ou não, devem 
se sentir eternamente gratos. É como nos sentimos agora! 2 

 

Com essa moldura e nessa perspectiva, iniciamos nossa reflexão com o 

objetivo de apresentar dois místicos que, apesar da escuridão interna e da externa, 

                                                      
1 Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Reitor do Seminário São 
José, de Niterói. E-mail: douglasafontes@yahoo.com.br 
2 Parafraseando Malcolm Muggeridge. In: KOLODIEJCHUK, B. Madre Teresa: venha, seja minha luz, 
p. 337. 
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souberam resplandecer a luz de Cristo. 3  Nosso trabalho visa a apresentar Karl 

Rahner e Teresa de Calcutá, a partir da perspectiva cristológica. Ambos serão vistos, 

neste texto, pelo prisma do que Rahner chama de “Cristologia Existencial”.4 

Inicialmente, veremos a vida e a obra de Rahner, a partir de sua própria experiência 

de fé. Veremos o quanto essa experiência mística tocou sua vida e fez com que ele 

sempre fizesse uma teologia narrativa, a partir da própria existência. Nosso objetivo, 

em seguida, é dedicarmo-nos à Cristologia Existencial, propriamente dita. A base 

será o que o próprio Rahner apresentava como fundamento de sua teologia: os 

Exercícios Espirituais. Mostraremos a proposta existencial de Rahner, no encontro 

com Jesus, guiado pelo próprio teólogo, como um bom jesuíta, orientador de retiros.5 

Assim, estudaremos a proposta do teólogo vendo a incidência dos mistérios da 

vida de Cristo que tocam nossa própria história (descendente). Depois, percebemos 

um segundo acesso à pessoa de Jesus, o irmão. Esse acesso nos coloca diante da 

mediação concreta acerca do encontro com Jesus, através de quem está ao nosso lado 

(ascendente). 

Depois de refletir sobre Rahner, passamos a analisar a Madre Teresa. Primeiro, 

contemplando sua vida e seu testemunho de fé; em seguida, o que praticamente 

ainda não foi considerado, pelo menos, diretamente: a Cristologia Existencial de 

Teresa de Calcutá. Por último, concluiremos sobre o que esses dois grandes cristãos 

podem oferecer à Igreja, a todo cristão e a todo aquele que deseja fazer uma profunda 

experiência mística.  

 

1 Um teólogo místico – da experiência de Deus à Teologia  

 

Toda cristologia de hoje e de amanhã deveria, antes de mais nada, dizer muito 
mais do que até agora a respeito do relacionamento pessoal e de amor da parte de 
cada um para com Jesus de Nazaré [...]. Se esse relacionamento de cada um para 
com Jesus fosse entendido, já de início e de modo claro, como um morrer com 
Jesus (em absoluta esperança) para mergulhar no Deus incompreensível e 
eterno, então a cristologia [...] perderia a impressão de ser ela possível apenas 
para uma religião em particular, que não poderia ser a religião de todos os 
homens.6  

 

 

                                                      
3 “Vós sois a luz do mundo!” (Mt 5, 14). 
4 RAHNER, K. Cristologia hoje: em vez de um epílogo. Concilium, v. 18, fasc. 173, p. 342-349, 1982. 
5 RAHNER, K. Meditaciones sobre los ejercicios de San Ignacio. (Tradução nossa). 
6 RAHNER, K. Cristologia hoje, p. 346. 
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As palavras de Rahner, nesta pesquisa, servem como uma bússola que orienta 

nosso peregrinar! Sua reflexão questiona e impulsiona nosso estudo da Teologia, de 

forma particular o estudo da cristologia. O texto citado aponta o que foi o conteúdo 

programático de vida do grande teólogo alemão. Sua reflexão é claramente fruto de 

sua própria experiência de fé. “Tuus sum ego: eu sou aquele que não se pertence a si 

mesmo, mas que pertence a Ti. Eu não sei mais nada, nem sobre mim, nem sobre Ti. 

Tu, o Deus da minha vida, a infinita riqueza de minha existência pobre e limitada.” 7  

De antemão, precisamos destacar que queremos contemplar, em Rahner, o 

teólogo místico. Contemplar sua vida é reconhecer um homem que buscou Deus, 

encontrou-o e levou tantos a encontrá-lo. Sua teologia nasceu e se desenvolveu a 

partir de sua emblemática experiência de fé, feita, principalmente, a partir dos 

Exercícios Espirituais de Santo Inácio.  

Rahner nasceu em uma família católica e teve, no irmão Hugo Rahner, um 

significativo exemplo e impulso para sua vocação. Depois da entrada do irmão, foi a 

vez de K. Rahner ingressar na Companhia de Jesus e se tornar um jesuíta. Com isso, 

nascia um jovem jesuíta, que passaria pelo processo formativo longo e intenso de 

qualquer outro membro da Companhia de Jesus. Seu processo formativo foi não 

apenas marcante para sua vida, mas sobretudo para sua pesquisa teológica. Para 

Rahner, os Exercícios Espirituais constituíram uma fonte da sua Teologia. Segundo 

ele, existe uma literatura piedosa que precede à reflexão teológica.8  

Com o passar do tempo e o desenvolvimento da sua formação, começa a se 

manifestar a independência de um jovem teólogo que, seguindo os passos dos 

grandes mestres jesuítas, passa a iniciar seu próprio caminho, marcado pela 

profundidade e pela originalidade. Sua preocupação sempre foi viver o que São Pedro 

afirma como “dar razões da sua fé/esperança” (1 Pd 3, 15). Rahner se empenhava 

para fazer uma teologia que pudesse chegar e falar para seus contemporâneos.  

Nesse caminho, se inicia uma intensa e profunda produção teológica que 

marcará a vida do grande teólogo alemão. Aquele que, em um primeiro momento do 

seu ministério, era um padre que servia às comunidades e a tantas pessoas, através 

de formações, retiros e orientações, foi se tornando um grande e importante teólogo. 

Sua produção teológica não se restringiu à Alemanha. Não apenas, mas 

                                                      
7 RAHNER, K. Appels au Dieu du silence, p. 18. (Tradução nossa).  
8 VORGRIMLER, H. Karl Rahner, p. 39. 
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principalmente o Concílio Vaticano II, foi se tornando uma mola propulsora da sua 

presença como teólogo da Igreja.  

Dessa maneira, foi nascendo e se desenvolvendo aquele que seria um dos 

grandes teólogos do Concílio Vaticano II e, por consequência, da Igreja. Sua teologia 

foi sendo marcada por uma profunda experiência de fé, que o mesmo fazia e sugeria a 

tantos outros. A vivência de sua espiritualidade jesuítica foi gestando não apenas um 

grande teólogo do século XX, mas um homem de Deus e da Igreja.  

Assim, fica claro que jamais poderemos estudar a Teologia de Rahner, 

desconsiderando sua vida. Nessa, encontramos a base da Teologia rahneriana. Sem 

dúvida alguma, podemos e devemos dizer que a sua Teologia não apenas pode estar 

dissociada da sua vida, mas precisamos percebê-la como uma Teologia da vida e para 

a vida.  

 

2 A cristologia existencial de Karl Rahner 

 

Senhor Jesus Cristo, palavra eterna do Pai e verdadeiro homem, nós Te 
adoramos. Sejas para sempre o mistério vivo da nossa fé e da nossa vida que se 
fundamenta nesta fé: eterno Sumo Sacerdote e perpétuo sacrifício, sejas Tu 
mesmo nossa adoração ao Teu Pai no Espírito e na verdade. Em Ti e contigo, seja 
a nossa vida o serviço do Deus infinito, Tu o Sacramento do serviço da Majestade 
divina.9  

 
O Mistério de Cristo ocupa o centro da reflexão teológica e não poderia ser 

diferente com a Teologia de Rahner. Como vimos, a proposta cristológica de Rahner 

tem uma clara incidência existencial. Ele não quer apenas refletir sobre mais um 

tema da Teologia, mas quer falar sobre alguém que tem uma forte incidência na vida 

concreta de todos nós. Para que isso acontecesse, o caminho de Rahner foi 

fundamentado na experiência com Jesus. Essa relação com Jesus de Nazaré, para 

Rahner, se deu principalmente através dos Exercícios Espirituais. Com isso, 

contemplamos a fonte primeira de sua Teologia. 

Para ele os “exercícios não constituem um sistema teológico. Teologicamente 

considerados, não são senão uma eleição: a eleição dos meios e da forma concreta de 

fazer do cristianismo uma realidade vivente entre nós”.10 Assim, o teólogo alemão vai 

desenvolvendo sua Teologia e, principalmente, sua cristologia, a partir de uma 

profunda experiência existencial. Não foi e não é uma reflexão teológica sem uma 
                                                      
9 RAHNER, K. Gebete des Lebens, p. 57. (Tradução nossa).  
10 RAHNER, K. Meditaciones sobre los ejercicios de San Ignacio, p. 13. 
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incidência na vida daquele que reflete. Exatamente por isso, Rahner enfatiza a 

necessidade de uma cristologia que trate não apenas de temas dogmáticos, mas que 

leve em consideração a experiência de quem crê com o objeto da sua fé: Jesus Cristo.  

 
A experiência humana não é outra coisa do que o convite a entregar-se com 
paciência, com abertura e fidelidade, ao desenvolvimento de sua própria 
existência cristã, até que essa vida, passo a passo, talvez em meio a dores e falhas, 
venha a desenvolver, transformando-se na experiência de relação pessoal com 
Jesus Cristo.11  

 

A reflexão cristológica de Rahner se divide em duas dimensões ou direções: 

descendente e ascendente. Em linhas gerais, a primeira diz respeito aos mistérios da 

vida de Cristo que tocam a nossa vida ordinária. Poderíamos dizer que o Mistério da 

vida de Cristo toca o mistério concreto da nossa vida. As diversas fases e situações da 

vida de Jesus nos alcançam porque estamos diante do Verbo de Deus, que vive para 

sempre, e com isso ilumina a nossa vida e nos leva a um encontro pessoal com Jesus 

Cristo.  

Nessa mesma direção, Rahner enfatiza que a busca do sentido da vida também 

se torna um acesso a Jesus Cristo. A sede de sentido, de plenitude, encontra em Jesus 

a fonte que nos sacia e nos impulsiona a continuar vivendo, com um olhar cheio de 

esperança e de certeza do amanhã.  

 
Em Jesus, Deus se aproximou totalmente de mim, Deus em pessoa, e operou na 
história da humanidade algo que não pode ser anulado porque Deus não pode 
voltar atrás; e, em Jesus, Deus fez algo consigo mesmo. Nesta aproximação de 
Deus através de Jesus Cristo, Deus me disse: Aqui estou como tua própria glória 
definitiva, irrevogável, libertadora, perdoadora na história que tem que 
consumar-se em ti, porém, por minha parte, operei já, em tua vida, o definitivo 
de meu amor, precisamente porque Jesus existe e permanece eternamente.12 

 
Já a dimensão ascendente da cristologia rahneriana enfatiza o acesso que 

temos a Jesus, através da mediação do outro, criado à imagem e semelhança de Deus 

e que se torna expressão do próprio Jesus, quando esse se identifica com os menores. 

Rahner faz uma clara alusão à cristologia bíblica para mostrar o quanto o amor ao 

próximo pode e é meio para o encontro com Cristo. O teólogo recorda as palavras do 

próprio Jesus em Mt 25, quando o Filho de Deus se identifica com os irmãos menores 

e mais necessitados. Nesse sentido, podemos também acenar para o cristianismo 

anônimo de Rahner, quando ressalta a possibilidade de tantos viverem a fé cristã de 

                                                      
11 RAHNER, K. Curso Fundamental da Fé, p. 361. 
12 RAHNER, K. Amar a Jesus. Amar al hermano, p. 50-51. 
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maneira indireta, pelo fato de viverem valores cristãos, mesmo sem professarem a fé 

cristã dentro da comunidade cristã.  

 
Realmente, apenas por quem busca e tem a coragem de amar Jesus de maneira 
realmente pessoal mediante a Escritura, os sacramentos, a celebração de sua 
morte, e a vida da comunidade de seus fiéis; por quem se arrisca a encontrar-se 
com Ele pessoalmente e, ao fazê-lo, recebe como graça a coragem de não temer, 
já que, quando diz “Jesus”, não se refere só a uma ideia abstrata de um Deus 
infinito. 13 

 
As palavras de Maria Clara Bingemer servem como síntese para a reflexão 

cristológica de Rahner e como expressão daquilo que ele propunha para toda reflexão 

teológica que manifesta uma clara incidência existencial. A Teologia de Rahner fez e 

faz a diferença no estudo da Teologia, de tal maneira que ele pode e deve ser 

constantemente redescoberto. Sobretudo, o Rahner místico precisa ser apresentado 

para que sejamos fiéis ao próprio teólogo.  

 
Esta experiência de união com Deus, acusada muitas vezes de alienar o ser 
humano, mostra-se, pelo contrário, extremamente fecunda e prenhe de valor e 
esperança, capaz de fascinar e seduzir a criatura desorientada que nada nas 
movediças águas pós-modernas e se defronta com uma infinidade de propostas 
de autoajuda e espiritualidade vária, algumas delas muito superficiais.14 
 

 

3  Uma religiosa mística - a história de uma missionária  

 

A vida daquela que seria conhecida, mundialmente, como “Madre Teresa” foi 

uma verdadeira peregrinação pelas estradas que Deus lhe mostrava. Ela própria não 

                                                      
13 RAHNER, K. Curso Fundamental da Fé, p. 365. 
14 BINGEMER, M. C. O mistério e o mundo, p. 433. A reflexão da teóloga sinaliza um dado importante 
da vida do teólogo alemão: a grande influência que teve na Teologia latino-americana, particularmente 
na Teologia da Libertação. Os grandes expoentes da Teologia da Libertação, através de seus escritos, 
revelam o quanto estudaram a Teologia rahneriana. Em sua obra programática, Teologia da 
Libertação, Gustavo Gutiérrez, referencial da TdL e considerado seu pai, reconhece, num capítulo, a 
importância da concepção unitária de natureza e graça para a Teologia latino-americana. Gutiérrez 
havia sido aluno de Rahner. Segundo o Cardeal Müller, o teólogo latino-americano havia recebido dos 
seus professores, entre eles Rahner, “aquele impulso interior de tentar ligar profundamente o falar de 
Deus à tomada concreta de posição pelo homem que espera de Deus uma salvação global”. (MÜLLER, 
G. L. Pobre para os pobres, p. 38). Claramente, se vê a Teologia de Rahner emergir. Na verdade, 
alcançar uma Teologia do social, da história, das realidades terrestres, depois da superação do 
supranaturalismo da graça de Deus, fortemente criticada pelo nosso teólogo, acompanhado por Lubac, 
Balthasar, entre outros. Da mesma maneira, sua constante preocupação em confrontar a fé cristã com 
as diversas realidades da vida, da cultura e da sociedade, introduzindo-as na reflexão teológica, foi 
imprescindível para que se desenvolvesse uma Teologia que leva a sério a situação dos marginalizados 
latino-americanos. É necessário também recordar que o próprio Rahner tomou a defesa da Teologia 
da Libertação, reconhecendo-a legítima e mesmo necessária para a dolorosa situação social de tantos 
na América Latina. Nos seus últimos anos, ele lamentava o fato de não ter conhecido nosso continente.  
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imaginava o que estava por vir. Depois de uma infância comum na sua região e no 

seio de sua família, a jovem Gonxha Agnes, movida por um forte impulso 

missionário, inicia sua jornada como futura religiosa de Loreto. A viagem marítima, 

para iniciar sua formação como religiosa, foi marcada por um poema que escreveu e 

o intitulou “Adeus”.15 Suas palavras se tornam uma profecia da própria vida:  

 
[…]  
Estou deixando meus velhos amigos 
Renunciando à família e ao lar 
Meu coração me impele avante 
A servir ao meu Cristo. 
[…] 
Corajosamente de pé no convés 
Alegre, de semblante pacificado, 
A feliz pequenina de Cristo 
Sua nova noiva prometida 
[…] 
Tem na mão uma cruz de ferro 
Sobre a qual pende o Salvador, 
Enquanto sua alma ardente lá oferece 
O seu doloroso sacrifício. 
[…]  

 

Depois de um intenso processo formativo, próprio de sua ordem e do seu 

tempo, a jovem Gonxha faz sua profissão religiosa e se torna, como a própria 

entendia, a mais nova noiva de Cristo. Seu amor por aquele que foi seu único 

“esposo” só cresceu e se intensificou com o passar do tempo. Com isso, nascia a mais 

nova religiosa da Congregação de Loreto: Madre Teresa. Mesmo esperando viver 

como missionária e como religiosa, como outra qualquer, a jovem consagrada não 

imaginava o que ainda estava por vir.  

Durante uma viagem até os pés do Himalaia, para um retiro espiritual, a 

jovem Madre Teresa não imaginava o que poderia acontecer. Nessa jornada, ela 

mesma sente um chamado profundo do seu “esposo”: Venha ser minha luz! Segundo 

ela, esse foi o chamado dentro do chamado, que lhe pedia para iniciar nova missão, 

destinada aos pobres das periferias de Calcutá. Seu Mestre e Senhor a chamava a ser 

sua luz na vida de tantos sofredores, os pobres dos mais pobres. Contudo, não era um 

chamado qualquer, pois o Senhor pedia a sua “esposa” que se fizesse, de fato, uma 

indiana pobre, entre seus pobres. O nível de comunhão entre os dois era cada vez 

mais profundo. 

                                                      
15 KOLODIEJCHUK, B. Madre Teresa, p. 28-29. 
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Quero freiras indianas, vítimas do Meu amor, que sejam Maria e Marta. Que 
estejam tão unidas a Mim que irradiem o Meu amor por sobre as almas. Quero 
freiras livres, cobertas com minha pobreza da Cruz. Quero freiras obedientes 
cobertas com Minha obediência da Cruz. Quero freiras cheias de amor cobertas 
com a Caridade da Cruz. Vai recusar fazer isto por Mim? 16  

 

Com isso, Madre Teresa começa um processo lento e intenso para deixar 

Loreto e iniciar nova Ordem Religiosa. Sem dúvida, não foi uma escolha fácil, nem 

simples, mas  profunda e verdadeira. Como religiosa humilde e obediente, cumpriu 

tudo que estava previsto para esse processo. Foi graças à abertura de sua 

congregação e a orientação exigente e próxima de D. Périer SJ, Arcebispo de Calcutá, 

que ela pôde dar início a uma obra que seria conhecida mundialmente.  

A marca dessa nova vida foi uma vida de absoluta pobreza, castidade, 

obediência e caridade para com os pobres. Madre Teresa enfatizava que a obra era 

unicamente de Deus, de tal maneira que ela se sentia apenas um lápis usado pela 

grandeza de Deus no “nada” da sua serva: “Ele escreve, Ele pensa, Ele faz os 

movimentos. Eu só tenho que ser o lápis.” 17 Dessa forma, a nova obra vai tomando 

corpo e proporção inimagináveis. A comunhão entre ela e o eterno amor de sua vida foi se 

intensificando cada vez mais.  

 
É agora que quero agir. Deixe-Me fazê-lo. Minha pequena Esposa… Eu estarei 
sempre com você… Deixe-me agir. Não Me recuse. Confie amorosamente em 
Mim. Confie cegamente em Mim. Pequenina, Me dê almas. Há conventos com 
muitas freiras que cuidam dos ricos e capazes, mas para os Meus muito pobres 
não há absolutamente nenhuma. Eu anseio por eles. Amo-os. Vai recusar? 18  

 

A obra foi alcançando, cada vez mais, espaço. Os limites de um país, nem de 

um continente puderam conter uma obra que vinha de Deus e encontrava abrigo em 

um coração generoso e apaixonado, que conquistava, sempre mais, inúmeros 

corações. Com isso, homens e mulheres passam a abraçar esse ideal formando uma 

descendência como as estrelas do céu. A jovem, saída da Macedônia, não podia 

imaginar aonde chegaria por conta de um simples desejo juvenil: ser missionária na 

Índia. Padre Brian descreve a conclusão de sua jornada terrena, com palavras lúcidas 

e emocionantes:  

 

                                                      
16 KOLODIEJCHUK, B. Madre Teresa, p. 61-62. 
17 KOLODIEJCHUK, B. Madre Teresa, p. 11. 
18 KOLODIEJCHUK, B. Madre Teresa, p. 62-63. 
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Eram 21h30min. Com Calcutá mergulhada na escuridão, extinguia-se a vida 
terrena daquela que tanta luz levara a essa cidade e a todo o mundo. Mas sua 
missão não acabou: do Céu, ela continua respondendo ao chamado de Jesus: 
“Venha, seja Minha luz.” 19  

 
 
 
4 A cristologia existencial de Madre Teresa De Calcutá 

  
O pai da Ordem cisterciense, São Bernardo, no seu tempo, lutou contra o 
afastamento de uma racionalidade objetiva da corrente da espiritualidade 
eclesial. A nossa situação hoje, mesmo sendo diversa, tem também semelhanças 
notáveis. Na ansiedade por obter o reconhecimento de cientificidade rigorosa no 
sentido moderno, a teologia pode perder o alcance da fé. Mas como uma liturgia 
que esquece de olhar para Deus está, como tal, definhando, assim também uma 
teologia que já não respira no espaço da fé, deixa de ser teologia; termina por se 
reduzir a uma série de disciplinas mais ou menos relacionadas entre elas. Ao 
contrário, onde se pratica uma "teologia de joelhos", como pedia Hans Urs von 
Balthasar (cf. Hans Urs von Balthasar, Theologie undHeiligkeit, Aufsatz von 1948 
em: Verbum Caro. Schriften zur Theologie I, Einsiedeln 1960, 195-224), não 
faltará a fecundidade para a Igreja na Áustria e também noutras partes.20 

 
Quando contemplamos a vida e a escritura de Madre Teresa, não podemos 

chegar à outra conclusão a não ser a que Bento XVI apresenta, no texto acima, 

citando Balthasar. Estamos, de fato, diante de uma mulher que fez “Teologia de 

joelhos”. Se a consideramos como teóloga, e assim a vemos, não podemos considerá-

la no sentido estrito ou acadêmico do termo. Contudo, a santa de Calcutá é um 

verdadeiro ícone da Teologia do século XXI pelo fato de cumprir o que propunha 

Balthasar.  

Sua reflexão teológica não foi feita nas cadeiras da academia, mas diante do 

Santíssimo Sacramento e de cada irmão que ela encontrou e a ele serviu. Ela soube 

unir vida e Teologia e não apenas a vida dos outros, mas a sua própria. Nas palavras 

de Ratzinger, aquele que faz Teologia precisa “conferir rumo e conteúdo aos anseios 

religiosos e de transcendência capazes de ser propostos hoje”.21 

Com base na reflexão da Professora Virginia Azcuy, especialista em Santa 

Teresinha, pode-se afirmar que Madre Teresa oferece uma verdadeira Teologia 

existencial de uma mulher. Com base na reflexão da teóloga argentina, percebemos o 

quanto Madre Teresa bebeu da espiritualidade da santa de Lisieux.  

                                                      
19 KOLODIEJCHUK, B. Madre Teresa, p. 335.  
20 PAPA BENTO XVI. Discurso do Santo Padre aos monges reunidos na Abadia de Heiligenkreuz. 
21 RATZINGER, J. Natureza e missão da Teologia, p. 7. 
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A atitude contemplativa e receptiva do amor é a primeira dimensão que faz de 

Teresa de Calcutá uma verdadeira teóloga. Porém, isso não pode ser apenas privilégio 

da religiosa, mas pode e deve ser acolhido por quem faz Teologia: aprender a 

contemplar e viver na dinâmica do amor, que se encarnou e se tornou um de nós. 

Com isso, a Madre se torna um Sacramento do Amor de Deus e, parafraseando 

Congar, ela está entre “os faróis que Deus acendeu no limiar de um século atômico”.22  

Tanto a religiosa de Lisieux como a de Calcutá beberam a espiritualidade 

carmelita, sendo influenciadas pela grande Santa Teresa de Jesus. Assim, elas dão 

um exemplo da prática da oração como experiência de amizade. Dessa forma, a 

experiência orante apresenta, claramente, um cunho existencial.23  

As palavras da Professora Virginia Azcuy se concretizam, claramente, na vida e 

na obra de Madre Teresa, demonstrando como a mesma pode ser considerada uma 

teóloga ao  trazer uma Teologia da vida e que nasce da vida e se destina a ela:  

  
Que a teologia existencial desta mulher siga iluminando, como os Profetas e os 
Doutores, a Igreja universal presente no meio dos povos, para que, nesta 
passagem para o próximo milênio, o Espírito Santo faça ondas da infinita ternura 
de Deus e que não falte, à história, um Coração ardente de Amor.24  

 

A vida e os escritos de Madre Teresa não apenas revelam a teóloga existencial 

que foi, mas uma teóloga da escuridão. Além do Pe. Brian, o Pe. Paul Murray foi 

quem se preocupou e se dedicou a essa temática. Para ele, estamos diante de uma 

“mulher viva, uma santa viva”.25 

Pe. Murray, além de refletir sobre a vida da Madre, foi seu amigo e pôde 

testemunhar o que a mesma viveu e encarnou na sua peregrinação de fé. E a primeira 

observação feita pelo teólogo, com base nas palavras da própria Madre, é que sua 

experiência de escuridão e secura, que durou muitos anos, se diferencia da 

experiência de noite escura, própria dos carmelitas espanhóis. A própria religiosa não 

percebia que o que sentia era semelhante ao relatado pelo grande místico espanhol 

São João da Cruz.  

No fundo, sua escuridão não era um fruto da sua caminhada de esforço 

espiritual, mas fruto da sua profunda comunhão com os pobres. Segundo ela própria 

foi descrevendo e compreendendo, à luz do auxílio da direção espiritual, sua 
                                                      
22 AZCUY, V. Teresa de Lisieux, p. 101. 
23 AZCUY, V. Teresa de Lisieux, p. 108. 
24 AZCUY, V. Teresa de Lisieux, p. 120. 
25 MURRAY, P. I loved Jesus in the night, p. 9-10. 
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escuridão era uma profunda e existencial identificação com os pobres. Era sentir que 

estava abandonada por todos, até por Deus. Era um ato de fé profundo, que não 

compreendia sentimento, mas apenas a vontade.  

 
Esperamos que a contemplação da escuridão espiritual da Madre revigore a 
teologia espiritual de uma forma que o nosso serviço aos outros seja 
verdadeiramente um serviço de amor, e que o nosso amor seja o fruto da nossa 
fé, que a nossa fé seja fruto da nossa oração, a qual somente pode ser alcançada 
quando é fruto do nosso silêncio.26 

 

Com isso, vamos concluindo que estamos diante de uma mulher que não 

apenas foi um grande exemplo, a ponto de ganhar o prêmio Nobel da Paz, mas que 

contribuiu (e ainda pode contribuir muito) com a reflexão teológica. Exatamente por 

isso, Padre Brian a considera uma rica fonte para a Teologia Contemporânea.27 Essa 

constatação, inclusive, se verifica com a realização de um evento, realizado nos dias 

10 e 11/2/2017, na Ave-Maria University da Flórida – EUA. O objetivo era explorar a 

riqueza teológica da vida e do pensamento de Madre Teresa. 

Pe. Brian recorda São João Paulo II, na NMI (n. 42), quando apresentava o 

amor como o verdadeiro coração da Igreja. Esse amor se manifesta na “ciência do 

amor”, vivida pelos santos que são especialistas no assunto. Os santos vivem a 

scientia amoris, que complementa a scientia fidei ou o pensamento ou Teologia 

especulativa.28   

Nessa mesma perspectiva, Bento XVI (Catequese de 21/10/2009) relembrava 

que o conhecimento dos santos é uma fonte ou um ponto de referência para a 

Teologia acadêmica. Descrevendo a figura de São Bernardo, o Pontífice reforça que a 

busca da pessoa por Deus ocorre mais facilmente por meio de oração do que por 

meio de discussão. “No final, a figura mais verdadeira de um teólogo e evangelizador 

está no Apóstolo João, que repousou sua cabeça no colo do Mestre.” 

Segundo o Padre Brian, podem-se considerar os santos como teólogos, 

especialmente os místicos, porque se tornam uma fonte importante da Teologia. 

Dessa maneira, reconhecemos que Madre Teresa não apenas pode ser considerada 

uma grande santa do século XX, mas sua escritura a apresenta como uma das 

grandes místicas da Igreja.29  

                                                      
26 DAUPHINAIS, M.; KOLODIEJCHUK, B.; NUTT, R. (org.). Mother Teresa and the mystics, p. 9. 
27 KOLODIEJCHUK, B. Mother Teresa, p. 11-28. 
28 KOLODIEJCHUK, B. Mother Teresa, p. 12. 
29 KOLODIEJCHUK, B. Mother Teresa, p. 12-13. 



 
 
 
 
68 | Santidade e Responsabilidade Pública  

A Teologia vivida por Madre Teresa se torna uma rica fonte para o 

pensamento teológico, como percebemos através das palavras e da experiência dela 

mesma. Seu testemunho revela uma mulher, com santidade e profundidade mística, 

de grande relevância. Resgatando a afirmação da teóloga Rosemary Haughton,30 o 

autor destaca que Madre Teresa viveu a poesia do amor apaixonado, mesmo que não 

a tenha expressado em versos.31  

“Prestemos honra a esta pequena mulher apaixonada por Deus, humilde 

mensageira do Evangelho e infatigável benfeitora da nossa época. Aceitemos a                                                                                                                             

sua mensagem e sigamos o seu exemplo.” As palavras do Papa João Paulo II, durante 

a homilia da Missa de Beatificação de Madre Teresa, ajudam a contemplar o que essa 

“grande mulher” ofereceu e continua oferecendo. 

Toda sua vida e, sobretudo, seus escritos têm como base a profundidade da 

intimidade de sua relação com Deus. De fato, era uma mulher apaixonada por ele e 

que sabia que também era amada, mesmo quando não sentia. Sua resposta seria uma 

só: AMAR!32 Dessa maneira, sua relação com Jesus foi se intensificando, ao longo da 

sua vida, e fazendo com que, dessa relação, nascesse uma santa mística com uma 

grande reflexão e com clara incidência na sua vida e na dos que a rodeavam.  

Sua proximidade relacional com a pessoa de Jesus fez com que ela 

compartilhasse sua paixão com os pobres destinatários do seu chamado. Por conta 

dessa união, Madre Teresa foi aprofundando a consciência do significado do grito 

sedento de Jesus na cruz. Contudo, ela própria fez, em “primeira mão”, a mesma 

experiência de Cristo, fazendo-se compassiva com os necessitados. 

 

5 Luzes da cristologia existencial 

  

Ele [o Senhor] abaixa-se e serve-se de nós, de ti e de mim, para sermos o seu 
amor e a sua compaixão no mundo […]. Ele depende de nós para amar o mundo e 
demonstrar-lhe o muito que o ama. Se nos ocuparmos demasiado de nós 
mesmos, não teremos tempo para os outros. (GE, 107). 

 

Francisco recorda: “Se aprende para viver: teologia e santidade são um 

binômio inseparável.” (GE, 45) Como propunha Santo Inácio, Rahner e Madre 

Teresa viveram para dar glória a Deus e tudo fizeram com esse objetivo. Para que a 

                                                      
30 “A poesia do amor apaixonado é a linguagem precisa da teologia.” (The Passionate God) 
31 KOLODIEJCHUK, B. Mother Teresa, p. 13. 
32 KOLODIEJCHUK, B. Mother Teresa, p. 337. 
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existência dos dois glorificasse o santo, precisaram se obstinar, se gastar e se cansar, 

vivendo as obras de misericórdia. 

Chegamos ao último momento da nossa reflexão, que nos colocou diante de 

dois grandes místicos que, por sua riqueza de vida e pensamento, nunca poderão ser 

esgotados. Contemplaremos os dois a partir de um tripé: a relação com Jesus, com o 

irmão e com Maria.  

A intimidade com Cristo é inegável, tanto na Teologia de Rahner como na de 

Madre Teresa. No teólogo, encontramos uma reflexão que nasce de um coração 

cristão, sacerdotal e de teólogo; na madre, contemplamos uma reflexão que nasce de 

um coração apaixonado, de cristã, que se tornou religiosa.  

Se em Rahner encontramos o rigor de um teólogo, no sentido acadêmico do 

termo, em Madre Teresa, percebemos uma palavra mais pessoal e livre, de uma 

religiosa que viveu uma profunda relação com a pessoa de Jesus. Sem dúvida, em 

ambos, percebemos uma reflexão que nasce da meditação assídua da Palavra e, por 

consequência, de uma relação pessoal entre os dois e Jesus Cristo.   

A contribuição teológica, dentro do campo cristológico dos dois místicos se 

une, com clareza, à posição do Papa Francisco. Nesse sentido, Padre Brian 

Kolodiejchuk nota uma inegável semelhança entre a atenção e o amor do Papa 

Francisco para com os que vivem nas “periferias existenciais”, e a propensão de 

Madre Teresa a servir os mais pobres entre os pobres.33  

Ao longo desses anos, o pontificado do Papa Francisco tem sido um ícone 

dessa cristologia existencial. O pontífice enfatiza, em vários momentos, a necessidade 

de um encontro real com Jesus Cristo que gere, em nós, nova realidade. Não é 

possível negar que sua reflexão é marcada pela Teologia de Aparecida, em que vemos 

a centralidade do encontro com Jesus Cristo.  

Se a preocupação teológica de Rahner faz uma profunda e incisiva reflexão 

sobre o serviço ao próximo, Madre Teresa, marcada por uma profunda fé, se volta ao 

próximo necessitado, como possibilidade de encontro com Jesus. Enquanto Rahner 

desenvolve sua profunda obra teológica, Madre Teresa desenvolve sua profunda obra 

social. Fica claro que um (Rahner), mesmo sem o saber, serve de fundamento à ação 

do outro (Madre Teresa).  Podemos dizer que a Teologia de Rahner se encaixa, 

                                                      
33 CALCUTÁ, T. A call to mercy, p. X. 
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perfeitamente, como base àquilo que a própria Madre desenvolveu com suas palavras 

e obras.  

O olhar atento ao outro, seja ele quem for, como se constatou em Rahner e 

Madre Teresa, se materializa e se expande para toda a Igreja, de modo claro e 

indiscutível, no hoje da nossa história, através do pontificado do Papa Francisco. 

Suas palavras e seus gestos revelam um coração e um olhar direcionados para Cristo 

e para os outros. 

Da união com Cristo, lembra Francisco, nasce um processo de santificação. 

Contudo, lembra o Papa a necessidade de sempre conceber Cristo como o reino que 

ele veio trazer. Com isso, nossa identificação com Cristo e seus desígnios exigirá 

sempre o compromisso de construir o seu Reino. “O próprio Cristo quer vivê-lo 

contigo, em todos os esforços ou renúncias que isso implique e também nas alegrias e 

na fecundidade que te proporcione.”34  

Ao contemplarmos o reflexo dos grandes místicos que temos diante de nós, 

fica claro que ambos jamais falarão ou verão a figura de Maria dissociada do seu 

Filho. Ademais, ambos falam dela com um nível de proximidade que toca a vida 

concreta de cada pessoa e a faz semelhante a qualquer discípulo de Jesus.  

Não obstante, é perceptível que Rahner faz uma reflexão com uma perspectiva 

mais própria da reflexão teológica, enquanto Madre Teresa, mesmo sem perder a 

força teológica, tem uma reflexão mais própria do que chamamos de piedade. Porém, 

jamais será uma piedade imatura ou superficial, mas uma reflexão piedosa, com boa 

base teológica e forte incidência na vida concreta de cada um.  

A proposta do Papa Francisco serve como síntese e aponta a um caminho para 

a reflexão mariológica. O Pontífice a define como a mulher de fé que vive e caminha 

na fé. Por isso, ela se torna um ponto de referência eclesial. Ao ser conduzida pelo 

Espírito, Maria é destinada ao serviço e à fecundidade. (EG, 287). A vida de Maria é 

sempre doação, e quem a segue não pode percorrer outro caminho.  

“Há um estilo mariano na atividade evangelizadora da Igreja.” Ela é sempre 

uma contemplativa do Mistério de Deus; uma mulher orante e trabalhadora, mas, ao 

mesmo tempo, é a “Senhora da prontidão” que sai “às pressas” (Lc 1, 39) para ajudar. 

Maria nos ajuda a fazer da Igreja uma casa para muitos, uma mãe para todos os 

povos. (EG, 288). 

                                                      
34 GE, 25.  
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Segundo o Papa, Maria é a figura que viveu como ninguém as Bem-

Aventuranças de Jesus. “Conversar com ela consola-nos, liberta-nos, santifica-nos.” 

(GE, 176). Ela resplandece no coração da Igreja e se torna a grande custódia da 

esperança que nos ensina a dizer “sim” “com teimosia, paciência e criatividade 

daqueles que não se encolhem e recomeçam”. (CV, 43 e 45).  

Podemos dizer, parafraseando o Papa que, em Maria, bem como em Rahner e 

em Madre Teresa, o “‘sim’ e o desejo de servir foram mais fortes que as dúvidas e 

dificuldades”. (CV, 44). 

 

Conclusão 

 

Em suma, o Papa Francisco magistra que “cada santo é uma missão; é um 

projeto do Pai que visa refletir e encarnar, em um momento determinado da história, 

um aspecto do Evangelho”. (GE, 19).  

As palavras do Santo Padre cabem perfeitamente no encerramento dessa 

jornada que fizemos. De fato, o testemunho luminoso de Rahner e de Madre Teresa 

aponta a uma vida marcada por uma busca incessante pela santidade, entendida 

como profunda, verdadeira e vital configuração a Jesus. 

A vida de Rahner faz com que enxerguemos não apenas um grande teólogo, 

mas um profundo cristão e verdadeiro jesuíta, tocado pelo Mistério e desejoso de 

apresentá-lo aos outros. Madre Teresa e Rahner reconheceram que, de fato, não 

tinham uma missão, mas que sua própria vida era uma missão. (GE, 27). 

Como analisado, os dois grandes místicos beberam de uma mesma fonte: a 

espiritualidade de Santo Inácio. Silêncio, discernimento, contemplação e missão 

sempre fizeram parte da vida de ambos. 

Ao contemplarmos a história de vida de Madre Teresa, não é possível ignorar 

essa mulher e o que a fé fez nela e o que a impulsionou a fazer. Sua vida foi marcada 

por uma profunda experiência de Deus. Mesmo sem ser teóloga, no sentido estrito da 

palavra, os escritos de Madre e sua vida nos levam a uma verdadeira teóloga do nosso 

tempo. Claramente, ela viveu o famoso adágio latino: Credo ut intellegam – intellego 

ut credam. 

Rahner e Madre Teresa nos ajudaram (e nos ajudam) a combater as ideologias 

que mutilam o coração do Evangelho. No meio da escuridão em que, frequentemente, 

nos sentimos, Rahner e Madre Teresa reconheceram que Jesus sempre abre uma 
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brecha, no meio da densa selva de preceitos e prescrições, “que nos permite 

vislumbrar dois rostos: o do Pai e o do irmão”. (GE, 61). 

Enfim, só nos cabe beber dessas duas fontes que emanam da única fonte de 

vida: o próprio Deus. São duas fontes de uma mesma nascente. Rahner e Madre 

Teresa continuam nos ajudando a sermos cristãos no hoje da história. Madre Teresa 

e Karl Rahner, cada um a seu modo, nos ajudam a contemplar Maria, claramente 

encarnada, tocada e impulsionada pelo Mistério indivisível de Deus. 

Podemos dizer que a teoria de Rahner serve como fundamento à prática de 

Madre Teresa. Ambos não permaneceram em uma teoria abstrata e desencarnada. 

Conseguiram dar ou ver um rosto através da fé. 

Na verdade, contemplando exemplos dos dois, podemos ecoar as palavras do 

Papa Francisco: “Cada santo é uma mensagem que o Espírito Santo extrai da riqueza 

de Jesus e dá ao seu povo.” (GE, 21).  

 
Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem 
supremo: o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele, tudo desprezei e 
tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com Ele. Não com 
minha justiça, que vem da Lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, 
a justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder 
de Sua Ressurreição, pela participação em Seus sofrimentos, tornando-me 
semelhante a Ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre 
os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei (esta meta) e que cheguei à 
perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu 
fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só 
procuro isto: prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente, 
persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama, em Jesus Cristo. 
(Fl 3, 8-15). 
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Francilaide de Queiroz Ronsi1 
 

Resumo  

Estamos acompanhando uma crescente onda de experiências religiosas, contrapondo 

o crescimento secular imposto pelo avanço da chamada pós-modernidade. No 

entanto, diante dessa realidade, não nos é possível negar que, em cada tradição 

religiosa, Deus tem se manifestado, por desejar tornar-se conhecido. E essa situação 

de pluralismo tanto pode ocultá-lo, como também pode, na medida em que for 

assumida e interpretada, tornar-se uma oportunidade para uma experiência religiosa 

integrada e libertadora. Segundo o Papa Francisco na Gaudete et Exsultate, o 

Espírito suscita testemunhas que são sinais de sua presença, estando essas não 

vinculados à Igreja, e que, por vezes, ajudam os cristãos a viverem plenamente sua 

vocação. Dessa forma, acreditamos que, diante de um contexto religioso plural, a 

experiência do Mistério, como centro da vida religiosa, pode superar a tentação de 

absolutismos e exclusivismos, bem como o perigo do indiferentismo. Na experiência 

religiosa do cristão, enraizada na intimidade com Deus, no experimentar a vida em 

profundidade, no resgate da imagem e semelhança desse Deus em sua vida e história, 

todas as suas dimensões humanas e espirituais são restauradas e integradas.  

 

Introdução  

  

 Chama-nos a atenção, no contexto de pluralismo religioso, o fato de haver uma 

procura pela experiência direta com o mistério da Realidade Última, que parece 

acontecer em todas as religiões e confissões. O que comprova que a procura por essa 

experiência consiste na “sede” que é comum a todos os seres humanos, e cada um 

busca saciá-la de uma maneira ou de outra. Ninguém escapa da necessidade de 

sentido, da busca de respostas mais ou menos conscientes, da “procura por 

                                                      
1 Essa reflexão é parte da minha tese doutoral, cujo tema é A mística cristã e o diálogo inter-religioso 
em Thomas Merton e em Raimon Panikkar: para uma maturidade cristã e uma mística inter-
religiosa, que teve a orientação da Profa. Dra. Maria Clara Bingemer, defendida na PUC–Rio. Profa. no 
Departamento de Teologia da PUCRJ. E-mail: francilaideronsi@hotmail.com.  
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preencher o vazio provocado pelo abandono da religião herdada, em alguns casos, ou 

pelo descontentamento com suas formas estabelecidas, em outros”.2 Tal processo 

provoca uma profunda mudança religiosa, advertida por religiosos e estudiosos, 

porque para esses  

 
trata-se de um passo a mais na evolução da consciência religiosa. Uma sorte da 
nova situação epocal religiosa, um novo “tempo-eixo”, que alguns caracterizam 
como a fase inicial do passo da consciência mental, cognitiva, a consciência 
transpessoal, mística.3 

 
 Segundo Andrés Torres Queiruga, essa nova realidade, na experiência 

religiosa, é um fenômeno que responde a uma insatisfação generalizada, 4  que, 

provocada pela pós-modernidade, impulsiona o ser humano a viver o religioso de 

maneira mais explícita, possibilitando, em muitos aspectos, um ajustar-se a um novo 

reencantamento do mundo ou que se viva em estreita conivência com ele.5 

 Para o cristianismo, essa é uma oportunidade para desfazer-se de toda falsa 

imagem de Deus,6 que, mesmo trazendo a esse contexto ricamente plural tantos 

questionamentos à fé, possibilita o rompimento de tudo o que se tinha adquirido por 

“se ouvir dizer”, e como nos diz Juan Martin Velasco: “É um convite do Espírito a 

abrir os olhos e deixar-nos surpreender por esse Deus.” 7 

Como afirma Maria Clara, “a mística cristã nos tempos atuais, portanto, como 

em outros tempos, está mais do que nunca desafiada a redescobrir seu lugar e seus 

caminhos, a olhar para o humano como via necessária para o divino”.8 

Isso se dá por meio de uma experiência que leve ao desvelamento dessa 

Presença, comprovando uma deficiência: “Eu te conhecia só de ouvir. Agora, porém, 

os meus olhos te veem” 9  e que, pelas debilidades e dificuldades culturais, não 

permitiam reconhecer.10 Uma deficiência provocada não apenas pela cultura, mas 

porque se vive fora da realidade religiosa propriamente falando, por estar entretido 

                                                      
2 QUEIRUGA, A.T. O fim do cristianismo pré-moderno: desafios para um novo horizonte. São Paulo: 
Paulus, 2003. p. 108. 
3 MARDONES, J. M. Mística transreligiosa en una sociedade de incertidumbre. In: RODRIGUEZ, F. J. 
S. Mística y sociedad en diálogo. Madrid: Trotta, 2006. p. 89-105, 89. 
4 QUEIRUGA, A. T. O fim do cristianismo pré-moderno, p. 108. 
5 QUEIRUGA, A. T. O fim do cristianismo pré-moderno, p. 115. 
6 BLANK, R. J. Deus na história: centros temáticos da revelação. São Paulo: Paulinas, 2007.  
7 VELASCO, J. M. Experiência cristã de Deus. São Paulo: Paulinas, 2001. p. 7. 
8 BINGEMER, M. C. O mistério e o mundo: paixão por Deus em tempos de descrença. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2013. p. 180. 
9 Jó 42,5. 
10 VELASCO, J. M. El fenómeno místico, p. 6. 
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com doutrinas, moral, leis, ritos, porém com pouca ou escassa densidade. Resulta 

isso em uma religiosidade muito epidérmica, muito externa e que não tem penetrado 

nas entranhas de cada realidade mesma à que se refere e que se vive.11 

Esse estado de coisas leva, então, a uma experiência de nível místico em que 

hoje estaria pulsando a mudança religiosa mais fundamental. Por aí caminha a 

transformação não só do cristianismo, mas de toda religião, nesta época de 

globalização e de incertezas sociopolíticas,12 reconhecendo que essa experiência se dá 

em diferentes formas, que despontam como “inéditas de desvelamento de um Deus 

que não se deixa encerrar no terreno reservado pela religião e é maior que a 

consciência, a linguagem e os conceitos dos que o reconhecem com os meios 

precários que nossas tradições religiosas oferecem”.13  

 Faz-se necessária uma experiência que leve ao desvelamento dessa Presença, 

cujo reconhecimento é desafiado pelas fragilidades de muitas experiências religiosas 

e as  dificuldades culturais.  

 Diante desse cenário religioso, que está em intensa transformação, as religiões 

percebem que será preciso muito mais do que uma simples mudança em suas ações, 

elas são desafiadas, em sua razão de ser, a retirarem seus fiéis da superficialidade de 

suas práticas religiosas para conduzi-los à profundidade de sua fé. A redescoberta 

desse caminho será importante para sua própria experiência religiosa, como também 

para o encontro inter-religioso, pois esse ocorrerá a partir do que é essencial para 

cada uma: sua experiência mística.    

  

1 Reformas no interior das pessoas 

  

Diante da realidade que nos envolve, não podemos esquecer que um dos 

aspectos importantes que dificultam vislumbrar a Presença em nossos dias é o que 

Martin Buber chamou de “eclipse de Deus”.14 Trata-se de uma situação em que se 

dissiparam, na vida do homem, as pegadas de Deus. E seguindo o pensamento de G. 

Vattimo, pode-se pensar em um processo de conservação, distorção e esvaziamento 

                                                      
94 MARDONES, J. M. Mística transreligiosa en una sociedade de incertidumbre, p. 91. 
12 Ibid., p. 89. 
13 VELASCO, J. M. Experiência cristã de Deus, p. 8. 
14 BUBER, M. Eclipse de Dios. Buenos Aires: Galatea-Nueva Vision, 1970. p. 25. 
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da religião 15 que provoca um “desencantamento que oculta as dimensões profundas, 

os lados inefáveis, os traços invisíveis nos quais o homem e a mulher de outros 

tempos vislumbravam a presença da transcendência”.16 

Todo esse contexto indica o suficiente para assinalar onde estão os lugares que 

necessitam de transformação: não se trata de “arrumar pisos interiores”, mas de 

novas formas de prática religiosa e, sobretudo, mais profundas, onde se viverá um 

novo nível da existência. E entre os níveis de encontro com suas respectivas formas 

de diálogo, que o cristianismo tem buscado concretizar, acreditamos que a 

experiência de Deus é o que alcança o nível mais profundo, pois se firma na 

“comunhão acima do nível das palavras”.17  

Tendo em vista o contexto no qual estamos inseridos, para a socióloga 

francesa Danièle Hervieu-Léger, não se trata, simplesmente, de um retorno do 

sagrado, mas de mudanças profundas no cenário religioso hodierno, porque a 

sociedade secularizada cria condições para a proliferação de novas crenças e práticas 

religiosas. Dessa forma, uma vez desqualificados e enfraquecidos os grandes sistemas 

de explicação religiosa do mundo, nos quais homens e mulheres encontravam 

segurança e sentido existencial, paradoxalmente, surgem e se proliferam novas 

expressões e formas religiosas.18 

Como insiste W. Jäger, encontramo-nos ante um salto na consciência 

religiosa. Deve-se cair na conta de que o que denominamos Deus, ou Realidade 

Última, não é algo exterior à pessoa. Essa realidade não está fora, senão no seu 

próprio interior.19 Mais ainda, pertence à própria vida. Na expressão de Jesus nos 

sinóticos “o Reino está dentro de vós” ou tem chegado, está chegando, ou seja, é a 

profundidade do presente e o fundamento de sua elevação para o futuro.20  

Por conseguinte, a Teologia é chamada a refletir diante do atual contexto sobre 

as questões fundamentais que exigem dela mesma compreender o significado da 

pluralidade religiosa no projeto salvífico de Deus e sua relação com o Mistério de 

Jesus Cristo e com o cristianismo. O que temos presenciado com o pluralismo 

                                                      
15 Pensamento de Vattimo apud MARTELLI, S. A religião na sociedade pós-moderna. São Paulo: 
Paulinas, 1995. p. 444. 
16 VELASCO, J. M. Experiência cristã de Deus, p. 17. 
17 MERTON, Th. O diário da Ásia. Belo Horizonte: Vega, 1978. p. 248. 
18 HERVIEU-LÉGER, D. O peregrino e o convertido: a religião em movimento. São Paulo: Vozes, 
2008. p. 46 ss. 
19 JÄGER, W. Adonde nos lleva nuestro anhela: la mística en el siglo XXI. Bilbao: Desclée de Brouwer, 
2004. p. 30. 
20 Mt 3,2; 4,17; Mc 1,4.15; Lc 3,3.  
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religioso implica, para as religiões, o reconhecimento da dignidade e do valor do 

diferente de si.  Supõe uma compreensão nova da capacidade humana de captar a 

verdade, sempre parcial, provisória e sujeita a enriquecimento, revisão e ampliação.  

Hoje essa situação é denunciada por pessoas que, ao viverem em profundidade 

sua fé, chamam a atenção acerca da nova situação em que se encontra o cristianismo 

e, ao mesmo tempo, todas as religiões: desafiadas a dar um salto a um nível mais 

alto.  

Em especial, o cristão católico deve se distanciar da falsa experiência religiosa, 

na qual não há o encontro com Deus. Falando sobre a santidade, que não é nada 

menos do que viver em profunda intimidade com Deus, nos diz o Papa Francisco, que 

o “importante é que cada fiel entenda o seu próprio caminho e traga à luz o melhor de 

si mesmo, quanto Deus colocou nele de muito pessoal (1Cor 12,7), e não se esgote 

procurando imitar algo que não foi pensado para ele”.21 O Papa anima os cristãos 

para que procurem viver segundo o chamado que Deus tem para cada um. Para ele 

não é possível imaginar a própria missão na Terra sem a conceber como um caminho 

de santidade, porque essa é a vontade de Deus. (1Ts 4,3). 

E, assim, em pleno século XXI, vislumbramos a urgente necessidade de uma 

mudança que tenha sua origem em uma profunda experiência de Deus, capaz de uma 

consciência religiosa mais lúcida e desperta, que assegure novas atitudes diante dessa 

realidade, destacamos: a acolhida e a valorização da consciência da pluralidade 

religiosa, acompanhadas de uma abertura para o diálogo real com o qual todos 

possam aprender.   

Consequentemente, nessa circunstância, é chegada a hora de uma experiência 

religiosa que permita descobrir as pegadas da presença de Deus em aspectos de nossa 

situação, em elementos de nossa cultura, aparentemente dominada pela 

incredulidade, e  tomar consciência do pressuposto radical de toda possível 

experiência de Deus: sua silenciosa, porém real, ativa e inconfundível presença no 

centro do ser de cada ser humano.22 

 

 

  

                                                      
21 PAPA FRANCISCO. Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate. São Paulo: Paulinas, 2018. n. 11. 
(GE). 
22 VELASCO, J. M. Experiência cristã de Deus, p. 20. 
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2 Desafio as Religiões 

  

As religiões enfrentam, então, um grande desafio para que seja restabelecido o 

encantamento, pelo alcance de um tipo de experiência, que proporcione uma certeza 

que vai muito além da obtida pela via cognitiva. Trata-se, portanto, de uma mudança, 

ou melhor, de uma transformação que supõe um nível mais elevado de organização 

estrutural e de integração.23  

Devem, então, abrir um espaço propício ao cultivo da interioridade, à busca do 

sentido radical da existência humana e de todas as realidades existentes. Em relação 

ao cristianismo, esse só poderá ter uma reação positiva diante desse contexto se 

acolher o que nele há de genuíno e se mostrar “capaz de integrá-lo, dinamizá-lo e 

enriquecê-lo desde seu projeto específico. E cuja condição indispensável é deixar-se 

questionar, renovando o contato com suas raízes, mostrando-se aberto à mudança e à 

renovação: à conversão”.24 

Todo esse contexto indica o suficiente para assinalar onde estão os lugares 

aniquilados e que necessitam de transformação: não se trata de “arrumar pisos 

interiores”, mas de colher novas formas de prática religiosa e, sobretudo, mais 

profundas, onde se viverá um novo nível da existência. O subtítulo da obra de W. 

Johnson La mística para una nueva era sugere por onde deve ocorrer a mudança: da 

Teologia dogmática à conversão do coração.25  

Para esse autor, trata-se de adquirir uma sabedoria distinta da Teologia 

dogmática. “Vai mais além da argumentação e do pensamento, mais além da 

imaginação e da fantasia, mais além de um antes e de um depois para adentrar-se na 

realidade intemporal.”26 Em outras partes do livro, indica que se trata, ao menos no 

caso católico, de recuperar a dimensão da experiência íntima do Mistério de Deus e 

da experiência da unidade com ela.  

Mesmo diante de uma realidade caracterizada pela secularização da cultura, 

que eliminou a vigência social e cultural das respostas da religião às perguntas que o 

                                                      
23 MARDONES, J. M. Mística transreligiosa en una sociedade de incertidumbre, p. 89-90. 
24 QUEIRUGA. A. T. O fim do cristianismo pré-moderno, p. 117. 
25 JOHNSON, William. Mística para una nueva era: de la Teologia dogmática a la conversión del 
corazón. (Bilbao: Desclée de Brouwer, 2003). Sobre isso, Queiruga fala da necessidade de uma 
resposta de conjunto, descendo às próprias raízes, ou seja, “não é mais a hora do remendo de pano 
novo sobre o pano velho, mas de odres novos para o vinho de um tempo novo”. Para ele, desponta 
uma mudança de paradigma. (QUEIRUGA, A. T. O fim do cristianismo pré-moderno, p. 120). 
26 JOHNSON, W. Mística para una nueva era, p. 70. 



 

 

 
    

Francilaide de Queiroz Ronsi | 81 

 

ser humano faz sobre si mesmo, esse passou a buscar uma resposta pessoal, 

possibilitando uma religião pós-moderna em que dão testemunho alguns dos 

fenômenos agrupados sob o nome de “novos movimentos religiosos”.27  

Essa atitude assinala que a religião não foi suprimida da dimensão 

antropológico-social na assim chamada pós-modernidade, pois, se era quase 

consenso afirmar a eliminação da religião, através de expressões como morte de 

Deus, era pós-cristã, hoje se percebe que o sagrado continua seduzindo.28 Nesse 

sentido, reaparece com uma fisionomia bastante diferente daquela da sociedade 

tradicional, 29  como resultado do próprio processo interno e estrutural da 

modernidade.  

 
Apesar dos avanços científicos, as novas descobertas não ajudaram o ser humano 
a entender a causa, o motivo de sua existência. A ciência não conseguiu apagar o 
desejo de Deus do coração humano. Essa busca, agora, não é por uma religião, e 
sim por uma espiritualidade que ofereça um caminho para a experiência, algo 
que dê sentido à vida. Essa postura do homem pós-moderno provoca 
perplexidade e pasmo dentro das estruturas eclesiais. Pois, se por um lado, tal 
anseio pela experiência é um fato positivo por levar o crente a voltar-se para Deus 
e desenvolver uma fé mais convicta na vida e no cotidiano, essa experiência 
buscada e desejada é, na maior parte das vezes, desvinculada da norma moral, da 
verdade dogmática e da pertença institucional.30  

 
Apesar de sua extraordinária ambiguidade, os novos movimentos religiosos 

expressam manifestações da insuficiência de uma civilização centrada na 

racionalidade objetiva e reclamam nova forma de consciência aberta a alguma forma 

de transcendência.31  

E é a partir dessa mudança estrutural da sociedade que se torna possível 

compreender a emergência da multiplicidade de religiões nas sociedades modernas 

como fruto da própria dinâmica da modernidade, que redefiniu a função da religião 

dentro do contexto social.  

                                                      
27 BINGEMER, M. C. Alteridade e vulnerabilidade, p.17-23. Conferir outro livro (mais recente) da 
mesma autora. O mistério e o mundo, p. 11-28. Segundo Maria Clara, “se na modernidade parecia que 
tudo apontava para um mundo sem Deus e sem perspectiva de religiosidade, na pós-modernidade 
ocorre uma volta ao transcendente. Há uma ânsia cada vez maior de experiências e de práticas 
religiosas. Uma busca incessante pelo Sagrado, sem que com isso se tenha que escutar autoridades ou 
teólogos. Trata-se da busca por algo que atinja o coração humano e que o faça sentir-se querido e 
amado”. (Ibib., p. 19). 
28 BINGEMER, M. C. A sedução do sagrado. In: CALIMAN, C. (org.). A sedução do Sagrado: o 
fenômeno religioso na virada do milênio. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 79. 
29  Sobre o reaparecimento do sagrado. (BINGEMER, M. C. O mistério e o mundo, p. 29-91; 
MIRANDA, M. de França. Volta do sagrado: numa avaliação teológica. Perspectiva Teológica, n. 21, p. 
71-83, 1989.  
30 BINGEMER, M. C. O mistério e o mundo, p. 20. 
31 VELASCO, J. M. El malestar religioso de nuestra cultura. 2. ed. Madrid: Paulinas, 1993. p. 53-79. 



 
 
 
 
82 | Santidade e Responsabilidade Pública  

Torna-se claro que, quando se procura explicar a necessidade de uma 

mudança, esclarece-se que não se trata de mera reforma, mas de uma transformação 

da maneira de se viver uma religião.  “Não vale apenas uma reforma no interior das 

instituições.”32  

Toda essa mudança tem o impulso do desejo do ser humano de procurar o que 

está para além de si mesmo, do desejo de encontro com a Realidade Última de sua 

vida.  Para isso, o ser humano é também chamado a mergulhar no seu mais íntimo, 

para que, encontrando-se consigo mesmo, assumindo sua condição de pessoa e 

acolhendo essa Presença, possa receber o outro na sua vida e em sua alteridade. 

Para o universo católico, o Papa Francisco lembra que “o desafio é viver de tal 

forma a própria doação que os esforços tenham um sentido evangélico e nos 

identifiquem cada vez mais com Jesus Cristo”.33 E, assim, alerta para que não se 

conceba Cristo sem o Reino, pois, na identificação com Cristo, que os cristãos 

procuram viver, não pode deixar de assumir o compromisso de construir com ele esse 

Reino de amor, justiça e paz para todos. 

 

A experiência religiosa e mística 

 

Na origem das religiões, há a presença de experiência mística, vivida em toda 

sua radicalidade pelos fundadores e seus primeiros seguidores. Essa constatação 

confirma que cada religião está em um “entre”: entre aquele que o precede e aquele 

para o que conduz. E cada tradição recorre a esse “entre” de modo diverso, 

proporcionando um acesso irrepetível à Realidade primeira e última. Cada uma 

delas, religiões, é portadora de uma aurora única, inegociável e irredutível que 

recorda o Mistério de modo insubstituível.  

 
O reaparecimento, o reemergir – mais do que a volta – do religioso, do Sagrado, a 
sede pelo Mistério e pela mística em distintas formas aparecendo após o 
banimento ensaiado pela secularização denota uma volta (ou uma permanência) 
da necessidade contemplativa, um aparentemente novo emergir de valores como 
a gratuidade, o desejo, o sentimento e a redescoberta, em nova dimensão, da 
natureza e da relação do homem com o planeta.34 

                                                      
32 MARDONES, J. M. Mística transreligiosa en una sociedade de incertidumbre, p. 91. 
33 GE, 28. 
34 BINGEMER, M. C. O mistério e o mundo, p. 159. No segundo capítulo desse livro, que tem como 
tema “Cultura secular e crise da religião”, Maria Clara apresenta, em meio a tantos desafios, a religião 
como uma grande força que atinge e afeta o desejo do ser humano e os seus desdobramentos em nossa 
sociedade. (p. 98-184). 
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E são os místicos nas religiões os primeiros a reconhecerem que a revelação de 

Deus tem se dado por muitas mediações, pois eles conseguem “ver na história e em 

todas as articulações da existência humana este fio condutor divino que tudo une, 

tudo ordena e tudo eleva”35. 

Esses reafirmam que a autêntica fonte das religiões se encontra na experiência 

mística, pois todas fazem a mesma experiência de ser, porém a expressam segundo a 

época, cultura, educação e religião que vivenciam.36 Sem desaparecer as diferenças 

entre as tradições religiosas, nos diz Amaladoss que “elas vivenciam o mesmo Deus. 

Mas não têm a mesma experiência”.37 

Nessa experiência, como nos afirma Thomas Merton, existe uma “real 

semelhança existencial”, que permite uma “comunicação em profundidade”,38 o que 

nos leva a afirmar com Bergson que a “mística constitui a essência da religião, a mais 

alta expressão possível da religiosidade”,39 e, com Basset, que esse é o nível mais 

profundo para o diálogo entre as religiões.40 

Assim, os crentes de cada tradição, na medida em que assumem sua 

verdadeira identidade religiosa, são capazes de reconhecer e acolher o outro em sua 

diferença sem negar a sua própria experiência. Diante dessa experiência, o psicólogo 

William James entende que a raiz e o centro da religião pessoal encontram-se nos 

estados de consciência mística. 

Todas essas características reafirmam o que significa para Melloni a mística. 

Para ele, “a mística é a ou-topia, o ‘não-lugar’, das religiões e de todo diálogo, na 

medida em que aponta a um campo de ação que está mais além de toda mediação e, 

                                                      
35 BOFF, L. Mestre Eckhart: mística de ser e de não ter. Petrópolis: Vozes, 1983. p. 15. 
36 AGUILAR, E. G. Musulmanes y cristianos conducidos por el Espíritu. In: MELLONI, J. El no-lugar 
del encontro religioso. Madrid: Trotta, 2008. p. 173. 
37 AMALADOSS, M. Pela estrada da vida. São Paulo: Paulinas, 1996. p. 88. A experiência realizada 
pela pessoa é única e específica em cada tradição, pois, segundo Amaladoss: “Todas as comunidades 
religiosas são comunidades de fé, mas o objeto de sua fé não é apenas Deus em abstrato, mas Deus 
vivenciado numa tradição religiosa específica.” (Ibid., p. 91). 
38 MERTON, Th. O diário da Ásia. Belo Horizonte: Vega, 1978. p. 248. Aqui, segundo Merton, ocorre 
uma comunicação além de uma simples manifestação de conhecimento intelectual ou formulações; os 
interlocutores “se encontram além de suas próprias palavras e de seu próprio entendimento, no 
silêncio de uma experiência máxima, suprema, que, possivelmente, não poderia ocorrer se eles não se 
tivessem encontrado e falado”.  
39 BERGSON, H. Las dos fuentes de la moral y de la religion. Madrid: Tecnos, 1996. p. 280. Para 
Bergson “o misticismo é uma tomada de contato, e, por conseguinte, uma causalidade parcial, com o 
esforço criador que manifesta a vida. Esse esforço é de Deus, se não o próprio Deus. O grande místico 
seria uma individualidade que franquearia os limites consignados a espécie por sua materialidade, que 
continuaria e prolongaria, assim, a ação divina”.  
40 BASSET, J.-C. El diálogo interreligioso. Bilbao: Desclée Brouwer, 1999. p. 354. 
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ao mesmo tempo, é o lugar mais essencial e originário das diversas crenças e 

caminhos”.41 

Sendo essa região o lugar do seu nascedouro, é também o lugar em que podem 

se encontrar para aprenderem a escutar-se e a respeitar-se, e, assim, colaborarem 

juntas na transformação do humano, da sociedade.  

Porque, segundo esse autor, toda religião está construída sobre dois polos:  

 
O lugar conhecido por onde começam – sua história e seu universo conceitual e 
simbólico que configuram uma determinada experiência religiosa – e o não-lugar 
para os que se dirigem, essas regiões inacessíveis e inefáveis tanto para os 
símbolos como para os conceitos, cume que é muito mais que um lugar e também 
mais que um estado.42 

 
Assim, cada religião é um veículo supremo em direção ao Absoluto. Não 

obstante, por detrás e mais além das características externas, como o credo, os ritos, 

etc., pelas quais é reconhecida e por meio das quais é transmitida, contém, em seu 

mesmo interior, um chamado urgente aos seus seguidores a ir mais além de si 

mesma, na medida em que tem por essência ser um sinal do Absoluto,43 o que 

proporcionará, no diálogo inter-religioso, não deter-se “nas diferenças, às vezes 

profundas, mas confiar-se com humildade e confiança a Deus, que é maior do que o 

nosso coração”.44 

 

3 Um caminho a percorrer 

 

Nessa experiência, o ser humano é provocado a desenvolver um 

aprofundamento de si e, nesse encontro consigo mesmo, descobre-se no desapego 

que o impulsiona ao exercício da alteridade.45 Ou seja, para a descoberta do outro, 

pois a experiência mística não se fecha no encontro amoroso do fiel com Deus; ao 

                                                      
41 MELLONI, J. Las religiones, más allá de sí mismas. In: MELLONI, J. (org.). El no-lugar del 
encontro religioso, p. 9.  
42 MELLONI, J. Las religiones, más allá de sí mismas, p. 9. 
43 SAUX, H. L. L’altra riba. Sannyasa o La crida al desert. Apud MELLONI, J. El no-lugar del encontro 
religioso, p. 229. 
44 PONTIFÍCIO CONSELHO PARA O DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO: diálogo e anúncio. São Paulo: 
Paulinas, 1996. n. 35 (DA).  
45 BINGEMER, M. C. Alteridade e vulnerabilidade. Experiência de Deus e pluralismo religioso no 
moderno em crise. São Paulo: Loyola, 1993. p. 82-84. Maria Clara destaca: “Dificilmente se pode 
acusar – como se tentou tantas vezes – a mística e a contemplação de serem uma prática alienante e 
evasiva. Ao contrário, a verdadeira experiência iluminativa e espiritual abre a sensibilidade e a 
inteligência do contemplativo para a realidade cotidiana e o exercício da compaixão para com o 
próximo”. (Idem, O mistério e o mundo, p. 206). 
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contrário, “Deus vem a ele e ele quer perder-se em Deus. E Deus sempre o reenvia ao 

outro homem”.46 Deus não cessa de convidar a pessoa a descentralizar-se, a sair de si, 

a reconhecer o outro e, nesse reconhecimento, chegar ao Totalmente Outro.47 

Esta é a razão de ser das religiões: a de serem capazes de indicar caminhos 

para a vida.48 Por isso, todas incidem nas três dimensões que constituem o ser 

humano: sua afetividade, sua capacidade cognitiva e sua ação no mundo.49 E, nesses 

três campos, todos os seres humanos se acham, e, a partir deles, cada pessoa é 

configurada de um modo determinado.  

As tradições religiosas oferecem um modo de trabalhar sobre essas três 

dimensões, de um jeito que se vá dando forma à transformação que tem que fazer 

continuamente. Essa experiência acontece a partir da purificação dos afetos e da 

iluminação da inteligência, para que a ação de cada pessoa sobre o mundo seja o mais 

transparente, pura e desinteressada possível.50 

Nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, encontramos os mesmos 

elementos, quando, ao longo da segunda semana, se pede o “conhecimento interno 

de Nosso Senhor que por mim se tem feito homem para que mais o ame e o siga”.51 

Nessa sequência, o conhecimento leva ao amor, e o amor, até a pessoa de Cristo. O 

cristão sai de si mesmo para o outro e os outros. No budismo, fala-se de sabedoria 

(prajña) e de compaixão (karuna).52 Assim, também, na Torá judia e nos profetas, 

está a conjunção inseparável entre ação, conhecimento e amor.53 

Essa experiência provoca a transformação da vida, que, no lugar de estar 

centrada na angústia pela sobrevivência, torna-se gozo e oferenda, com a certeza de 

formar parte de uma totalidade infinita que é pura celebração. Isso acontece por 

permitir a quem vive perceber a presença do mistério em toda parte, pois “Deus 

conhece todas as línguas e compreende o suspiro silencioso exalado  pelo  coração  de 

                                                      
46 CATTIN, Y. A regra cristã da experiência mística, p. 30. Concilium, v. 254, n. 4, 1994. 
47 Sobre o reconhecimento do outro. (CASTIÑEIRA, A. A experiência de Deus na pós-modernidade. 
Petrópolis: Vozes, 1997. p. 181). 
48 MELLONI, J. Las religiones, más allá de sí mismas, p. 239. 
49 PANIKKAR, R. La Trindad: una experiência humana primordial. Madrid: Siruela, 1999. Este autor 
considera essa tríade uma manifestação da Trindade radical.   
50 MELLONI, J. Las religiones, más allá de sí mismas, p. 240. 
51 Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, 104. Apud  MELLONI, J. Las religiones, más allá 
de sí mismas, p. 240. 
52 Ibid., p. 241. 
53 Is 58, 7-12. 
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um amoroso”.54 

Por conseguinte, todas as tradições entendem a vida como via, como caminho, 

até essa progressiva abertura ao Absoluto. De diversos modos, contém uma 

progressão em três tempos que, no cristianismo, tomando-os do neoplatonismo, 

conhecem-se como as vias purificativa, iluminativa e unitiva. A progressão no 

caminho é uma experiência humana universal.55 

Melloni sugere a aplicação dessas três etapas ao encontro inter-religioso. Para 

ele, a etapa purificativa encontra-se na conversão que supõe reinterpretar as próprias 

crenças, ler os textos sagrados e praticar os próprios ritos de modo que não seja 

exclusivista. A etapa iluminativa vai aparecendo quando se vai passando do primeiro 

estranhamento e de uma informação superficial sobre o outro ao conhecimento e à 

compreensão dessa alteridade, isto é, quando se começa a compreender os textos 

alheios a partir deles mesmos, ou seja, a captá-los com o coração, entendendo por 

coração a sede mais profunda e receptiva do ser humano. 

 Por último, a via unitiva do diálogo inter-religioso é assintótica, posto que se 

apoia no paradoxo de uma união que celebra e venera a diferença. Essa união a-dual 

entre as religiões é a mesma que acontece no interior de cada caminho entre o todo e 

a parte, entre Deus e a criatura, entre samsara e nirvana.56 Essa união é o não lugar 

comum das religiões na medida em que cada uma vai desprezando seu centro em 

favor do absoluto de Deus.  

Aqui se encontram os sinais para que uma religião possa ir além de si mesma, 

assimilando um Mistério sempre maior, provocando o “enriquecimento recíproco e a 

cooperação fecunda na promoção e preservação dos valores e dos ideais espirituais 

mais altos do homem”.57 Esse é o ponto de partida para o diálogo inter-religioso, no 

qual as religiões são caminhos por onde as pessoas deverão ser conduzidas à sua 

origem, ao que “chamamos nosso ser mais profundo, o divino em nós e em tudo o 

que existe”.58  

Dessa forma, segundo o Papa Francisco, “este diálogo inter-religioso é uma 

condição necessária para a paz no mundo e, por conseguinte, é um dever para os 

                                                      
54 SCHIMMEL, A. L’incendie de l’âme: l’aventure spirituelle de Rûmî. Paris: Albin Michael, 1992. p. 
201. Apud TEIXEIRA, F. (org.). No limiar do mistério: mística e religião. São Paulo: Paulinas, 2004. 
p. 28. 
55 MELLONI, J. Las religiones, más allá de sí mismas, p. 241. 
56 Ibid., p. 244. 
57 DA, 35. 
58 MELLONI, J. Las religiones, más allá de sí mismas, p. 178. 
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cristãos e, também, para outras comunidades religiosas”.59 Pois é certo que apenas 

um coração transformado pela experiência de Deus saberá dialogar e conviver com o 

diferente. Um coração assim não falará de ouvido, nem com sábias palavras, porém 

vazias de experiências; falará desde o vivido, desde a experiência, que são a raiz e a 

meta de todo autêntico diálogo, colocando em comum suas experiências com o 

divino.60  

Por fim, acreditamos que o contexto no qual nos encontramos desafia todas as 

religiões para que respondam, adequadamente, à sede do transcendente que muitas 

pessoas estão revelando ter, para que não apresentem algo que seja alienante, mas 

que as conduza, por meio de sua mística, ao encontro com o mais profundo de sua 

vivência de fé.    

Para o cristão católico o seu compromisso religioso consiste em viver a fé no 

Filho de Deus que se encarnou. Essa experiência se realiza na comunidade, na 

reconciliação com a carne dos outros.61 Logo, torna-se urgente uma experiência que 

tenha sua origem no próprio Deus, que seja capaz de 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.62  

 
Diante de tudo isso, não serão possíveis a intolerância e a indiferença, mas a 

acolhida e a solidariedade fraternas. Que, a começar pelos cristãos, busquemos uma 

vivência de fé capaz de se deixar conduzir por quem religiosa e devotamente 

buscamos para que se realize o que ele deseja para todos. 
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Resumo 

O presente artigo foi apresentado no II Congresso Internacional de Teologia: 

Santidade e Responsabilidade Pública, realizado pelo Programa de Pós-Graduação 

em Teologia da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do RS, 

ocorrido de 7 a 9 de outubro de 2019, em formato de Comunicação de trabalhos 

acadêmicos, no dia 9 de outubro de 2019, na sala 101 do Prédio 9, sob a temática do 

Grupo 1: Santidade e contemporaneidade, sendo mediador o Mestre Pe. Carlos 

Gustavo Haas. Objetiva responder à pergunta formulada e respondida por Karl 

Rahner, em sua obra Curso Fundamental da Fé: Introdução ao conceito de 

cristianismo, sobre o seguinte questionamento: O que significa dizer que Jesus 

Cristo está presente também nas religiões não cristãs? Essa é a complexa questão 

que ele se ocupa nesse estudo e que integra a obra retrodescrita. Em resposta, foi 

produzida uma douta reflexão que serve não somente para uma compreensão 

adequada sobre o tema em si, mas também sobre o pensamento particular do teólogo 

sobre essa importante indagação cristã. Após articular coerente e fundamentada 

argumentação, afirma que Cristo está presente e age nos não cristãos, e, 

consequentemente, nas religiões não cristãs, por meio de seu Espírito. 

 

Introdução 

 

O que significa dizer que Jesus Cristo está presente também nas religiões não 

cristãs? Essa é a questão com que pretende ocupar-se este breve estudo segundo a 

perspectiva de Karl Rahner, o qual produziu uma douta reflexão sobre o tema, 

articulada, principalmente, em sua obra Curso Fundamental da Fé, que servirá de 

base primordial não só para uma compreensão adequada do tema em si, mas 

também sobre o que pensa o autor sobre essa inexorável indagação do cristianismo. 
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Por certo, também, essa resposta-reflexão de Rahner é de inegável 

importância para a fé cristã, considerando a necessidade de um diálogo inter-

religioso cada vez mais amplo e pluralista com vistas a uma boa convivência entre 

todos os povos e religiões. Isso porque a fé em Jesus Cristo é inequívoca na defesa do 

amor fraterno universal, não restando, portanto, qualquer espaço para dúvida sobre 

esse ensinamento do Mestre. Pode-se afirmar, desse modo, que a busca por paz e 

harmonia entre todos os povos e religiões é essencialmente cristã, embora seja 

reconhecido também que esse objetivo não é exclusividade dessa fé. Muitas religiões, 

senão praticamente todas, igualmente, defendem o bom diálogo para uma melhor 

convivência entre toda a criação.   

Jesus Cristo, perfeitamente homem e perfeitamente Deus, é garantia de 

aproximação e de diálogo entre todas as religiões e nações. Se ele está presente 

também nas religiões não cristãs, tanto melhor, porque, sendo assim, a certeza de 

sucesso é a essência da verdadeira fé cristã.   

Destarte, Karl Rahner reflexiona e responde à questão acima proposta, como 

sói acontecer, não como alguém que se lança em um mergulho cego num lago turvo, 

mas, ao contrário, com bons e valiosos argumentos. É o que se verá, neste conciso 

estudo, a partir de agora. 

 

1 Uma reflexão dogmática e a universalidade da salvação 

 

Inicialmente, faz-se necessário ponderar que para os não cristãos, a fé que 

afirma significado salvífico universal de Jesus, para todos os homens e em todos os 

tempos, sempre constituiu verdadeiro escândalo.2 Isso porque Jesus Cristo é limitado 

no tempo e no espaço, sendo sua vida e história, portanto, apropriadas pela fé de 

uma parcela das pessoas, os crentes, e não por todas. 

Rahner expressa, também, que sua reflexão sobre o tema tem caráter 

dogmático, não se tratando, desse modo, de uma reflexão relacionada à história da 

religião ou à fenomenologia da religião. Argumenta que o teólogo dogmático-cristão 

não objetiva substituir essas ciências, cujo método de reflexão se dá a posteriori. 

O teólogo, de outra forma, tem como fontes o Antigo e o Novo Testamentos, a 

Tradição e as declarações do Magistério da Igreja que se fundamentam igualmente a 

                                                      
2 RAHNER, K. Curso Fundamental da Fé, p. 367. 
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partir das Escrituras. No processo de formação dessas fontes, importante é lembrar 

que, praticamente, não existiu contato direto com a imensa maioria das religiões não 

cristãs. Essas fontes, ademais, que se ocupam muito a distância e de modo genérico 

em relação às religiões não cristãs, quando se expressam sobre elas, fazem de 

maneira defensiva e apologética. São, por conseguinte, muito pouco utilizáveis para a 

resolução da questão em pauta. 

Rahner enfatiza que as reflexões que produz são de nível dogmático e 

apriorístico, em contraste com a tarefa específica do historiador da religião que, por 

sua vez, busca descobrir Cristo aposterioristicamente nas religiões não cristãs. 3 

Assim, com fundamento em princípios e reflexões de nível dogmático, postula-se a 

colocação do problema e sebusca, precisamente aí, uma possível resposta positiva 

acerca da presença de Cristo nas religiões não cristãs, principalmente no processo 

salvífico. 

Entre esses princípios, o teólogo destaca, para a questão em discussão, o da 

vontade salvífica universal de Deus. Esse princípio está fundamentado, entre outros, 

na sua interpretação do texto de 1Tm 2,4: “ [Ele] quer que todos os homens sejam 

salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.” Essa graça, portanto, é 

comunicada/estendida a todos os homens.4  Princípio, esse, também decorrente da 

unicidade de Deus e do mediador: “Pois há um só Deus, e um só mediador entre 

Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos.” (vs. 5-

6). 

Também Paulo recebeu do Senhor a missão (Rm 1,1) de pregar a salvação 

oferecida a todos conforme se lê em Rm 3,29-30: “Ou acaso ele é Deus só dos judeus? 

Não é também das nações? É certo que também das nações, pois há um só Deus, que 

justificará os circuncisos pela fé e também os incircuncisos através da fé”. Rahner, 

inclusive, partindo do pressuposto de autocomunicação de Deus, 5  cogita da 

existência da categoria dos “cristãos anônimos”, também qualificados de “implícitos”. 

Os cristãos anônimos seriam todos aqueles que aceitaram (ou aceitam) livremente a 

                                                      
3 RAHNER, K. Curso Fundamental da Fé, p. 367. 
4 Karl Rahner e o “Cristão anônimo”, artigo assinado por Wilson Porte Júnior, postado em 27/7/2009, 
São Paulo, no site do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Disponível em: 
https://culturageralsaibamais.wordpress.com/2009/07/27/karl-rahner-e-o-cristao-anonimo/. Acesso 
em: 20 maio 2019. 
5 Sobre isso, Rahner ensina: “Deus se torna ele mesmo em sua realidade mais própria como que um 
constitutivo interno do homem”.  [...] Uma autocomunicação de Deus, como mistério pascal e absoluto 
ao homem enquanto ser de transcendência implica inicialmente uma comunicação a ele enquanto ser 
espiritual e pessoal”. (RAHNER, K. Curso Fundamental da Fé, p. 145-146).  
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oferta da autocomunicação de Deus, mediante a fé, a esperança e a caridade. Mesmo 

que do ponto de vista social (através do Batismo e da pertença à Igreja) ou de sua 

consciência objetiva (através de uma fé explícita, nascida da escuta da mensagem 

cristã), não tenham, de maneira consciente, portanto, assumido o cristianismo 

concomitantemente.6 

Considerando, então, o princípio teológico-cristão da vontade salvífico-

universal de Deus,7 Rahner começa a responder à indagação por ele mesmo proposta: 

O que significa dizer que Jesus Cristo está presente também nas religiões 

nãocristãs? 

 

2 Duas pressuposições necessárias 

 

Segundo Rahner, para o cristão a presença de Jesus Cristo em toda história 

religiosa humana e para todos os homens não pode ser negada, pois ele crê em Jesus 

como a salvação de todos. Não pode crer, por conseguinte, que a salvação dos não 

cristãos seja operada por Deus e sua infinita misericórdia, sem a participação de 

Cristo. Se, na história da salvação, ele deve estar presente até onde não é tematizado 

de maneira expressa ou sequer conhecido, é absurdo pensar que Jesus Cristo não 

teria participação na história da salvação do homem concretamente religioso, em 

qualquer história de qualquer religião.8 

Posto isso, o Concílio Vaticano II, através da Declaração Nostra Aetate, sobre 

as relações da Igreja com as religiões não cristãs, assim dispõe sobre essa 

pressuposição:  

 
Todos os povos constituem, com efeito, uma só comunidade: têm uma só origem, 
já que foi Deus quem fez habitar toda a raça humana sobre a face da terra; têm 
também um só fim último, Deus, cuja providência, testemunhos de bondade e 
desígnios de salvação se estendem a todos, até que os eleitos se reúnam na 
Cidade santa, que a glória de Deus iluminará e onde todos os povos caminharão à 
sua luz. (NA, 1).9 
A Igreja Católica não rejeita nada que seja verdadeiro e santo nestas religiões. 
Considera com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e 
doutrinas, que, embora em muitos pontos difiram do que ela mesma crê e 
propõe, não raro refletem um raio daquela Verdade que ilumina a todos os 
homens. No entanto, ela anuncia, e é obrigada a anunciar a Cristo, que é 

                                                      
6 TEIXEIRA, F. Teologia e pluralismo religioso, p. 13. 
7  “Em Cristo se realizou a salvação do ser humano.” In: RATZINGER, J. Introdução ao cristianismo, 
p. 194. 
8 RAHNER, K. Curso Fundamental da Fé, p. 368. 
9 Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Nostra Aetate, n. 1, p. 340. 
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“caminho, verdade e vida” (Jo 14,6), no qual os homens encontram a plenitude 
da vida religiosa e no qual Deus reconciliou a si todas as coisas. (NA,  2).10  

 

Ante o exposto até aqui, pode-se, rapidamente, conceber que existe a 

possibilidade de fé sobrenatural na revelação em toda parte. Contudo, na mesma 

velocidade, pululam muitos questionamentos daí decorrentes, tais como: de que 

maneira pode vir a ocorrer essa possibilidade universal da fé? Como uma fé salvífica, 

em real revelação de Deus, pode vir a se manifestar fora dos campos do Antigo e do 

Novo Testamentos? A boa vontade e a impossibilidade dispensam o caráter 

cristológico de um ato de fé que se dá em toda a humanidade? Como a fé salvífica na 

revelação pode e deve alcançar Jesus Cristo mesmo fora do campo do cristianismo?  

Para essas respostas, Rahner aponta, ainda, à necessidade de uma segunda 

pressuposição. Essa pressuposição diz respeito, precisamente, à importância da 

religião não cristã na salvação de seu fiel. Essa pressuposição pode ser mais bem-

entendida através da seguinte situação: quando uma pessoa não cristã atinge a 

salvação mediante a fé, esperança e caridade, não se pode conceber que essa religião 

não cristã não tenha desempenhado nenhum papel na consecução dessa justificação 

e salvação.  

Aliás, essa religião in concretum pode, também e, inclusive, até vir a produzir 

efeitos negativos sobre o evento salvífico de determinado indivíduo não cristão. Por 

exemplo, não sendo causa de nenhuma produção de algo significativamente positivo 

para o surgimento do ato de fé, ao menos temporariamente. Isso pode ocorrer, por 

exemplo, em um eventual estado de depravação ou provisoriedade histórico-salvífica 

dessa crença religiosa não cristã. 11  Convém destacar, entretanto, que essa 

compreensão não significa colocar essa religião não cristã no mesmo plano da fé 

cristã, mas reconhecer seu papel positivo na justificação e salvação do não cristão. 

Rahner argumenta que se uma religião não cristã não pudesse ter qualquer 

influência positiva sobre o evento salvífico sobrenatural, esse evento seria entendido 

como totalmente a-histórico e a-social. Isso contradiz, fundamentalmente, o caráter 

histórico-social do cristianismo. Também refere que se tem pensado em ocasionais 

revelações privadas, ou iluminações extraordinárias, significando que a revelação 

divina poderia alcançar, através desses meios, o não cristão que não teve acesso à 

legítima pregação cristã. Refuta essas possibilidades classificando-as de arbitrárias e 

                                                      
10 Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Nostra Aetate, n. 2, p. 341. 
11  RAHNER, K. Curso Fundamental da Fé, p. 369.  
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improváveis porque, ocorrendo em casos extraordinários, também contradizem um 

caráter básico da revelação cristã. Contradizem, do mesmo modo, a natureza do 

homem que é sempre um ser social onde até suas decisões mais  íntimas são medidas 

pela sua vida social e histórica. A vida do homem, portanto, gregária por natureza, 

não deve ser considerada de modo especial e apartada do mundo.12 

Rahner aduz, ainda, que, no período que compreende Adão até Moisés, não se 

pode entender como desprovido da revelação divina, já que esse período não estaria 

separado de toda história das religiões concretas. Isso considerado por uma Teologia 

da história da salvação que “leva a sério” a vontade salvífica universal de Deus e que, 

por conseguinte, quer atingir cada indivíduo em particular e de todos os tempos. 

Contudo, classifica como sendo bastante problemática a defesa de que, nesse 

período, teria ocorrido a transmissão de uma “revelação primitiva”, considerando 

que não são somente as religiões histórica e socialmente constituídas que se ligam ao 

Mistério originário de sua existência. 

 As religiões singulares também podem interpretar esse Mistério originário da 

existência e concretizar a relação do homem com Deus. Não se pode deixar de 

reconhecer, portanto, que as religiões pré-cristãs têm, igualmente, função salvífica 

positiva em face da vontade salvífica universal e eficaz de Deus, que existe e vigora 

apesar do pecado original.13 

 

3 Jesus Cristo nas religiões não-cristãs no Espírito Santo 

 

Devidamente reconhecidas as duas pressuposições, é possível entender, agora, 

como Jesus Cristo está presente e age nas religiões não cristãs (ou na fé do indivíduo 

não cristão), sob a perspectiva da Teologia dogmática e de modo anterior a uma 

descrição aposteriorística, consoante mencionado. O que se poderia analisar além da 

presença de Cristo na fé salvífica de um não cristão, como realidade social-

institucional, cabe ao campo da história das religiões. 

Em resposta direta à questão proposta neste breve estudo, Rahner afirma 

peremptoriamente que Cristo está presente e age nos não cristãos, e, 

consequentemente, nas religiões não cristãs, por seu Espírito. Esse enunciado, aliás, 

é admitido como evidente na Teologia dogmática. O teólogo ensina que se pode 

                                                      
12  RAHNER, K. Curso Fundamental da Fé, p. 370. 
13 RAHNER, K. Curso Fundamental da Fé, p. 370-371. 
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existir fé salvífica em uma pessoa não cristã, e que é inclusive justo esperar que isso 

ocorra em larga escala, deve-se ter como certo também que a graça sobrenatural do 

Espírito é que possibilita e move essa fé. Esse Espírito é o que procede do Pai e do 

Filho de modo que, enquanto Espírito do Logos eterno, pode e deve ser chamado de 

Espírito de Cristo, o Verbo divino que se fez homem.14 

Nessa linha de entendimento, o autor questiona: A graça sobrenatural do 

Espírito Santo, que é a graça da fé e da justificação, da maneira como opera nos 

não batizados, pode ser reconhecida como graça operada pelo Espírito de Jesus 

Cristo? Acaso isso é possível? Qual é o significado exato dessa afirmação? 

Rahner, respondendo à primeira questão, assinala que a Teologia dogmática 

das escolas responde afirmativamente, esclarecendo que esse Espírito que possibilita 

a fé e justifica, é dado em todo tempo e lugar intuitu meritorum Christi, ou seja, em 

virtude dos méritos de Cristo. Sendo assim, pode ser chamado, com razão, de 

Espírito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, efetivamente, está presente nas religiões 

não cristãs através do seu Espírito. O teólogo afirma, logo a seguir, que essa 

explicação é correta e clara até certo ponto, podendo, assim servir de ponto de 

partida para sua reflexão. Isso porque, à evidência, não responde a todas as questões 

que se podem levantar. 

Assevera o autor que não está claro como ocorre o nexo entre a graça do 

Espírito, que é dado em todos os tempos e lugares, e o evento histórico da cruz, 

ocorrido em determinado ponto do espaço e do tempo. Por acaso, esse nexo é 

constituído somente de conhecimento e da dvontade de Deus que a tudo transcende? 

Entre essas duas realidades, em si mesmas, não existiria nenhum nexo real? Pode-

se pensar que o evento da cruz influencia a Deus, fazendo com que ele, com base e 

por força dessa influência (aliás, desde sempre já prevista pela onisciência), que 

procede do mundo, venha, desde sempre, derramando a graça do Espírito no 

mundo? 

Porventura, em não sendo assim, em razão da soberana “não 

influenciabilidade”, imutabilidade e intangibilidade e demais atributos de Deus, o 

que significa dizer que Deus concede o seu Espírito em vista dos méritos de Cristo 

como causa moral meritória desse Espírito? 

                                                      
14 RAHNER, K. Curso Fundamental da Fé, p. 371. 
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Rahner, ilustrando, cita como caso semelhante o que ocorre com a oração de 

pedido. Sssa não é a causa da decisão de Deus, mas a causa moral da realidade dada 

por Deus ao ouvi-la. O teólogo esclarece que essa causa moral, que não influencia 

Deus, ocorre no tempo muito mais tarde que o seu efeito. Deve-se entender a vontade 

salvífica e livre de Deus como a causa apriorística também da encarnação e da cruz de 

Cristo, causa, essa, que não é condicionada por nada de fora de Deus. 

 Desse modo, enfatiza que não é fácil ver como a cruz de Cristo possa ser causa 

da vontade salvífica de Deus, já que essa vontade salvífica divina antecede à cruz, 

sendo sua causa e não seu efeito. Não teria sentido também que a vontade salvífica 

divina objetivasse somente Jesus Cristo, porque isso careceria de sentido 

considerando que Jesus Cristo foi concebido justamente, e de antemão por Deus, 

para ser o redentor do mundo. 

Rahner esclarece que, para que sejam respondidas todas essas questões, basta 

considerar a encarnação e a cruz como “causa final” da autocomunicação universal de 

Deus ao mundo (que ele reconhece como sendo o próprio Espírito Santo), concedida 

pela vontade salvífica de Deus e que, aliás, não tem nenhuma causa fora de Deus. 

Nesse sentido, é possível considerar a encarnação e a cruz como “causas” da 

comunicação do Espírito Santo sempre e em todo o mundo. 

 
O Espírito é sempre e em toda parte, a enteléquia15 da história da revelação e 
salvação, à medida em que sua comunicação e aceitação por sua própria natureza 
nunca ocorre em transcendentalidade abstrata, mas, pelo contrário, em mediação 
histórica concreta, semelhante comunicação está de antemão orientada para um 
evento histórico, no qual essa comunicação e sua aceitação tornam-se 
irreversíveis, apesar do fato de serem livres, e nessa vitória escatológica também 
historicamente tangíveis.16 

 
Entende-se, portanto, que o Espírito é a realização final e, ao mesmo tempo, o 

meio do agir de Deus, ou mesmo o próprio agir em si, já que o processo revelatório e 

salvífico ocorre sempre no Espírito. É acentuado, inclusive, consoante se vê no 

excerto logo acima destacado, que a comunicação do Espírito nunca ocorre em uma 

transcendentalidade abstrata, mas através de mediação histórica concreta. 

 

 

                                                      
15 Enteléquia, no aristotelismo, é a realização plena e completa de uma tendência, potencialidade ou 
finalidade natural com a conclusão de um processo transformativo até então em curso em qualquer 
um dos seres animados e inanimados do universo. (Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua 
Portuguesa). 
16 RAHNER, K. Curso Fundamental da Fé, p. 373. 
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Conclusão 

 

Enfim, diante do que foi exposto, pode-se afirmar, conclusivamente, que, na 

medida em que o evento de Cristo é a causa final da comunicação do Espírito ao 

mundo, esse Espírito é, antecipadamente e em toda parte, o Espírito de Jesus Cristo, 

o Logos que se fez homem. O Espírito que foi e é comunicado ao mundo tem, ele 

próprio, ligação intrínseca com Cristo que é a sua “causa”. Ao mesmo tempo, a 

relação contrária é igualmente verdadeira, observa o teólogo, como sempre ocorre 

em uma relação entre uma causa eficiente e uma causa final, onde existe unidade e 

diferença, como também relação de mútuo condicionamento. 

 Assim: 

 
À medida que a causa eficiente da encarnação e da cruz, a saber, o Espírito, 
carrega em si o seu próprio fim como enteléquia interna e só realiza sua própria 
natureza (enquanto comunicado ao mundo) na encarnação e na cruz, ele é de 
antemão o Espírito de Jesus Cristo. À medida que este Espírito sempre em toda 
parte anima e sustenta a fé justificante, essa fé é de antemão sempre e em toda 
parte fé que acontece em virtude do Espírito de Jesus Cristo, que neste seu 
Espírito está presente e age onde se realiza a fé.17 
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Resumo 

Na Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, o Papa Francisco lembra, em alguns 

parágrafos, que a graça vem ao encontro da fragilidade. Afirma que conviver com a 

fragilidade é um inevitável aspecto da condição humana. Essa fragilidade se 

manifesta de diversas maneiras, dentre as quais o adoecimento mental. O estigma em 

relação ao transtorno mental é, em relação à população jovem, uma barreira para a 

promoção de saúde. Assim, se objetiva investigar quais são as contribuições da 

espiritualidade e/ou da religiosidade para a saúde mental juvenil. Para tanto, fez-se 

uma revisão da literatura científica recente, produzida desde 2018. Foram 

selecionados sete artigos. Dentre os resultados revelados nesses estudos, tem-se que 

a espiritualidade e/ou a religiosidade tiveram impacto positivo sobre alguns aspectos, 

associando-se à maior satisfação com a vida, e à maior autoavaliação positiva de 

saúde. Também estiveram relacionadas a menos sintomas de ansiedade, menos 

queixas de saúde e ideação suicida. Foram apontadas, ainda, como formas de 

enfrentamento de estressores. Conclui-se que a espiritualidade pode contribuir com a 

saúde mental juvenil na contemporaneidade, principalmente em relação ao 

enfretamento de situações de estresse. 

  

Introdução  

  

 O Sumo Pontífice, na Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, reflete sobre 

a inevitabilidade do encontro do ser humano com sua fragilidade, argumentando que 

essas fragilidades “não são curadas, completamente e duma vez por todas, pela 

graça.2 Diz ainda que reconhecê-las é um aspecto importante junto à súplica pelo 

auxílio da graça. No documento, trata ainda de um neopelagianismo, implicado com 

                                                      
1 Psicólogo. Mestre em Psicologia pela UNISINOS. Especialista em Psicologia Clínica pelo Conselho 
Federal de Psicologia. Gestalt-terapeuta. Pós-Graduando em Psicologia Positiva: Ciência do Bem-
Estar e Autorrealização. Assessor no Observatório Juventudes PUCRS/Rede Marista. E-mail: 
tessaro.luiz@gmail.com  
2 PAPA FRANCISCO. Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, p. 49. 
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a “adoração da vontade humana e da própria capacidade”.3 Essa heresia antiga, hoje 

atualizada, ressalta um encerramento da pessoa humana em um imanentismo.  

Dado que o reconhecimento da fragilidade enquanto aspecto da condição 

humana é uma tarefa importante no percurso espiritual, urge compreender 

objetivamente como essa fragilidade se manifesta. Uma das formas de manifestação, 

sem dúvida, é a doença. Sabe-se que o adoecimento mental, nos últimos anos, tem 

sido muito investigado, devido ao seu crescimento junto à população adolescente e 

jovem. Dentre os fatores pesquisados, destacam-se estudos sobre estresse 

acadêmico,4 uso de substâncias psicoativas5 e sintomas ansiosos e depressivos.6 

A ideação suicida, a tentativa de suicídio e o suicídio são aspectos relacionados 

ao adoecimento mental, visto que apenas em um número pequeno de casos não há 

histórico de transtorno associado.7 É conhecida a ligação entre sintomas depressivos, 

sintomas ansiosos, uso de álcool e/ou outras drogas e a ideação suicida na 

adolescência.8 No Estado do Rio Grande do Sul – RS, dados do Centro Estadual de 

Vigilância em Saúde do RS9 demonstraram que as maiores taxas de tentativa de 

suicídio estiveram entre a faixa etária que compreende adolescentes e jovens adultos, 

bem como um aumento da violência autoinfligida nos últimos anos. 

Há que se destacar que ainda persiste um estigma relacionado aos problemas 

de saúde mental, afastando o jovem, muitas vezes, do acesso a serviços e a 

profissionais de saúde especializados.10 Assim, se estabelece uma verdadeira barreira 

na prevenção e na promoção da saúde mental, o que responde parcialmente a essa 

situação de marcante adoecimento identificada. Esse fator é, por vezes, acentuado 

por determinados grupos religiosos que desaconselham certos tratamentos de saúde, 

inclusive medicamentosos ou psicoterápicos11. Nesse sentido, é importante que os 

sacerdotes, figuras de confiança e intimidade para muitos jovens, orientem e 

                                                      
3 PAPA FRANCISCO. Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, p. 57. 
4 LAMEU, J. N.; SALAZAR, T. L.; SOUZA, W. F. Prevalência de sintomas de stress entre graduandos 
de uma universidade pública, p. 13-22. 
5FERNANDES, T. F. et al. Uso de substâncias psicoativas entre universitários brasileiros: perfil 
epidemiológico, contextos de uso e limitações metodológicas dos estudos.  
6 PADOVANI, R. C. et al. Vulnerabilidade e bem-estar psicológicos do estudante universitário.  
7 BOTEGA, N. J. et al. Prevenção do comportamento suicida. 
8 MOREIRA, L. C. O.; BASTOS, P. R. H. O. Prevalência e fatores associados à ideação suicida na 
adolescência: revisão de literatura. 
9  CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL. Boletim de 
Vigilância Epidemiológica de Suicídio e Tentativa de Suicídio. 
10 GONÇALVES, M.; MOLEIRO, C. Resultados de um programa piloto de desestigmatização da 
saúde mental juvenil. 
11 DALGALARRONDO, P. Religião, psicopatologia e saúde mental. 
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incentivem a procurar por tratamento adequado a suas urgências, evitando incorrer 

em negligência para com aqueles que necessitam. 

 Sabe-se, contudo, que a espiritualidade e a religiosidade podem colaborar para 

a saúde mental.12 Ela não substitui os tratamentos adequados, porém pode se somar 

a eles, tornando-se um fator positivo, de promoção de bem-estar e qualidade de vida. 

Desse modo, objetivou-se, neste trabalho, investigar quais são as contribuições da 

espiritualidade e/ou da religiosidade para a saúde mental-juvenil apontadas em 

literatura científica recente.  

 

1 Método 

 

 Realizou-se uma revisão de literatura científica 13 recente (produzida desde 

2018). Para tanto, buscaram-se, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), apenas artigos 

com os seguintes descritores: spirituality, mental health e adolescent. Salienta-se 

que esses descritores são sugeridos no tesauro da própria biblioteca. A busca foi 

atualizada, pela última vez, em 5 de novembro de 2019. 

 Os critérios de inclusão utilizados foram: 1) estudos com amostra constituída 

por adolescentes (aproximadamente de 13 a 18 anos) ou jovens (de 15 a 29 anos) e 2) 

estudos que trouxessem contribuições acerca de aspectos da religiosidade ou da 

espiritualidade sobre a saúde desses. Não foram consideradas distinções conceituais 

entre religiosidade e espiritualidade para os fins deste artigo. Os critérios de exclusão 

utilizados foram: 1) estudos que não compreendiam amostra de adolescentes ou 

jovens, 2) estudos unicamente teóricos, e 3) estudos de validação de instrumentos.  

 Determinou-se que seriam considerados apenas artigos que estivessem nos 

idiomas português, inglês ou espanhol. A busca não retornou nenhum estudo 

redigido em idioma diverso dos estabelecidos, de forma que não houve exclusão por 

esse motivo. Após a seleção, os artigos foram avaliados, inicialmente, por meio da 

leitura dos resumos. Quando essa não possibilitava a certeza pela inclusão ou 

exclusão, era realizada a leitura integral do texto para a determinação.   

 

 

 

                                                      
12 DALGALARRONDO, P. Religião, psicopatologia e saúde mental. 
13 CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 
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2 Resultados e discussão  

  

 A busca com os descritores mencionados no referido portal retornou 27 

artigos todos da base de dados Medline. A totalidade dos estudos estava em língua 

inglesa, sendo um deles publicado em outros dois idiomas (português e espanhol) 

pela revista. Após a análise pelos critérios de inclusão e exclusão, restaram sete 

artigos (Quadro 1), os quais contemplaram plenamente o escopo deste estudo. Dentre 

os 20 excluídos, destacam-se como exemplos: um artigo que trabalhou a resiliência 

em famílias de crianças autistas14 e um artigo de validação de instrumento.15  

  

                              Quadro 1 – Artigos incluídos na revisão  

Título Revista Amostra País Ano 

The Effect of Spiritual Care on Adolescents 
Coping With Cancer 16 

Holistic Nursing 
Practice 

Adolescentes (n 
= 32) 

Iran 2018 

The Moderating Role of Spirituality in the 
Association between Stress and Substance 
Use among Adolescents: Differences by 
Gender 17 

Journal of Youth 
and Adolescence  

 
Adolescentes  
(n = 27.874) 

EUA 2018 

Spirituality but not Religiosity Is 
Associated with Better Health and Higher 
Life Satisfaction among Adolescents18 

International 
Journal of 

Environmental 
Research and 
Public Health 

 
Adolescentes (n 

= 658) Eslováquia 2018 

Religiousness is associated with lower 
levels of anxiety, but not depression, in 
medical and nursing students 19 

Revista da 
Associação Médica 

Brasileira 

Jovens 
(n = 187) 

Brasil 2018 

Domains of spirituality and their 
associations with positive mental health: a 
study of adolescents in Canada, England 
and Scotland 20 

Preventive 
Medicine 

Adolescentes (n 
= 28.178) 

Canadá, 
Inglaterra, 

Escócia 
2019 

The role of social support and spiritual 
wellbeing in predicting suicidal ideation 
among marginalized adolescents in 
Malaysia 21 

BMC Public Health 

 
Adolescentes (n 

= 176) 
Malásia 2019 

                                                      
14  GARDINER, E.; MÂSSE, L. C.; IAROCCI, G. A psychometric study of the Family Resilience 
Assessment Scale among families of children with autism spectrum disorder. 
15  ELHAI, N. et al. Translation and validation of the Hebrew version of the SHALOM Spiritual 
questionnaire. 
16 TORABI, F. et al. The effect of spiritual care on adolescents coping with cancer. 
17 DEBNAM, K. J. et al. The Moderating Role of Spirituality in the Association between Stress and 
Substance Use among Adolescents: Differences by Gender. 
18 VESELSKA, Z. D. et al. Spirituality but not religiosity is associated with better health and higher life 
satisfaction among adolescents. 
19  GONÇALVES, J. R. L. et al. Religiousness is associated with lower levels of anxiety, but not 
depression, in medical and nursing students. 
20 MICHAELSON, V. et al. Domains of spirituality and their associations with positive mental health: 
a study of adolescents in Canada, England and Scotland. 
21 IBRAHIM, N. et al. The role of social support and spiritual wellbeing in predicting suicidal ideation 
among marginalized adolescents in Malaysia. 
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Are Adolescent Religious 
Attendance/Spirituality Associated with 
Family Characteristics? 22 

International 
Journal of 

Environmental 
Research and 
Public Health 

Adolescentes 
(n= 4.182) 

República 
Tcheca 

2019 

Fonte: levantamento realizado pelo autor no portal da BVS 

 

Houve seis estudos com amostras de adolescentes e um com amostra de 

jovens universitários. Quanto ao ano de publicação, três foram publicados em 2019, e 

quatro, em 2018. A revista International Journal of Environmental Research and 

Public Health apareceu com duas publicações. Destaca-se que houve mais estudos 

realizados em países europeus, além de outros na Ásia, na América do Sul e na 

América do Norte. Nenhum estudo foi realizado na África, tampouco na Oceania. 

Quanto ao método, todas as pesquisas foram quantitativas e transversais, variando 

entre estudos correlacionais, explicativos e um de caráter “quase” experimental. 

 De maneira geral, pode-se dizer que as pesquisas citaram benefícios de 

práticas espirituais e/ou religiosas. Um dos estudos, que foi realizado em três países 

(Escócia, Inglaterra e Canadá), procurou avaliar a força e a consistência das 

associações entre quatro domínios de saúde espiritual (conexões consigo, com os 

outros, com a natureza e com um significado transcendente para a vida) e baixas 

queixas subjetivas de saúde.23 A análise mostrou evidências correlacionais entre as 

variáveis estudadas, indicando a potencial importância da saúde espiritual na saúde 

mental. O domínio “conexão consigo” foi o que mais forte e consistentemente se 

associou a baixas queixas subjetivas de saúde mental para ambos os sexos. Esse 

domínio está relacionado à experiência de prazer e felicidade e de sentido na vida.24 

 A relação de aspectos da espiritualidade com queixas de saúde também foi 

investigada em outro estudo, realizado com adolescentes da Eslováquia. Além de 

queixas de saúde, procurou-se explorar as associações da espiritualidade com 

autoavaliação de saúde e satisfação com a vida, bem como investigar o papel 

moderador da religiosidade. 25  Os dados mostraram que a espiritualidade esteve 

associada às outras três variáveis estudadas de forma que quanto maior era a 

                                                      
22 MALINAKOVA, K. et al. Are Adolescent Religious Attendance/Spirituality Associated with Family 
Characteristics? 
23 MICHAELSON, V. et al. Domains of spirituality and their associations with positive mental health: a 
study of adolescents in Canada, England and Scotland. 
24 MICHAELSON, V. et al. Domains of spirituality and their associations with positive mental health: a 
study of adolescents in Canada, England and Scotland. 
25 VESELSKA, Z. D. et al. Spirituality but not religiosity is associated with better health and higher life 
satisfaction among adolescents. 
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espiritualidade maior era a satisfação com a vida, a autoavaliação positiva de saúde e 

menores eram as queixas de saúde. O papel moderador da religiosidade, contudo, 

não foi confirmado.  

 Estressores e o papel da espiritualidade e/ou da religiosidade também foram 

investigados em algumas pesquisas. Doença (câncer), mudanças naturais 

relacionadas à adolescência e demandas acadêmicas foram alvo dessas investigações. 

O estudo iraniano objetivou examinar os efeitos do cuidado espiritual em um grupo 

de adolescentes hospitalizados com câncer.26 Para tanto, realizaram uma pesquisa de 

método “quase” experimental, com pré e pós-teste. A intervenção consistiu em seis 

encontros de 45 minutos, ministrados por enfermeiros nos quais se dialogou sobre 

temas como: definição de espiritualidade, importância da religião na vida de cada 

um, métodos espirituais para enfrentar problemas, propósito de vida, dentre outros. 

O instrumento utilizado no primeiro encontro (pré-teste), no último (pós-teste) e 

após três meses (follow-up) foi o Inventário de Estratégias de Coping de Lazarus e 

Folkman. Esse instrumento levanta estratégias de Coping, que são um conjunto de 

estratégias cognitivas e comportamentais utilizado pelas pessoas para interpretar e 

enfrentar situações estressantes. 

 Observou-se uma diferença significativa entre os valores médios pré-teste e 

pós-teste em todas as subescalas do instrumento, o que sugere um efeito positivo da 

intervenção espiritual no enfrentamento do câncer pelos adolescentes. Entretanto, 

não foram observadas diferenças significativas entre os valores médios pós-teste e 

follow up, o que demonstra que, talvez, a continuidade da intervenção fosse uma 

medida importante. De acordo com os resultados, os programas de assistência com 

base na espiritualidade oferecidos pelos enfermeiros afetaram, positivamente, o 

enfrentamento do câncer pelos adolescentes. 

 O estudo estadunidense buscou examinar a associação entre uso de 

substâncias psicoativas (SPA) e estresse em estudantes de Ensino Médio e o papel da 

espiritualidade como variável moderadora.27Visto que a adolescência é um período 

de mudanças de múltiplas ordens e que pode, portanto, trazer estressores, os autores 

procuraram compreender como a utilização de SPA poderia surgir como estratégia de 

enfrentamento e de que forma a espiritualidade poderia interferir nesse uso. O 

                                                      
26 TORABI, F. et al. The effect of spiritual care on adolescents coping with cancer. 
27 DEBNAM, K. J. et al. The Moderating Role of Spirituality in the Association between Stress and 
Substance Use among Adolescents: Differences by Gender. 
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estudo mostrou que o estresse aumentou a probabilidade de uso de SPA no último 

mês. De maneira geral, os achados sugerem que a espiritualidade atuou auxiliando 

estudantes, sobretudo do sexo masculino, a reagirem ao estresse por meio de 

comportamentos mais positivos e saudáveis. Assim, os autores sugeriram que 

incorporar elementos de espiritualidade na educação para o manejo do estresse pode 

beneficiar adolescentes.  

 O estudo que avaliou questões ligadas ao estresse acadêmico foi o brasileiro. 

Procurou-se avaliar a associação entre as crenças espirituais/religiosas, depressão e 

ansiedade em estudantes universitários dos cursos de Medicina e Enfermagem.28 

Nesse estudo, evidenciou-se que apenas a religiosidade organizacional (dimensão 

que corresponde ao envolvimento com atividades coletivas) esteve associada a 

menores sintomas de ansiedade. Assim, de maneira similar ao estudo iraniano 

realizado com adolescentes hospitalizados, o engajamento em atividades 

espirituais/religiosas apareceu como uma ferramenta funcional de enfrentamento de 

situações estressoras.   

 A despeito de o estudo brasileiro não ter encontrado correlações significativas 

entre espiritualidade e/ou religiosidade e sintomas depressivos, outro estudo 

demonstrou impacto importante daquelas variáveis em relação à ideação suicida, um 

sintoma associado – também, mas não apenas – a quadros depressivos. Foi o estudo 

realizado na Malásia que objetivou examinar a associação entre apoio e bem-estar na 

previsão de ideação suicida entre adolescentes.29As variáveis bem-estar religioso e 

bem-estar existencial apresentaram correlação negativa significativa com ideação 

suicida. A regressão, teste estatístico utilizado no estudo, demonstrou que o bem-

estar religioso e o bem-estar espiritual, juntamente com apoio familiar, foram 

preditores de ideação suicida nos adolescentes estudados, de modo que, quando 

maiores eram os escores daquelas variáveis, menores também eram os de ideação 

suicida.  

 Apesar dos resultados encontrados nos estudos que compuseram esta revisão 

apontarem para benefícios da espiritualidade e/ou da religiosidade para a saúde dos 

jovens estudados, um estudo trouxe alguns aspectos diferentes. Foi o estudo Tcheco, 

que procurou avaliar a associação entre algumas características da família 

                                                      
28 GONÇALVES, J. R. L. et al. Religiousness is associated with lower levels of anxiety, but not 
depression, in medical and nursing students. 
29 IBRAHIM, N. et al. The role of social support and spiritual wellbeing in predicting suicidal ideation 
among marginalized adolescents in Malaysia. 
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(comunicação familiar, suporte emocional percebido e estilo de monitoramento 

parental) e frequência em atividades religiosas e espiritualidade em uma amostra de 

adolescentes.30  

Esse artigo mostrou que a frequência dos adolescentes em atividades 

religiosas esteve significativamente associada a uma dificuldade de comunicação com 

a mãe. Contudo, o grupo com maiores dificuldades, nesse quesito, foi o grupo menos 

espiritualizado de jovens e que tinha frequência em atividades religiosas, sugerindo 

que a prática religiosa para eles pode ser algo realizado de forma obrigatória, como 

tradição familiar.31 

Os autores discutem a influência do processo de secularização que a República 

Tcheca sofreu ao longo dos anos como fator importante para essa diferença na 

espiritualidade de adultos e jovens, o que repercutiu nos resultados observados. 

Logo, não é a espiritualidade e/ou a religiosidade que causam algum tipo de prejuízo 

para si mesmas, mas a ausência da espiritualidade nos adolescentes e a obrigação 

que eles têm de participar de atividades religiosas contra sua vontade por parte dos 

pais. Cabe ressaltar que os adolescentes espiritualizados apresentaram melhor 

comunicação com o pai e com a mãe e uma boa percepção de suporte emocional-

familiar, demonstrando que a espiritualidade também foi importante para uma 

parcela da amostra quando compartilhada entre as gerações.32 

 

Considerações Finais 

 

Este trabalho objetivou investigar quais são as contribuições da 

espiritualidade e/ou da religiosidade para a saúde mental-juvenil apontadas pela 

literatura científica recente. Os artigos levantados sugeriram, de modo geral, que a 

espiritualidade e/ou a religiosidade tiveram impacto positivo sobre alguns aspectos, 

estando associadas à maior satisfação com a vida e à maior autoavaliação positiva de 

saúde. Ao mesmo tempo, estiveram relacionadas a menos sintomas de ansiedade, 

menos queixas de saúde e ideação suicida. Considerações importantes desses 

aspectos (como forma de enfretamento do estresse) também foram observadas.  

                                                      
30 MALINAKOVA, K. et al. Are Adolescent Religious Attendance/Spirituality Associated with Family 
Characteristics? 
31 MALINAKOVA, K. et al. Are Adolescent Religious Attendance/Spirituality Associated with Family 
Characteristics? 
32 MALINAKOVA, K. et al. Are Adolescent Religious Attendance/Spirituality Associated with Family 
Characteristics? 
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Desse modo, a espiritualidade e a religiosidade aparecem como importante 

auxílio à fragilidade humana. Isso não significa que ser religioso ou espiritualizado 

seja “remédio” universal para todas as doenças, inclusive mentais. A busca por 

auxílio especializado, quando houver necessidade, deve somar-se ao apoio 

encontrado na fé, cabendo aos sacerdotes e leigos em posição de liderança, a sugestão 

e o incentivo a essa procura por parte de quem necessita. Não é mais aceitável, diante 

da fragilização da saúde mental evidenciada nos(nas) jovens, que perdure qualquer 

tipo de preconceito em relação à procura por profissionais e por tratamentos, 

acentuando o estigma já existente.33 A busca pelo cuidado integral da pessoa precisa 

orientar as ações de promoção e prevenção da saúde, devendo haver um diálogo 

harmonioso entre a ciência e a fé. 

Esta revisão, contudo, tem algumas limitações, como o fato de ser circunscrita 

a estudos recentes. Sugere-se a realização de revisões mais amplas sobre o tema, com 

maior recorte temporal, de forma a apontar maiores benefícios da espiritualidade 

e/ou da religiosidade à saúde mental dos jovens ao longo do tempo. Não foi possível, 

dentro do período de análise adotado, o levantamento de estudos qualitativos, por 

exemplo, que poderia enriquecer esta análise. Um olhar cuidadoso sobre como a 

espiritualidade e/ou a religiosidade podem ser fatores de adoecimento também seria 

importante, visto que há casos em que isso pode ocorrer.34  

 Uma derradeira reflexão ainda se impõe, em forma de questões sem 

resposta. Será que a busca pela santidade – da forma como o Papa coloca na 

exortação Gaudete et Exsultate – poderia promover saúde mental? O católico 

também encontraria saúde na prática doutrinal e espiritual orientada pelo 

Pontífice? Ora, o envolvimento religioso (como promotor de saúde) está ligado a 

atitudes de solidariedade e de caridade, de perdão e de compaixão e de sentido para a 

vida.35  

          Isso dialoga com as reflexões do Papa acerca da necessidade de socorrer os 

oprimidos,36 de ter misericórdia para com o próximo37 e da visão de sentido ao 

sofrimento.38 Talvez a fé católica possa contribuir, juntamente com outros fatores, 

                                                      
33 GONÇALVES, M.; MOLEIRO, C. Resultados de um programa piloto de desestigmatização da 
saúde mental juvenil. 
34 DALGALARRONDO, P. Religião, psicopatologia e saúde mental. 
35 DALGALARRONDO, P. Religião, psicopatologia e saúde mental. 
36 PAPA FRANCISCO. Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, p. 79. 
37 PAPA FRANCISCO. Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, p. 80. 
38 PAPA FRANCISCO. Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, p. 92. 
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como uma agente de transformação de uma sociedade em adoecimento, implicando 

as pessoas umas com as outras, conferindo apoio social, sobretudo para as mais 

necessitadas e oferecendo um sentido transcendente para a existência. 
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Resumo 

O tema santidade é central na fé cristã, mas nem por isso é isento de limites e 

distorções na prática cristã. Uns consideram o caminho da santidade maravilhoso, 

porém, muito exigente para segui-lo de acordo com os ensinamentos de Jesus. 

Outros acreditam chegar à santidade através do caminho do conhecimento 

(gnosticismo) ou pelos próprios méritos (pelageanismo). O presente texto busca, por 

um lado, considerar algumas lacunas e dúvidas na compreensão do sentido da 

santidade na vida dos católicos, particularmente seguindo a Exortação Apostólica do 

Papa Francisco: Gaudete et Exsultate: sobre o chamado à santidade no mundo atual; 

e, por outro, refletir e tornar conhecida a experiência do projeto “Casa Lar”, 

desenvolvido pelas Irmãs da Divina Providência, de Porto Alegre – RS. A experiência 

atesta o testemunho que os cristãos precisam viver no mundo, e a reflexão impede 

que a vivência do Evangelho seja absorvida por uma espiritualidade desencarnada, 

incongruente com a missão cristã. A metodologia de abordagem contempla três 

passos: uma aproximação teórica das distorções e incompreensões ligadas ao 

pelagianismo e ao gnosticismo; em segundo, a santidade que tem seu medidor na 

prática do amor fraterno como revelou Jesus Cristo. (Jo 15,12). E, por fim, uma 

aproximação com o projeto “Casa Lar” que tem por objetivo o acolhimento de 

crianças e adolescentes em situação de risco e/ou abandonados por suas famílias. 

 
 

Introdução 
 
 

“A fé atua pelo amor.” (Gl 5,6). É o amor que santifica a vida dos cristãos. As 

formas de santidade e suas compreensões nem sempre são claras para os batizados. 

                                                      
1  Mestre e Doutorando em Teologia pela PUCRS. Bolsista da Capes. E-mail: 
zaninipastoral@hotmail.com 
2 Irmã da Divina Providência. Coordenadora do projeto “Casa Lar” em Porto Alegre. Mestra em 
Pedagogia. E-mail: lucilaidp@gmail.com. 
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Certamente, trata-se de um caminho atraente porque é isto que Deus quer de seus 

filhos: “Sejam santos, porque eu sou santo.” (1Pd 1,16). Pela iniciativa do amor de 

Deus, os batizados são vocacionados à santidade. No entanto, no caminho para a 

santidade, aparecem muitos questionamentos. Posso ser santo? O que significa ser 

santo segundo a fé cristã? É possível viver a santidade no meio de um mundo 

marcado por tantas desigualdades sociais, injustiças e violências? Como vencer os 

perigos de a santidade se tornar alienante, ou cair em propostas espirituais 

abstratas e distantes das feridas das pessoas? 

O trabalho que segue considera essas questões, busca respondê-las a partir da 

seguinte estrutura. Primeiro, faz-se uma aproximação teórica de alguns aspectos 

pertinentes em relação ao tema santidade, especificamente, as distorções e 

incompreensões ligadas ao pelagianismo e ao gnosticismo, considerando a 

abordagem do Papa Francisco; segundo, uma entrada na perspectiva de santidade 

testemunhada por Jesus Cristo. Particularmente, sua práxis de acolhimento das 

pessoas mais necessitadas e seu chamamento para que todos sejam reconhecidos 

como discípulos no amor fraterno (Jo 15,12); e terceiro, uma aproximação com o 

projeto “Casa Lar”, desenvolvido pelas Irmãs da Divina Providência, no Município de 

Canoas – RS, um trabalho de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de 

risco e/ou abandonados por suas famílias. 

Pela estrutura a ser desenvolvida, é possível perceber que a reflexão está 

ancorada em duas balizas fundamentais: a Exortação Apostólica Gaudete et 

Exsultate: sobre o chamado à santidade no mundo atual, de Papa Francisco; e o 

projeto “Casa Lar”, desenvolvido pelas Irmãs da Divina Providência da  capital 

gaúcha. 

 

1 Santidade: distorções e incompreensões 

 

A santidade é uma dimensão fundamental na vivência cristã. Os cristãos, 

mesmo na sombra de suas dúvidas, tateiam o caminho da santidade. Uns consideram 

um caminho muito exigente e se sentem indignos de almejá-lo diante de um estilo de 

vida frágil. Esses consideram a santidade uma dimensão maravilhosa, mas para 

outros viverem. Não raras vezes, avaliam que estar no mundo é impedimento para 

ser santo.  
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Outros, por diferentes motivos, inclusive a forma como foram evangelizados, 

trilham díspares caminhos beirando as novas heresias, na concepção do Papa 

Francisco. Pessoas que acreditam chegar à santidade através do caminho do 

conhecimento (gnosticismo) e do labor de suas próprias mãos (pelagianismo). São 

duas heresias que se fizeram presentes no início da Igreja, todavia, hoje, ganham 

novas nuanças. Pelo fato de não serem consideradas heresias, teoricamente, 

conseguem com maior facilidade mergulhar, de modo sutil, na vida e na 

espiritualidade cristã. Destacam-se três características que são recorrentes na forma 

de viver e compreender a santidade no mundo contemporâneo. 

 

1.1 Santidade no cotidiano da vida 
 

Todos podem ser santos. Na prática, quando as pessoas ouvem a palavra 

santo, logo têm a tendência de atribuí-la aos venerados e consagrados dos altares. 

Papa Francisco afirma que a santidade não está relacionada a uma profissão ou a 

uma vocação específica: “Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade 

esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações 

comuns, para dedicar muito tempo à oração.” Não é assim! Porque “todos somos 

chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas 

ocupações de cada dia, onde cada um se encontra”. (GE, 14). A santidade consiste em 

fazer do ordinário o extraordinário, isto é, viver na dimensão da comunhão com os 

irmãos, da convivência diária e da comunicação pessoal com Deus. 

Esse caminho de santidade é o verdadeiro convite que Jesus faz. Esforçar-se 

para fecundar a santidade a partir do cotidiano, reconhecendo as possiblidades de 

encontrar santidade nessas realidades. O Papa Francisco chama a atenção para a 

“santidade ‘ao pé da porta’, daqueles que vivem junto de nós e são um reflexo da 

presença de Deus”. (GE, 7). Pessoas que buscam viver assim não significam que 

sejam plenamente santas. Os próprios santos tiveram suas quedas e erros, por isso 

nem os santos foram “plenamente fiéis ao Evangelho, nem tudo o que faz é autêntico 

ou perfeito”. (GE, 22). Ao afirmar essa peculiaridade dos santos, esclarece que é 

preciso contemplar “o conjunto da sua vida, o seu caminho inteiro de santificação, 

aquela figura que reflete algo de Jesus Cristo e que sobressai quando se consegue 

compor o sentido da totalidade da sua pessoa”. (GE, 22). 
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O caminho se faz a partir da história e dentro das possibilidades em que as 

pessoas se encontram. O mais dignificante e desafiador é construir a santidade onde 

estamos e não onde gostaríamos de estar. Significa fazer nascer e crescer a santidade 

no minúsculo da vida, contudo, é vida real de “carne e osso” com suas intempéries. O 

Papa Francisco indica a prática de pequenos gestos e atitudes como processo de 

santificação. 

 
Por exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer as compras, encontra uma 
vizinha, começam a falar, surgem as críticas. Mas esta mulher diz para consigo: 
‘Não! Não falarei mal de ninguém’. Isto é um passo rumo à santidade. Depois, em 
casa, o seu filho reclama a atenção dela para falar das suas fantasias e ela, embora 
cansada, senta-se ao seu lado e escuta com paciência e carinho. Trata-se doutra 
oferta que santifica. Ou então atravessa um momento de angústia, mas lembra-se 
do amor da Virgem Maria, pega no terço e reza com fé. Este é outro caminho de 
santidade. Noutra ocasião, segue pela estrada afora, encontra um pobre e detém-
se a conversar carinhosamente com ele. É mais um passo. (GE ,16). 

 
A prática faz perceber que a santidade não se esgota naqueles que já foram 

beatificados e santificados. A graça e a força do Espírito Santo continuam suscitando 

santos e santas no cotidiano da vida. É de fundamental importância perceber os 

sinais de santidade nas pessoas mais humildes e pequenas que tudo conduzem a 

participar da “função profética de Cristo, difundindo seu testemunho vivo, sobretudo 

pela vida de fé e de caridade”. (GE, 8). 

 

1.2 Santidade no e do mundo 

 

Para a fé cristã, o mundo é o lugar natural de Deus. “Ide pelo mundo inteiro e 

anunciai o Evangelho a todos os povos.” (Mt 28,19). O mundo é o lugar de Deus e de 

os cristãos viverem sua fé. Sabemos, no entanto, que, muito cedo, infelizmente, 

entrou na história do cristianismo a separação entre a fé cristã e o mundo. Essa 

separação foi influenciada, sobretudo, pelas correntes gnósticas dos primeiros 

séculos da Igreja, provocando um obscurecimento da importância do mundo à 

santificação. A entrada da dicotomia entre as coisas terrestres e celestes, históricas e 

escatológicas foram determinantes para a configuração de uma espiritualidade fuga-

mundi. O mundo passou a ser lugar do pecado, dos infernos, dos quais os cristãos 

precisavam afastar-se para alcançar a santidade. 

Como consequência, a própria palavra espiritualidade, segundo Pedro 

Casaldáliga, se tornou infeliz e desmoralizada por conta da compreensão inadequada 
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que teve em boa parte da história do cristianismo. Passou a ser entendida como algo 

distante da vida real, desencarnada e como fuga do compromisso histórico.3 Foi, 

especialmente, o Concílio Vaticano II (1965) que resgatou e aprofundou a 

importância das realidades terrestres para a encarnação do Evangelho. Já no 

subtítulo do documento Gaudium et Spes, se diz: “Sobre a Igreja no mundo atual”: “A 

Igreja se apresenta e se reflete dentro do mundo e não ao seu lado ou a ele 

contraposta.”4 Disso segue nova compreensão da santidade como viver segundo o 

Espírito de Cristo no mundo. 

Os santos de hoje nascem no mundo, pertencem a Cristo, vivem no mundo, 

entretanto, não são do mundo, mas nele estão para a santificação do mundo. Assim, 

instruiu o sucessor de Pedro: “Cada cristão, quanto mais se santifica, tanto mais 

fecundo se torna para o mundo.” (GE, 33). O mundo se torna o lugar da salvação-

santificação, mas está enraizado no pecado, o que expressa a grande contradição, 

onde cresce constantemente a distância entre pobres e ricos e se produz a degradação 

da dignidade humana.  

A inserção dos cristãos no mundo não se justifica, em última análise, por um 

motivo quantitativo, a existência numérica de pobres, ou de análises sociológicas, 

mas, antes de tudo, por motivos teológicos: a encarnação do Verbo de Deus. (Jo 1; 

GS, 22). Com base na encarnação de Jesus, os cristãos encontram o fundamento 

fontal para assumir a missão santificadora do mundo. Conforme ensina o Papa 

Francisco, “evangelizados e a evangelizar através da promoção de todos os batizados, 

para que cumpram suas tarefas como sal da terra e luz do mundo, onde quer que se 

encontrem”. (GE, 33). De forma profética, assinala que 

 
não podemos propor-nos um ideal de santidade que ignore a injustiça deste 
mundo, onde alguns festejam, gastam folgadamente e reduzem a sua vida às 
novidades do consumo, ao mesmo tempo em que outros se limitam a olhar de 
fora enquanto a sua vida passa e termina miseravelmente. (GE 101). 

 
Como expressa bem a teóloga Maria C. Bingemer, o cristão é uma pessoa que 

vive entre o tempo e a eternidade, alguém que experimenta, em sua carne e em sua 

vida, porque, ao mesmo tempo que vive inserido na história, é cidadão de um futuro 

absoluto e da cidade celeste. Experimenta, assim, o belo paradoxo de viver nesta 

                                                      
3 CASALDÁLIGA, P. Nossa espiritualidade, p. 7. 
4 BRUSTOLIN, L. A. Gaudium et Spes a pastoralidade do Concílio Vaticano II. In: BRUSTOLIN, L. A. 
(org.). 50 anos do Concílio Vaticano II, p. 125. 
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Terra que não é pátria definitiva, considerando-a dom e missão. Como domínio a 

gerir, como obra a acabar, como plenitude a consumar.5 

 

1.3 Inimigos da santidade: gnosticismo e pelagianismo 

 

O Papa Francisco não mede esforços ao refletir sobre as concepções acerca da 

santidade presente em nosso mundo. Essas duas distorções que imprimem outra 

compreensão de santidade, como gnosticismo e pelagianismo, não nasceram em 

nossos dias, entretanto, ganham nova linguagem.6 

O gnosticismo é um dos inimigos da santidade no mundo atual. O Pontífice 

menciona que o gnosticismo é a autocelebração de “uma mente sem encarnação, 

incapaz de tocar a carne sofredora de Cristo nos outros, engessada numa 

enciclopédia de abstrações”. (GE, 37). Esse caminho de superficialidade pretende 

reduzir o ensinamento de Jesus a uma lógica fria e dura que procura dominar tudo. 

Ao desencarnar o Mistério, prefere “um Deus sem Cristo, um Cristo sem Igreja, uma 

Igreja sem povo”. (GE, 37). 

Além desse perigo, outro sinalizador do caminho do gnosticismo é sua 

ideologia que quer convencer o ser humano de que sua visão sobre o mundo é plena e 

perfeita. “O gnosticismo é uma das piores ideologias, pois, ao mesmo tempo que 

exalta indevidamente o conhecimento ou uma determinada experiência, considera 

que a sua própria visão da realidade seja a perfeição”, afirma o Papa (GE, 40). O Papa 

Francisco questiona alegando: “Quando alguém tem resposta para todas as 

perguntas, demonstra que não está no bom caminho e é possível que seja um falso 

profeta, que usa a religião para seu benefício.” (GE, 40). Em termos cristãos, isso se 

constitui em idolatria, pois é querer dominar o Mistério. Trata-se de um princípio 

que está em desacordo com o fundamento da sabedoria cristã: a verdadeira sabedoria 

cristã é não se desligar da misericórdia para com o próximo. (GE, 46). Contrapondo 

os “intelectuais de Deus”, santidade consiste em viver uma santa harmonia entre a 

vinculação afetuosa a Deus, ao trabalho e ao próximo em todas as circunstâncias da 

vida. 

                                                      
5 BINGEMER, M. C. L. Santidade chamado à humanidade, p. 50-51. 
6 Para maiores aprofundamentos: (OLIVEIRA, L. B. de. A santidade no mundo de hoje: das distorções 
ao autêntico chamado de Deus. Vida Pastoral, p. 35-42). 
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No caminho do pelagianismo, estão os que buscam fazer a vontade de Deus 

somente através das forças humanas. Tudo pelas mãos humanas, como se o ser 

humano conduzisse sua estada no mundo somente baseado na complacência. Basta 

observar as diferentes injustiças de responsabilidade humana para provar que essas 

mãos não são onipotentes para deixá-las como critério último. Por isso, a Igreja 

sempre ensinou que “não somos justificados pelas nossas obras ou pelos nossos 

esforços, mas pela graça do Senhor que toma a iniciativa”. (GE, 52). 

Segundo Feller e Bingemer, o pelagianismo assume, hoje, características 

modernas: o individualismo da cultura (“eu sei, eu quero, eu posso, eu consigo, eu 

faço!”); a autossuficiência liberal-capitalista; a ambição pelo progresso absoluto; a 

ênfase no sucesso a todo custo; a pretensão do poder e do controle da mente; o 

interesse pelos movimentos neognósticos, como o espiritismo; o planejamento 

controlado; a ética civil; a idolatria do mercado; o mercantilismo religioso.  

No campo eclesial e pastoral, fazem-se presentes: a moral do legalismo, do 

ritualismo e do juridicismo; o carreirismo e o clericalismo eclesiásticos; 

devocionismos de tendência mágico-fundamentalista; o apelo fácil aos exorcismos; a 

satanização da vida; o apego às tradições e leis do passado; o hiperativismo; a 

confiança nos planos e projetos humanos, que faz crer que a Igreja é resultado da 

ação humana.7 

 

1.2 Santidade no e do mundo 

 

Para evitar os deslocamentos e os erros, o caminho da santidade, o Pontífice 

chama a atenção para o voltar ao essencial. Existe uma hierarquia das virtudes, e a 

primazia pertence a Deus como objeto e motivo, e, no centro, está a caridade. O que 

conta para valer é “a fé que atua pelo amor”. (Gl, 5,6). É no amor que está o pleno 

cumprimento da lei. (Rm 13,8-10). É que toda a lei se resume neste único 

mandamento: “Ama o teu próximo como a ti mesmo.” (Gl, 5,14). Por outras palavras, 

segundo o Papa Francisco, 

no meio da densa selva de preceitos e prescrições, 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 

                                                      
7 BINGEMER, M. C. L.; FELLER, V. G. Deus-amor: a graça que habita em nós, p. 48-56. 
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pequeno, frágil, inerme e necessitado, está presente a própria imagem de Deus. 
(GE, 61). 

 

Essa é uma perspectiva que tem sua fonte no percurso da tradição bíblico-

teológica, conforme lembra Bingemer. Para ela 

 
a Bíblia e a tradição teológica dos primeiros séculos deixaram bem claro que só 
Deus é Santo (Is 6,3); que Jesus Cristo foi reconhecido e proclamado inclusive 
pelos demônios como o Santo de Deus (Lc 4,34); e que, com sua morte e 
ressurreição, enviou o Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a história e 
toda a carne (Jo 20,22).8 

 

A lógica dessa compreensão faz perceber que a santidade deve ser concebida 

como um estilo de vida proposto a todo ser humano: o estilo de vida de Jesus 

impulsionado por seu Espírito que, no mundo, faz avançar o projeto do Reino de 

Deus. Portanto, santidade é viver em união com o Mistério Pascal de Jesus. 

Aproximando-se concretamente do seguimento, Papa Francisco recorda que “pode 

também envolver a reprodução na própria existência de diferentes aspectos da vida 

terrena de Jesus: a vida oculta, a vida comunitária, a proximidade aos últimos, a 

pobreza e outras manifestações da sua doação por amor”. (GE, 20). 

Não é difícil encontrar as razões que fizeram Jesus abraçar essa vida pobre, 

humilde e crucificada. Quando se analisa sua práxis, percebe-se que a santidade se 

constrói no caminho da marginalidade, da acolhida e da inclusão. É uma perspectiva 

de santidade que atua na contramão da sociedade classificada entre santos e 

pecadores, justos e injustos, próximos e não próximos. São Mateus narra a parábola 

dos dois filhos. (Mt 21,31-32). Aquele que disse que faria a vontade do pai, na 

verdade, não fez; e o que disse que não faria, ao final, acabou fazendo.  

Tomando como base a reflexão desse texto, o teólogo Susin afirma: Jesus 

conclui com uma afirmação escandalosa para a religião formalista de todos os 

tempos: “Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no 

Reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele, afinal.” 

(Mt 21,31b-32). Significa que, segundo os critérios evangélicos, o Reino de Deus e a 

entrada nele determinam a santidade cristã. E aqui está o escândalo: Jesus constata 

mais santidade em prostitutas do que em chefes da religião dos quais se poderia 

esperar o melhor exemplo.9 

                                                      
8 BINGEMER, M. C.; TORRES QUEIRUGA, A.; SOBRINO, J. Santos e santidade hoje? Concilium, n. 
351 (2013/3). p. 5. 
9 SUSIN, L. C. Santidade e marginalidade. Concilium, n. 351 (2013/3). p. 52. 
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A santidade que o Papa Francisco propõe também vai contra a corrente de 

muitos modelos de santidade desencarnada e distante das periferias existenciais e 

sociais: “Embora esta mensagem de Jesus nos fascine, na realidade o mundo conduz-

nos para outro estilo de vida.” (GE, 65). O modelo de santidade deixado por Jesus 

encontra-se registrado nas Bem-Aventuranças. (Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). 

 
Estas são como que o bilhete de identidade do cristão. Assim, se um de nós se 
questionar sobre “como fazer para chegar a ser um bom cristão”, a resposta é 
simples: é necessário fazer – cada qual a seu modo – aquilo que Jesus disse no 
sermão das bem-aventuranças. Nelas está delineado o rosto do Mestre, que 
somos chamados a deixar transparecer no dia a dia da nossa vida. (GE, 63). 

 
Viver no cotidiano esse caminho é santificador, mas não menos exigente, como 

o próprio Papa Francisco reconhece: “As bem-aventuranças não são, absolutamente, 

um compromisso leve ou superficial; pelo contrário, só as podemos viver se o 

Espírito Santo nos permear com toda a sua força e nos libertar da fraqueza do 

egoísmo, da preguiça, do orgulho.” (GE, 65). 

Na verdade, o que as Bem-Aventuranças mostram, e a Gaudete et Exsultate 

sublinha é que ser santo é fazer todo o esforço possível para ter os mesmos 

sentimentos que havia em Jesus Cristo. (Fl 2,1-11). Porque, nas Bem-Aventuranças, 

está um retrato do próprio rosto de Cristo. Esta é a constatação de Bingemer: “Pois, 

quem mais do que ele é pobre, manso, misericordioso, pacífico e pacificador? Quem 

mais do que ele foi faminto e sedento de justiça e perseguido por causa dessa fome e 

sede?” 10 

 
 Santificação: sair de si para o outro 

 
 
O ser humano é desejoso não somente de coisas, mas do próprio Deus. A fome 

de Deus não exclui, mas impele às relações fraternas entre irmãos. O ser humano tem 

fome e sede de relacionamentos que possam preencher o mais profundo de sua 

existência. No Evangelho, Jesus declara: “Se alguém me ama, guardará a minha 

palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada.” (Jo 

14,23). Morar no ser humano, fazer sua tenda no coração humano, eis a vontade do 

Deus cristão revelado por Jesus Cristo. 

                                                      
10 BINGEMER, M. C. Santidade chamado à humanidade, p. 105. 
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Uma simples passada pelos Evangelhos faz-nos perceber a centralidade das 

pessoas na vida de Jesus. Jesus é de origem judaica, portanto, iniciado e conduzido 

por seus pais, foi formado na tradição e nos costumes do povo judaico. Frequentava a 

sinagoga e o Templo de Jerusalém, ao menos algumas vezes, como narram os 

Evangelhos. Na sinagoga, Jesus encontrou um homem de mão seca (Mc 3,1-6) e, ao 

subir a Jerusalém, na festa da Páscoa, no Templo, se deparou com uma casa de 

comércio (Jo 2,13-25). Com essas duas menções, interessa perceber o deslocamento 

realizado por Jesus: do Deus da sinagoga para o Deus do ser humano necessitado e 

do Deus do Templo para o Deus presente em seu corpo. A conclusão é que o ser 

humano tem primazia diante do sábado, e o corpo de Jesus substitui o Templo. 

Por meio desse deslocamento, Jesus mostra, definitivamente, que o corpo – o 

ser humano – torna-se morada de Deus: “Jesus e o Pai farão morada nele.” Assim, a 

fé cristã, sem desvalorizar os outros lugares com a presença de Deus, centra o critério 

fundamental no ser humano. O apóstolo Paulo compreendeu bem essa relação ao 

afirmar que cada pessoa é Templo de Deus, Deus vive em nós. (1 Cor 3,16-17). 

Através do amor, a Trindade faz morada no coração humano, e as coisas criadas ou 

os lugares se tornam santos por conta das pessoas. Significa, então, que é o ser 

humano divinizado pelo amor de Deus que diviniza as coisas e os lugares. Esse foi um 

ensinamento compreendido e transmitido para cristãos através do testemunho da 

samaritana. (Jo 4,1-30). O encontro com Jesus fez a samaritana perceber que o 

determinante é o Espírito e Verdade de Jesus e não mais os lugares de culto, seja 

Jerusalém, seja Garizim. 

As consequências, no entanto, são ainda maiores, porque, ao aceitar essa 

morada de Deus, o ser humano se abre para uma dimensão ainda mais profunda e 

determinante. Deus, de hóspede passa a ser o dono. Em outras palavras, e dizendo 

com São Paulo, acontece a relação mística: “Fui crucificado com Cristo. Assim, já não 

sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.” (Gl, 2,20). E os frutos gerados são 

muitos: porque se Deus habita no coração humano é ele quem conduzirá a vida. 

Paulo percebe que não são seus méritos, sua sabedoria, sua santidade que o fazem 

seguir adiante, mas é Deus quem o empurra, quem o carrega, quem o faz fazer todas 

as coisas. 

Os relatos bíblicos registram muitas experiências transformadoras: a do 

apóstolo Paulo, da samaritana, de Zaqueu e tantas outras. Paradigmático para os 
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cristãos é o exemplo da Virgem Maria. Ela testemunha como Deus através de Jesus 

transformou-se de hóspede em dono de vida. (Lc 1,26-56). Talvez a palavra dono não 

expresse bem a relação de liberdade, deixando entrever subordinação, mas 

analisando o cenário do encontro do anjo com Maria, não é isso que acontece. Fica 

evidente a forma dialógica e não impositiva, fruto de duas liberdades: Deus (anjo) e 

Maria. A força de Deus procede do amor – um amor potente e mais forte que a morte 

–, por isso provoca conversão na vida das pessoas. Porque deixou Deus transformar 

sua vida, Maria se transformou em pessoa “para outros”. A visita a Isabel é o 

protótipo da missionariedade permanente de quem se deixa conduzir por Deus. 

No ser e agir de Maria, a Igreja encontra motivação para seu estado 

permanente de missão. É nessa direção que nos interpela o Papa Francisco. A Igreja 

em Saída tem esta perspectiva: ir ao encontro das pessoas, nem que se torne uma 

Igreja enlameada e ferida por ter entrado nas noites escuras das pessoas. O cuidado 

do ferido, dos pobres, dos migrantes, das vítimas da fome, da violência, etc. tem sido 

um sinal eficaz do profetismo da Igreja na história.11 Uma Igreja, voltada ao ser 

humano concreto, produz mártires, que são sinal autêntico do Evangelho, da justiça 

de Deus sendo concretizada na história e na vida de tantos irmãos e irmãs que foram 

reconhecidos como santos e santas. Isso sem esquecer jamais, conforme o Papa 

Francisco, que “no coração de Deus, ocupam lugar preferencial os pobres” e “todo o 

caminho da nossa redenção está assinalado pelos pobres”. (EG, 197). Os pobres são 

fonte salvífica para os cristãos. 

Por conseguinte, todo aquele que realmente deseja viver a experiência da 

santidade precisa, necessariamente, ser sensível aos gritos dos excluídos deste 

mundo.12 A santidade cristã só pode ser vivida na prática concreta da “religião da 

estrada”, do “hospital de campanha”, daquela experiência de Deus que passa pela 

atenção aos que estão jogados e caídos à margem da nossa sociedade. Diante da 

complexidade do mundo, a missão cristã, além de fazer trabalhos assistenciais 

                                                      
11 Os bispos, em Aparecida, n. 65, fazem uma lista dos rostos feridos e oprimidos que clamam por 
justiça e dignidade e terminam acenando para a triste realidade da “exclusão social”. “Com ela a 
pertença à sociedade na qual se vive fica afetada na raiz, pois já não está abaixo, na periferia ou sem 
poder, mas está fora. Os excluídos não são somente ‘explorados’, mas ‘supérfluos’ e ‘descartáveis’.” 
(DAp 65). 
12 “Cristo foi enviado pelo Pai ‘a evangelizar os pobres [...] a sarar os contritos de coração’ (Lc 4,18), ‘a 
procurar e salvar o que perecera’.” (Lc 19,10). De igual modo, a Igreja abraça com amor todos os 
afligidos pela enfermidade humana; mais ainda, reconhece, nos pobres e nos que sofrem, a imagem do 
seu fundador pobre e sofredor, e procura aliviar as suas necessidades, e intenta servir neles a Cristo” 
(Lumen Gentium, n. 8). 
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necessários e urgentes, precisa desenvolver iniciativas que contribuam para o 

processo de sanar os problemas existentes. Nesse sentido, encontramos muitos 

trabalhos e parcerias, inclusive com o Poder Público, na sociedade. Dentre eles, 

interessa refletir e dar a conhecer a experiência da “Casa Lar”, localizada em Canoas, 

de responsabilidade das Irmãs da Divina Providência. 

 

3 Projeto casa lar: experiência em Canoas 

 

O projeto motivador tem sua origem na sensibilidade e na preocupação do 

fundador da Congregação das Irmãs da Divina Providência. 13 Em 1842, o jovem 

sacerdote Eduardo Michelis, ao caminhar pelas nas ruas da cidade de Münster 

(Alemanha), viu crianças carentes, abandonadas e solitárias, perambulando pelas 

praças e calçadas. Sensível a essa realidade, o Padre Eduardo Michelis buscou a 

concretização de um sonho: dar um lar, educação, saúde e amparo necessários às 

crianças órfãs, excluídas dos bens básicos, numa sociedade pós-guerra, onde tudo era 

carência. 

Provavelmente, Michelis nem imaginava que serviria de testemunho e 

inspiração para muitas experiências da Congregação das Irmãs da Divina 

Providência. No espírito do Evangelho, as chamadas para esse serviço, como Vida 

Religiosa Consagrada, foram, sem medo, expandindo a congregação para outras 

nações e se concretizando em diferentes experiências. Ancoradas no legado do 

fundador e atentas aos clamores da realidade, em constante discernimento, novas 

respostas em novos contextos foram sendo dadas.  

É com base no carisma do fundador e dos apelos diante da realidade de 

crianças vulneráveis que a “palavra se faz carne”, em Canoas. A percepção dos altos 

índices de abandono e descaso de crianças e adolescentes desencadeou a reflexão e a 

abertura de três “Casas Lar”. 

Infelizmente se constata, por diferentes fatores, que essa realidade de 

abandono e sofrimento está aumentando e se tornando cada vez mais dramática, o 

que justifica o trabalho de acolhimento. No que tange à realidade específica de 

crianças órfãs, a complexidade da orfandade já não se refere somente aos filhos que 

perderam seus pais, mas de famílias com pais vivos. Dramas, esses, que aparecem 

                                                      
13 NETTELBUSCH, Ir. I. P. História da Congregação das Irmãs da Divina Providência, p. 20. 
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também nas estatísticas. Em artigo publicado na página do IHU de outubro 2019, é 

possível encontrar alguns números que revelam a densidade dessa problemática.14 

No Vale do Rio dos Sinos, foram contabilizados 743 casos de violência, 206 

ocorrência de violência sexual, 239 casos de violência autoprovocada e dois casos de 

suicídio. O Rio Grande do Sul possuía, no ano de 2018, uma população de 3.075.396 

crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. Desse total, foram registrados 14.590 casos 

de violência, sendo 9.613 ocorrências de violências diversas (negligência, abandono, 

violência física, tortura, etc.), 199 casos de violência sexual, 2.713 casos de 

automutilação/violência autoprovocada e 65 casos de suicídio.  

Uma das causas nevrálgicas que provocam essas situações é a pobreza, 

acompanhada do desrespeito aos direitos humanos fundamentais, e essa atinge 

diretamente, colocando em situação de risco a vida de tantas crianças e adolescentes. 

Constata-se que há números significativos de pessoas que morrem, diariamente, por 

causas perfeitamente evitáveis, caso lhes fosse garantido o acesso à boa alimentação, 

à água potável, ao esgoto e a serviços básicos de saúde. O uso de drogas, os conflitos 

intrafamiliares, e as violências são agravantes que tendem a crescer sempre mais. 

Todas essas vulnerabilidades, somadas a uma possível condição genética, propiciam 

que crianças e adolescentes tenham risco de envolvimento com uso de substâncias 

psicotrópicas, prostituição, tráfico, tendo como alto fator desencadeante o ambiente 

frágil e vulnerável em que vivem. 

No âmbito da violação de direitos de crianças e adolescentes, é assustador o 

uso abusivo de álcool que, apesar de proibido pela legislação (Estatuto da Criança e 

do Adolescente), seu consumo é crescente e preocupante. E tal uso pode estar 

vinculado à aceitação entre pares, comum na adolescência. Seu uso está associado à 

violência que propicia inúmeros problemas sociais. 

É muito comum encontrar crianças trabalhadoras, exploradas sexualmente 

(comercialmente ou não), crianças e adolescentes vindos de famílias desestruturadas, 

envolvidas em promiscuidade, discriminadas pela identidade étnica ou religiosa ou 

por gênero, em conflitos com a lei, ou negligenciadas em seus direitos pelo Estado. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, constam como trabalho escravo 

ou forçado a venda e o tráfico de crianças, as atividades ilícitas (como a produção e o 

                                                      
14 NOBREGA, N.; TENHER, G.; MAIA, M. Violências contra crianças e adolescentes no Vale do Sinos: 
desafios para os conselheiros tutelares. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/593575-
violencias-contra-criancas-e-adolescentes-no-vale-dos-sinos-desafios-para-os-conselheiros-tutelares. 
Acesso em: 14 nov. 2019. 
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tráfico de drogas), os trabalhos perigosos à saúde ou à segurança de crianças (a venda 

de produtos como balas, salgadinhos e outros) nas sinaleiras, praças, trens e pontos 

nas ruas, etc. Por conta do trabalho que as obriga a sustentar a família, deixam de 

frequentar a escola.  

Outro fator que está vindo à tona é a negligência familiar que, neste momento 

da história, é a campeã de denúncias sobre violação de direitos fundamentais de 

crianças e adolescentes, superando as de violência física e sexual. Negligência, nesse 

sentido, quer dizer desleixo, descuido, desatenção, menosprezo, preguiça, indolência. 

“Tem vezes que o pai ou mesmo a mãe abriga, dá comida, casa, mas despreza, humilha, 

bate. Trata o filho como peso.” Esses casos são massivos, ligados à realidade dessas 

famílias empobrecidas, mas também ocorrem entre famílias abastadas, como no caso 

“Bernardo” (cujo pai era médico) e de Isabel Nardoni (cujo pai era advogado). São fatos 

que revelam a complexidade e o desafio de empoderar o sentido e o cuidado da vida. 

Diante de tamanho desleixo em que se encontram crianças e adolescentes, as 

Irmãs da Divina Providência, da Província Mãe da Providência de Porto Alegre – RS, 

sensibilizadas com a situação e, em conformidade com o carisma e a espiritualidade 

que as identifica, que se resume na missão de testemunhar o amor de Deus a todas 

as pessoas, especialmente às mais fragilizadas e em situação de risco e, em 

comunhão com a motivação inicial da fundação da congregação e em consonância 

com a Palavra de Deus, buscam dar respostas concretas de amor. Isso significa mãos 

operosas na Providência Divina, que busca a vida: “Ainda que meu pai e minha mãe 

me abandonarem, o Senhor me acolherá.” (Sl 27,10). Ensinamento basilar que também 

é expresso pelos lábios de Jesus: Se alguém escandalizar a um destes pequeninos, 

seria preferível para ele ter uma pedra de moinho presa ao pescoço e ser lançado nas 

profundezas do mar. (Lc 17,2). 

Esse cuidado em defesa da vida se transformou em projeto. “Em entendimento 

com a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas)”, as Irmãs decidiram ampliar os 

trabalhos com crianças e adolescentes e enfrentar o desafio de assumir um NOVO 

que é o trabalho com crianças e adolescentes de alta complexidade no formato “Casas 

Lar”. 

 

 

 



 

 

 
    

Rogério L. Zanini & Lucila Mai | 127 

 

Definição e organização da Casa Lar 
 
 

A Casa Lar é um sistema de organização de instituições que abrigam crianças 

em situação de risco pessoal, social ou de abandono. O objetivo da estrutura de uma 

Casa Lar é garantir o direito da criança às necessidades básicas de educação, saúde, 

lazer e afeto por meio do convívio familiar substituto, denominado “família social”. A 

família social é composta, geralmente, por um casal social, ou apenas por uma “mãe 

social”, que passa a morar na casa, com as crianças abrigadas. Essa casa deve ser 

preparada para uma família, gerenciada financeiramente por uma organização 

privada ou pública. 

O ponto fundamental que distingue a Casa Lar de outras formas de acolhida 

de crianças e adolescentes, como, por exemplo, o muito e bem-conhecido “Abrigo”, é 

a aproximação do proposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. (BRASIL, 

2006). O espaço físico é o mais semelhante possível ao de uma casa convencional, 

com quartos, banheiros,  quarto do casal, sala, cozinha e área livre (quintal ou 

varanda). 

A Casa Lar é um serviço ininterrupto, pois funciona 24 horas, com uma equipe 

de cuidadores capacitados e com formação continuada para esse objetivo. 

Cada modalidade de Casa Lar pode acolher, no máximo, dez crianças e 

adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos. O acolhimento comporta crianças e 

adolescentes com deficiências, em situação de medida de proteção e em situação de 

risco pessoal, social e de abandono. São provenientes de famílias cujos responsáveis 

se encontram temporariamente incapazes de cumprir sua função de cuidado e 

proteção. Permanecem por um período, que pode variar, até que seja viabilizado o 

retorno ao convívio familiar, ou, na sua impossibilidade, encaminhadas para famílias 

substitutas (adoção), ou, então, permanecem na Casa Lar até completar 18 anos. 

Os serviços das Casas Lar que estão sob os cuidados das Irmãs da Divina 

Providência são desenvolvidos de forma organizada através da Associação Rede 

Divina Providência de Ação Social e Cidadania (Redipasc) Essa associação foi criada 

com a finalidade principal de proporcionar uma infraestrutura jurídico-

administrativa para o desenvolvimento de atividades contínuas e planejadas voltadas 

à ação social e cidadania.  
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É uma entidade beneficente, filantrópica, do terceiro-setor, sem fins 

lucrativos, que se mantém com as mais diversas parcerias e donativos. No momento, 

a Redipasc conta com três Casas Lar, mantidas por meio de convênio com a 

Prefeitura de Canoas, para atender à boa parte da demanda de acolhimento 

institucional. Essas casas estão situadas no Bairro Fátima em Canoas. As três Casas 

Lar, no ano de 2019, completaram cinco anos de existência. No decorrer desse 

tempo, foram acolhidas 77 crianças e adolescentes, e, dessas, hoje estão sendo 

atendidas 32, nas Casas Lar. 

O serviço possui uma Sede e/ou Secretaria, onde atua uma equipe técnica 

multidisciplinar, especializada e formada por uma Psicóloga, uma Assistente Social, 

uma Coordenadora das Casas. Além da equipe técnica, a Rede conta com uma 

secretaria executiva com administradora, auxiliar administrativa, serviços gerais e 

uma equipe de Irmãs que compõe a diretoria e faz o acompanhamento dos trabalhos. 

A equipe se amplia com contratos eventuais de profissionais, como: psicólogos, 

terapeutas, psiquiatras, pedagogos e outros, conforme a necessidade. Além das 

equipes de trabalho contratadas, contam com um número significativo de parcerias. 

São eles estudantes de Psicologia, de Serviço Social, de Psicopedagogia e Pedagogia, 

que desenvolvem seus estágios universitários com as crianças, os adolescentes e seus 

familiares e são acompanhados e avaliados pelo profissional, que trabalha na equipe 

técnica. Para auxiliar nos trabalhos, especialmente de reforço escolar e outros, 

contam também com voluntários que são devidamente cadastrados. 

As necessidades de uma criança negligenciada por sua família são múltiplas, o 

que exige abordagens multidisciplinares para se obter um bom diagnóstico e 

responder às suas necessidades físicas, sociais e/ou emocionais. A complexidade e a 

responsabilidade acarretam um trabalho articulado com diferentes instituições (ex.: 

Creas - Centro Regional Especializado e Assistência Social, Cras - Centro Regional de 

Assistência Social, CT - Conselho Tutelar, Rede de Escolas Municipais e Estaduais, 

Casa da Cidadania, Caps infantil e adulto), PAA - Programa de Aquisição de 

Alimento. 

Todo o trabalho se dá em forma de REDE, não somente pela complexidade da 

vida das crianças, mas pelas motivações cristãs provenientes do fundador Padre 

Eduardo Michelis. Conforme dizia o fundador, “a iniciativa da obra é de Deus, e nós 

não somos mais que colaboradoras, com muitos outros que somam conosco. 



 

 

 
    

Rogério L. Zanini & Lucila Mai | 129 

 

Trabalhamos com eles como companheiros, partilhando tarefas e lideranças. Por 

isso, o trabalho é estruturado de um jeito horizontal, em redes e parcerias, 

reconhecendo que a iniciativa não é nossa, mas de Deus, que tudo governa e tudo 

conduz com inefável Providência. A Providência de Deus passa pelas mãos de 

inúmeras pessoas que se somam para cuidar e salvar vidas, como pediu e 

testemunhou Jesus de Nazaré”. (Jo 10,10). 

 

Conclusão 
 

A fé que age pela caridade santifica o mundo deixando a criação de Deus mais 

bela, solidária, fraterna e justa. Significa o compromisso de todos os cristãos de viver 

sua fé como dom-tarefa, como lembra o Papa Francisco: o cristianismo é para ser 

praticado. (GE, 109). Por isso, o objetivo deste trabalho era perceber, por um lado, os 

limites e as distorções na compreensão e na vivência da santidade, e, por outro, 

aproximar-nos de uma experiência de resgate de filhos órfãos na cidade de Canoas – 

RS.  

Ao relacionar santidade e ação concreta, abre-se um caminho fecundo para a 

superação de uma espiritualidade intimista, cômoda e sem a preocupação com a dor 

dos outros. A inserção cristã no mundo, além de ser exigência constitutiva da fé 

cristã, através da encarnação de Jesus, surge como central para a passagem de uma 

concepção de espiritualidade de fuga-mundi para amor-mundi. Estar no mundo sem 

ser do mundo, como pede Jesus, é a condição de todos os cristãos. (Jo 17,14). 

Nesse sentido, o aprofundamento do projeto Casas Lar, conduzido pelas Irmãs 

da Divina Providência, acarreta muitos desafios. Por ora, considerando a reflexão 

realizada, destacam-se três desafios: em primeiro lugar, a fé precisa ser integrada às 

realidades do mundo. Vencendo a herança de uma fé hostil ao mundo para uma fé 

encarnada na realidade: “Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao 

mundo para salvá-lo.” (Jo 3,16). Não se pode esquecer, no entanto, que mergulhar na 

realidade sofredora é estar consciente dos enfrentamentos das circunstâncias 

adversas aos valores do Evangelho. Como se visualiza no projeto Casas Lar, trata-se 

de um confronto com a estrutura de injustiças sociais e a negligência dos órgãos 

públicos. Nesse caso específico, a intervenção nos espaços públicos exige 

acompanhamento, cobranças e profetismo.  
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A presença da Igreja, no projeto das Irmãs, não é para eximir ou eliminar a 

responsabilidade social e política dos órgãos públicos. Não se trata de um trabalho de 

assistência religiosa que seja substituto da responsabilidade dos governos. No 

entanto, a atuação religiosa da Igreja é uma dimensão evangélica irrenunciável. As 

diferentes experiências precisam ser valorizadas, porque revelam a atuação pública 

da Igreja no resgate da vida e na força transformadora do mundo. É missão dos 

cristãos serem sal da terra e luz do mundo. (Mt 5,13-14). 

Em segundo lugar, o projeto Casa Lar, que tem por objetivo resgatar crianças e 

adolescentes órfãos evidencia a complexidade dessa realidade. O trabalho com essas 

crianças revela muitas dificuldades. Como atender às e mesmo sanar as múltiplas 

sequelas devido ao contexto a que foram submetidas: agressões da família, 

traumas psíquicos, psicológicos, etc.? Esse problema se confronta com a necessidade 

de um aparato, ou seja, de estruturas humanas e físicas adequadas, o que envolve 

investimento financeiro elevado. Como exigir dos governos políticas públicas e 

investimentos prioritários de prevenção e reparação social das famílias? 

Em terceiro lugar, refere-se à inserção das Irmãs na vida da sociedade, 

iniciativa que está de acordo com os apelos do Papa Francisco para que a “Igreja em 

Saída” se torne realidade. Nesse sentido, sair às periferias, ir ao encontro das 

realidades machucadas e feridas constituiu-se numa resposta concreta aos apelos de 

Jesus. E, certamente, a realidade dos pobres surge como locus teologicus para ouvir e 

encontrar Deus onde ele quer ser encontrado: nos mais fracos e feridos, dentre os 

quais estão crianças, adolescente e famílias fragilizadas. Com isso, renova-se, 

constantemente, o chamado de Jesus para avançar no cuidado dos que mais sofrem. 

No que consiste à Vida Religiosa significa reavivar o testemunho de seguir os passos 

do Mestre e ser fiel aos desejos do fundador Padre Eduardo Michelis: “Testemunhar 

o amor de Deus e a esperança cristã especialmente aos mais pobres.” Ou também, 

como exorta São Vicente de Paula: “Dez vezes irão aos pobres, dez vezes encontrarão 

a Deus.” 

Os contextos atuais não são nada animadores para comemorar a aurora de um 

novo amanhecer para os prediletos de Jesus. Por isso, os gritos dos profetas bíblicos 

precisam continuar: “Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? 

Gritar-te-ei: Violência! e não salvarás?” (Hb 1,2). E o sussurro de Deus pode se fazer 

presente através da brisa leve, como ocorreu com o profeta Elias, despertando nos 
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corações humanos a santidade de quem caminha na história de olhos abertos e mãos 

operosas. São os que creem na realidade de que “outro mundo é possível” e 

trabalham com a Providência Divina para que se torne realidade hoje. 

A experiência da Casa Lar é uma mecha que fumega nesse caminho vindouro. 

Com fé, ousadia, ela empurra o carro da história na direção da vida. Assim creem as 

Irmãs da Divina Providência que, com esse trabalho com crianças e adolescentes, 

correspondem e respondem ao amor de Deus Vivo e providente. 

 

Cremos que é Deus quem vai à frente mostrando a direção e convidando 

outros a fazerem o mesmo; 

Cremos que cada criança que vem ao mundo é portadora da pureza do 

coração de Deus; ao olhar para uma criança, Jesus viu-se a si mesmo: 

“Quem quer que receba uma criança como esta em Meu nome, recebe a 

Mim.” (Mt 9,36); 

Cremos que Deus deseja protegê-las como seu tesouro inalienável e ser a 

garantia pessoal de que nenhum mal irá acontecer; 

Cremos que, em cada criança, há um reflexo de Deus; 

Cremos que, quando ele torna a criança sacramento da sua presença, pede 

que tenhamos a mesma atitude de respeito que temos com ele próprio. 

Cremos que ser santo é fazer a vontade de Deus-amor. 
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Resumo 

 Este estudo pretende trazer à luz chaves de leitura sobre a espiritualidade cristã no 

Documento do Papa Francisco Gaudete et Exsultate. Para isso, busca-se 

primeiramente esclarecer a diferença entre os conceitos “espiritualidade” e 

“santidade”, seguido de uma breve caracterização da espiritualidade, segundo a 

tradição cristã. No último momento do estudo, analisa-se a espiritualidade, segundo 

o Documento Gaudete et Exsultate, como busca e encontro de Deus em todas as 

coisas, um modo de entendimento da existência cristã que contribui para a 

consolidação de uma visão positiva sobre as realidades seculares. 

 

Introdução 

 

           Partindo do pressuposto de que os homens de Deus são os que, em ultima 

análise, constroem a Igreja e que a santidade se impõe a todos os cristãos, pode-se 

dizer que a espiritualidade se constrói no âmbito existencial e concreto, próprio do 

cristão singular e que irá sustentar e fundamentar sua vocação e missão.2 Assim, 

espiritualidade cristã é considerada como uma espécie de apropriação pessoal da fé, 

isto é, uma vida vivida 3 e uma exigência de vida de todo o batizado.  

              Quanto ao chamado à santidade no mundo atual encontra-se a recente 

Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate do Papa Francisco com o objetivo de 

“fazer ressoar mais uma vez a chamada à santidade, procurando encarná-la no 

contexto atual, com os seus riscos, desafios e oportunidades, porque o Senhor 

escolheu cada um de nós “para sermos santos e íntegros diante dele, no amor”. (Ef 

1,4) (Gaudete et Exsultate, 2).4 

                                                      
1 Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS. Mestra em Teologia pela PUCRS. Doutoranda 
em Teologia pela PUCRS. 
2 PELLITERO, R. La teología del laicado en la obra de Yves Congar, p. 227. 
3 WEISMAYER, J. Vida cristiana en plenitud, p. 16. 
4 Será utilizada a sigla GE para fazer referência à Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate.  
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 Este texto, no ensinameto do Concílio Vaticano II, procede à revalorização da 

vocação cristã com uma adequada compreensão do carácter teológico da 

secularidade, utilizando palavras que tenham uma incidência prática, tornando a 

mensagem cristã significativa e com real incidência na vida dos fiéis.  

             O estudo pretende identificar algumas das características da espiritualidade 

cristã como caminho espiritual (vida vivida) que tem como meta a santidade no 

mundo atual no recente documento do Magistério do Papa Francisco, assim como, 

trazer luz a mensagem que o Papa quer lançar hoje para a Igreja no que tange ao 

verdadeiro significado da vida cristã que nasce de um convite de Deus aos homens. O 

método proposto neste trabalho será bibliográfico-analítico.  

 

1 Santidade e espiritualidade: chamados a viver segundo o Espírito (Gl 
5,25) 
 

Todo  cristão incorporado a Cristo pelo Batismo está chamado a seguir Jesus, 

tornando-se uma pessoa espiritual, porque foi penetrado pelo Espírito em todas as 

dimensões da sua corporiedade, de sua mente e de sua vida como Jesus o foi. Pelo 

Batismo, o cristão é unido de modo profundo e para sempre a Jesus Cristo.5 aspecto 

salientado pelo Pontífice ao afirmar que o cristão deve permitir “que a graça do 

batismo frutifique em um caminho de santidade”. (GE, 15). 

Assim, a espiritualidade cristã é, primeiramente, a realização de uma vida, 

uma práxis que não se refere somente ao âmbito da vida interior, mas que abrange 

toda a estrutura da vida do ser humano (a dimensão moral, a corporal, etc.)6 e que se 

fundamenta na iniciativa de Deus que  introduz o ser humano no mistério de sua vida 

pelo dom da Palavra de Deus e da Liturgia (Dei Verbum e Sacrosanctum 

Concilium).7 

Oportuno é refletir sobre a relação que há entre santidade e espiritualidade, 

antes de tratar da espiritualidade como reflexão teológica da vida espiritual. Por 

serem realidades em justaposição, mas intimamente relacionadas, se interpenetram 

sendo, por vezes, compreendidas como termos unívocos (sinônimos) o que causa 

                                                      
5 PAPA BENTO XVI. Celebração do Batismo do Senhor e Administração do Batismo. Homilia do Papa 
Bento XVI. Capela Sistina. Domingo, 13 de janeiro de 2013. 
6 BENKE, Ch. Breve história da espiritualidade cristã, p.10. 
7 MARTI, P. La espiritualidad cristiana en el Concilio Vaticano II, p. 156.  
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certa confusão.8 São perspectivas complementárias, que, mutuamente, se implicam e 

se enriquecem, mas distintas (diversas em seu alcance semântico), podendo-se dizer 

que: 

1) a santidade é considerada o destino e a meta da vida de todo cristão, pois 
consiste em tratar sobre a perfeita identificação da vontade de Deus sobre o 
homem, a perfeição da caridade e a plena configuração do ser humano com Jesus 
Cristo;9  
2) O caminho de santidade é considerado a expressão da vida espiritual que, sob 
a guia do Espírito Santo, desenvolve uma vida evangélica e especialmente o dom 
da caridade; 
3) Santidade não apenas é considerada como um ponto de chegada, mas, 
partindo do renascer do Batismo, é uma realidade na qual se progride e cresce na 
vida do homem. Trata-se de um processo como qualidade na qual se cresce, 
denominado de “dinamismo da santidade”; 
4) A espiritualidade é considerada uma forma de vida orientada para uma meta 
(santidade) que tem como pressuposto a capacidade do ser humano de entrar em 
relação com Deus (indica a  vida espiritual); e 
5) A espiritualidade não é um estado, mas uma forma de viver a fé cristã (modo 
de viver característico do cristão), considerada como o caminho que São Paulo 
chama de “viver segundo o Espírito” mesmo que ainda se esteja submetido à 
carne. (Gl 5, 16-26, Rm 8,4-11). A vida segundo o Espírito se dá com a presença 
da Graça de Deus, que não prescinde do esforço pessoal do homem. 

 

A partir dessa reflexão introdutória sobre o conceito de espiritualidade, desde 

sua relação com e distinção do termo santidade, deve-se prosseguir para buscar 

identificar algumas das características da espiritualidade cristã à luz da Exortação 

Gaudete et Exsultate que,  nas palavras do Papa Francisco, “não pretende apresentar 

um tratado sobre a santidade mas fazer ressoar uma vez mais a chamada à 

santidade”. (GE, 2). 

 

2 Uma aproximação à espiritualidade cristã: amor de Deus pelos homens 
e dos homens por Deus  
 

Tratar sobre a espiritualidade cristã é falar de uma história de amor, de uma 

íntima e maravilhosa relação de amor, de como um Deus uno e trino, que é amor, não 

cessa de doar sua infinita capacidade de amar a humanidade em seu conjunto e em 

                                                      
8 Diferentemente da compreensão contemporânea, nos primeiros séculos do cristianismo, o termo 
espiritualidade era considerado equivalente a martírio, santidade, cristianismo vivido em plenitude, 
etc., pois o nível de santidade era elevado. Essa quase total identificação se dava tanto de forma prática 
como teórica, pois ainda que se admitisse a santidade à margem do martírio, todo cristão era um 
mártir em potencial. Por estar disposto à morte cruel era considerado o mesmo que viver santamente 
a vida cristã. (SESÉ, J. Historia de la espiritualidad, p. 26-29). 
9 O autor Antonio Royo Marin, tratando sobre o que consiste a santidade e suas principais respostas, 
apresenta a plena configuração com Jesus Cristo como o ideal supremo de todo cristão para se 
santificar por ser a mais bíblica e profunda de todas as fórmulas, apesar de considerar que todas as 
outras coincidem substancialmente.  MARIN, A. R. Espiritualidad de los seglares, p. 39 ss. 
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cada homem em particular e, por outro lado, de como a família humana e cada 

pessoa em particular têm procurado corresponder a esse amor a ponto de chegar a 

entrarem numa infinita e definitiva intimidade de amor com Deus.10 

De modo geral, o cristão, antes de tudo, vive sua existência marcada por 

dimensões constitutivas que iluminam e vivificam sua vida espiritual11 que, assim, 

poderiam ser resumidas como: uma vida trinitária, quando Cristo faz conhecer o 

Pai, e a ação do Espírito Santo conduz o cristão a sentir-se e viver como filho de 

Deus; uma vida cristocêntrica, segundo a qual a santidade consiste na plena 

identificação com Cristo e na participação em sua missão; uma vida 

pneumatológica, que tem o Espírito Santo como o artista que esculpe no cristão a 

imagem de Cristo (com Cristo no Espírito Santo se tem acesso ao Pai); uma vida 

eclesial, litúrgica, apostólica e mariana, na qual Cristo se une ao cristão na Igreja e 

como uma mãe o alimenta com a Palavra e os sacramentos; uma vida histórica 

(encarnada), pois a intimidade com Deus não requer um isolamento da realidade, 

não se trata de um espiritualismo sem mundo e uma vida escatológica,  em que cada 

um é chamado a chegar a uma plenitude que somente se alcançará mais adiante.12 

Sem perder de vista os elementos constitutivos da vida espiritual, se observa a 

necessitade de concretização da mesma nas diferentes dimensões em que é vivida a 

existência humana e cristã. Para alguns o desenvolvimento da vida espiritual 

consiste, fundamentalmente: no crescimento das virtudes teologais (crer em Deus, 

esperar em Deus e amar a Deus); no desenvolvimento das virtudes humanas (em 

especial a humildade); na luta interior contra as tendências desordenadas, na 

mortificação e no esforço para perceber habitualmente a presença de Deus e, 

finalmente, na vida de oração: meio indispensável para crescer na união vital com 

Deus e que não afasta o seu compromisso com a história, com o mundo.13 

Segundo Pablo Marti, para alguns teólogos o caminho da vida espiritual seria 

simplesmente o de viver a caridade ou o amor de Deus, difundido no coração dos 

homens pelo Espírito Santo. Como meios, para tanto, estão: escutar a Palavra de 

                                                      
10 SESÉ, J. Historia de la espiritualidad, p. 11. 
11A espiritualidade cristã como modo de viver característico de um cristão, que trata de alcançar sua 
plena perfeitção sobrenatural, é uma vida com Cristo no Espírito Santo que todo o batizado está 
chamado e que tem por objeto a plena configuração com Jesus Cristo. Essa se dá na medida e no grau 
predestinado a cada uma das  ordens da glória de Deus. Há modos diversos de viver essa vida cristã, 
segundo o estado e a condição de cada um. E essa plenitude de vida que foi dada com o Batismo deve 
ser acolhida e vivida plenamente. 
12 BOSCH, V. La vocación cristiana laical: renovar el mundo con Cristo, p. 422-423.  
13 BOSCH, V. La vocación cristiana laical: renovar el mundo con Cristo, p. 422-423. 
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Deus e se conformar com sua vontade; participar frequentemente dos sacramentos, 

sobretudo da Eucaristia; e se dedicar à oração, à abnegação de si mesmo, a serviço 

dos irmãos e ao exercício de todas as virtudes.14    

Sobre a importância da vida de oração, considerada imprescindível para a 

união com Deus e consequentemente para o chamado à perfeição cristã e que 

“consiste essencialmente na caridade”,15 não se pode deixar de lembrar Santa Teresa 

de Ávila. Segundo essa doutora da Igreja, a oração nada mais é do que “falar de 

amizade, permanecendo, muitas vezes, a sós com quem sabemos que nos ama”. 16 

Com Teresa se aprendeu que tratar com Cristo é tratar com um amigo, pois o homem 

se relaciona com Deus por meio da oração compreendida através da chave da 

amizade que é estar em comunhão com Deus, compartilhar, receber e dar. E, nessa 

relação “entre amigos”, ou do diálogo com esse amigo, acontece o conhecimento de si 

mesmo e de Deus. Para ela a vida é sempre o termômetro da oração que existe e da 

oração que falta, pois “deixar a oração é perder o caminho”.17  

Prosseguindo rumo ao objetivo do presente estudo, que é o de apresentar 

alguns dos aspectos da espiritualidade cristã citados pelo Papa Francisco na 

Exortação Gaudete et Exsultate, buscar-se compreender qual é a mensagem 

teológico-pastoral que o Papa quer transmitir para explicar e vivificar a vida 

espiritual do cristão de nosso tempo.  

  

3 A espiritualidade cristã à luz da gaudete et exsultate: buscar e 
encontrar deus em todas as coisas  
 

Com base no percurso realizado acerca de algumas premissas conceituais e 

sobre as dimensões constitutivas e de desenvolvimento da existência cristã, pode-se 

dizer que a pessoa cristã se compreende desde o Mistério de Jesus Cristo e do 

Mistério da Trindade, na Igreja e no mundo. Desde essa consideração do Mistério de 

Cristo, o primeiro aspecto a ser ressaltado no documento diz respeito à expressão da 

espiritualidade como experiência de Deus: é o mistério da comunhão com Deus pela 

fé, esperança e caridade.  

                                                      
14 MARTI, P. La espiritualidad cristiana en el Concilio Vaticano II, p. 169-170.  
15 Sum. Theol., II-II, 184, 1 e 3. 
16 Livro da vida, 8, 5. 
17 Livro da vida, 19,13.  
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Alinhado com a doutrina que apresenta a união com Deus como uma das 

coordenadas centrais da espiritualidade cristã, o Papa sublinha que o que quer 

recordar com essa exortação é “a chamada à santidade que o Senhor faz a cada um de 

nós”. (GE, 10). É um chamado pessoal que nasce do encontro pessoal com o Senhor 

para o qual é necessário “retirar-se em solidão, olhar para dentro de si e não se 

admirar com um mestre tão bondoso” 18 como dizia Santa Teresa. Nesse sentido, 

prossegue dizendo o Pontífice, que a santidade é para todos e “é dada pela estatura 

que Cristo alcança em nós, desde quando, com a força do Espírito Santo, modelamos 

toda a nossa vida sobre a sua. Assim, cada santo é uma mensagem que o Espírito 

Santo extrai da riqueza de Jesus Cristo e dá ao seu povo”. (GE, 21). 

No contexto da espiritualidade como experiência de Deus, a vida de oração é 

apresentada como meio indispensável para crescer na união vital com Deus e para 

uma abertura habitual à transcendência. (GE, 147). 

O Papa Francisco mostra que a santidade conduzida pelo modo de viver 

cristão (espiritualidade) não parte do ser humano após avaliar custos e benefícios, 

mas irrompe de um convite de Deus na vida de cada cristão, que o une com Deus e o 

estimula a amar como Deus ama. Trata-se de descobrir a ardente presença de um Pai 

que ama pessoalmente, reconhecendo a paternidade de Deus que reside no âmago do 

cristianismo. (GE, 20-21).  

E dessa confiança no amor paternal e pessoal de Deus, que a alma do ser 

humano é convidada a abrir-se à alegria que o mundo não pode dar, mas que 

também nunca poderá tirar. (GE, 125).  E é nesse sentido que o Papa Francisco fala 

muitas vezes da alegria, podendo-se dizer que a espiritualidade cristã, o ser cristão, é 

“alegria no Espírito Santo”. (Rm 14,17; GE, 122). Assim, uma das chaves de leitura 

para compreender a visão de santidade e, logo, da espiritualidade cristã, que nos dá o 

Papa já aparece no título da exortação “Alegrai-vos e exultai”, citação literal de Mt 

5,12.19  

Outra característica da espiritualidade cristã que é ressaltada no texto é a de 

uma espiritualidade concreta que percebe o mundo como o lugar para buscar um 

estado de permanente comunhão com Deus, Já não em comunhão eucarística, mas 

uma comunhão vital, como aduz o cardeal Suenens: “Quando aceito a vontade de 

                                                      
18 Caminho de perfeição, 28,2.  
19 BINGEMER, M. C. Santidade: chamado à humanidade: reflexões sobre a Exortação Apostólica 
Gaudete et Exsultate, p. 9.  
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Deus sobre mim, sobre a minha vida e as minúncias da minha existência, tal como 

decorre, com limites e entraves, comungo com Deus: já não em comunhão 

eucarística, mas em comunhão vital, ao longo do dia, ao longo da vida.” 20 

O desenvolvimento da vida espiritual, considerada como a vida de encontro e 

trato com Deus, acontece na vida concreta e no âmbito existencial de cada cristão. 

São os gestos de cada dia que fazem o crente crescer sob o impulso da graça divina e, 

nesse sentido, diz o Papa Francisco: “Gosto de ver a santidade no povo paciente de 

Deus: nos pais que criam os filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que 

trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nos consagrados idosos que 

continuam a sorrir.” (GE, 7).  

 Sublinha quando fala da oração, da necessidade de existir unidade entre a fé e 

a vida do cristão ao exortar: “Peço, porém, que não se entenda o silêncio orante como 

uma evasão que nega o mundo que nos rodeia.” (GE, 152).  Em outras palavras, é nas 

circunstâncias em que se vive que o cristão vai encontrar-se com Deus e com o 

próximo. 

Nesse contexto, se percebe que o Papa Francisco retoma uma das 

características fundamentais do Concílio Vaticano II, que é a da abertura da 

espiritualidade cristã ao mundo. É o caráter teológico da secularidade que significa 

que o mundo não é apenas o cenário no qual os cristãos se movem e atuam, mas é 

fruto da ação criadora de Deus e ferido pelo pecado, portanto, necessita ser 

transformado para ser reconduzido a Deus.  

A secularidade indica a responsabilidade que tem toda a Igreja de renovar o 

mundo com Cristo. No coração da vida da Igreja, está a missão de renovar o mundo e 

conduzi-lo para Deus. É missão da Igreja a restauração da ordem temporal (AA, 5) e 

a valorização positiva da vida ordinária e, nessa linha, afirma  o Papa que todos 

“somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio 

testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra”. (GE, 14). 

Importante é ressaltar que o conceito sobre a espiritualidade dentro da Igreja 

quase sempre recebeu  contornos monacais com a escassa valorização das realidades 

terrenas, com a separação entre o sagrado e o profano e na relação entre a vida 

terrena e a vida eterna. Mas o Papa, nesse documento e na esteira da renovação da 

espiritualidade cristã do Vaticano II, usa duas expressões: “Os santos ao pé da porta” 

                                                      
20 SUENENS, Card. L. J. Vida cotidiana, vida cristã, p. 22. 
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(GE, 7) e a “Classe média da santidade” (GE, 7), que podem parecer apenas 

sociológicas, mas que significam que ele (o Senhor) quer nos acompanhar no 

caminho da vida e quer ter seus filhos para sempre com ele.21  

O Papa Francisco deixa clara essa nova perspectiva, desenvolvida no Concílio e 

difundida no pós-concílio, de mudança de paradigma da santidade cristã: passa-se do 

paradigma da santidade monástica ou religiosa para a santidade universal, mais 

integrada na vida e missão da Igreja e do cristão e, portanto, com distintas 

modalidades que dão lugar a uma diferença de espiritualidades, sublinhando a 

universalidade da santidade para todo cristão.22   

Apesar de que a índole secular é própria e específica do cristão fiel leigo, como 

reconhecia o Papa Paulo VI 23 toda a Igreja tem uma autêntica dimensão secular 

inerente à sua íntima natureza e à sua missão que tem sua raiz no Mistério do Verbo 

encarnado e se realiza de forma diversa em todos os seus membros. É a dimensão 

secular da Igreja: “Cada um por seu caminho..., pois a vida divina se comunica com 

uns de uma maneira e com outros de outra.” (GE, 11). 

Outrossim, o Pontífice faz questão de explicar o que não é a espiritualidade 

cristã, apresentando uma “caricatura” da mesma com erros nocivos ou “ideologias 

que mutilam o coração do Evangelho: um compromisso social sem a união pessoal 

com o Senhor” (GE,  100) ou uma fé que “considera o compromisso social superficial, 

mundano e inmanentista” (GE, 101-103), materializando aquilo que é transcendente. 

Denomina de “gnosticismo atual”a ideologia segundo a qual só é considerado crente 

aquele que é capaz de compreender e, assim, a santidade consistiria no conhecimento 

sem repercussão na vida pessoal e na vida dos outros. E, ainda, o erro do 

pelagianismo, que supervaloriza de forma exclusiva o esforço pessoal como se a 

santidade fosse fruto apenas do esforço do homem e não da graça.  

 

 Conclusão: Dar-vos-ei tal alegria que nenhum homem vo-la poderá 
tirar (Jo 16, 22) 
 

A título de síntese, desde as considerações feitas sobre a  espiritualidade  cristã   

e de algumas das características da mesma que podem ser depreendidas da leitura do 

                                                      
21 AMARAL, M. de S. Uma conversa confidencial sobre o desejo de ser santos, p. 5. 
22 Cf. MARTI, Pablo. La Espiritualidad Cristiana em el Concilio Vaticano I, p. 162.  
23  PAULO VI, Discurso aos membros dos institutos seculares (2 de fevereiro de 1972). Disponível em: 
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/speeches/1970/documents/hf_p-
i_spe_19700926_secular-institutes.html. Acesso em: 18 nov. 2019. 
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do texto do Pontífice e que merecem ser destacadas, é possivel afirmar que: 

 

a) a espiritualidade cristã passa pelo exercício das virtudes teologais; 

b) é uma espiritualidade para todos, multiforme e adaptada a cada estado 

de vida;  

c) a espiritualidade cristã deve ser algo integrador, que abarque todas as 

dimensões e realidades da vida do ser humano, para que ajude o cristão a 

encontrar o caminho da vida no espírito, na simplicidade da vida normal, 

amando a Deus e vivendo a vida com ele; 

d) é destacado  o valor teológico da secularidade. A perspectiva espiritual 

do Papa Francisco, que aprendeu com Santo Inácio de Loyola, é a de 

buscar e encontrar Deus em todas as coisas; 

e) a espiritualidade cristã não pode ser individualista, nem extramundana 

e nem mesmo ativista; 

f) a alegria é um sinal pelo qual se reconhecem os discípulos de Cristo e 

que os santos ilustram isso com sua vida e, portanto, é expressão de uma 

espiritualidade cristã verdadeira; 

g) na espiritualidade cristã, deve estar presente o mistério da comunhão 

com Deus, o chamado universal à santidade e a missão apostólica; 

h) essa espiritualidade acontece no mundo e para a transformação do 

mundo; e  

i) como diretrizes essenciais da espiritualidade cristã, que a vida 

espiritual abarca toda a vida do cristão, não só sua relação pessoal ou 

individual com Deus; que a vida espiritual deve transformar a realidade 

que circunda o ser humano; que a santidade e a missão dependem da 

situação de cada cristão na Igreja e no mundo; em outras palavras, a 

perfeição da caridade deve realizar-se na vida ordinária de cada dia. 

 

O Papa Francisco percorre um caminho que quer a aproximação na busca de 

Deus e que demonstra a vitalidade do sentido religioso no mundo atual, 

considerando que a espiritualidade cristã continha, na tradicional literatura 

espiritual, uma categoria teológica que mantinha uma atitude negativa com relação 

ao mundo. Retoma o impulso original do Concílio Vaticano II que é o de anunciar o 
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Evangelho de maneira nova desde a necessidade em falar de Deus aos homens deste 

tempo de modo mais compreensível.24 

Na Gaudete et Exsultate, o mundo é considerado como tarefa quando o cristão 

o contempla não com aversão, mas com amor profundo e teologal, ou seja, o 

contempla em Deus e desde Deus, fonte do verdadeiro amor. Deus confiou ao cristão 

a tarefa de restaurar o mundo em sua bondade original e, portanto, o amor teologal 

ao mundo deve ser uma dimensão constitutiva de todo cristão na vivência de sua 

espiritualidade a caminho da santidade. 

A chave de leitura deste documento está na alegria como primeiro sinal para 

compreender a santidade e como expressão da espiritualidade cristã. A alegria que 

deriva do estado de Graça de Deus na alma, pois o “sorrisso é um convite ao estado 

de graça; aliás, é da Graça que deriva, como a flor da haste”.25 É prova da vitalidade 

cristã porque “do amor de caridade, segue-se, necessariamente a alegria...” (GE, 122). 

A alegria é consequência da caridade. Dá uma intensa luz sobre essa expressão da 

espiritualidade cristã. A alegria é o sinal pelo qual se reconhece o discípulo de Cristo, 

e os santos ilustram isto com sua vida: que o cristianismo é fonte de alegria.26  

O Papa Francisco transmite a mensagem de forma audível, significativa e se 

pode dizer até emocionante (quase pessoal). Vai no essencial: colocar Deus no cento, 

e querendo deixar algumas consequências em quem o leu, dirige-se ao leitor com um 

tu. 

Como resumo da apresentação deste texto, não se pode deixar de mencionar 

que o Papa apresenta as Bem-Aventuranças como modelo para a vivência de uma 

espiritualidade no mundo de hoje. Verdadeira manifestação da espiritualidade cristã 

na vida concreta: “carteira de identidade” do cristão. (GE, 63). E como se faz para 

viver a espiritualidade e ser um bom cristão? A resposta é simples: “É necessário 

fazer – cada qual a seu modo – aquilo que Jesus disse no sermão das bem-

aventuranças”. (GE, 63).  

Aqui reside o ponto de partida que o Papa Francisco utiliza ao reapresentar as 

Bem-Aventuranças  como “um programa de vida que Jesus nos propõe”:27 “poucas e 

                                                      
 238 MADRIGAL, S. El giro eclesiológico en la recepción del Vaticano II, p. 21. 
25 SUENENS, Card. L. J. Vida cotidiana vida cristã, p. 85.  
26 SUENENS, Card. L. J. Vida cotidiana vida cristã, p. 82.  
27 PAPA FRANCISCO. Homilia da Missa em Santa Marta, em 9 de junho de 2014. Disponível em: 
http://www.osservatoreromano.va/pt/news/o-bilhete-de-identidade-do-cristao. Acesso em: 21 jun. 
2018. 
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simples palavras, mas práticas para todos porque o cristianismo é uma religião 

prática: de ação e deve ser praticada e não só pensada”.28 Nesse sentido, afasta uma 

espiritualidade abstrata que separa a oração da ação, inserindo-a no contexto da 

cotidianidade.  

Outros aspectos poderiam ser ressaltados, mas os apresentados já servem para 

abrir horizontes de reflexão no campo teológico-pastoral e trazem alguns dos 

desafios que temos quando queremos falar de modo adequado da espiritualidade 

cristã, hoje, como caminho à chamada santidade no mundo atual. O Papa anima, 

dizendo que esse caminho da santidade é para todos nós, e que não tenhamos medo 

de andar por ele, despertando, de fato, o desejo da santidade e de compartilharmos 

uma “felicidade que o mundo não poderá tirar-nos”. (GE, 177).  
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Resumo 

O presente artigo visa apresentar Teresa de Ávila, mulher que, por viver imersa no 

contexto do século XVI, marcou profundamente a história, a partir da sua 

determinação em fazer o pouco que estava ao seu alcance. O que de extraordinário 

perpassou a sua vida, que a tornou capaz de fazer a diferença, tanto no seu modo de 

ser como no seu agir?  Nos escritos teresianos encontra-se a narração do seu processo 

de lutas e descobertas, sua história de amor e paixão, que a levou ao encontro 

existencial com Jesus Cristo, tornando-a mulher plenamente humana e plenamente 

santa. Assim, mesmo sendo mulher e proibida de ensinar, é a partir da própria 

experiência de pautar a vida na relação profunda com o sagrado, que ela se atreve a 

multiplicar saberes, priorizando a formação de pessoas. Seria relevante considerar a 

espiritualidade teresiana como um legado profético aos anseios e necessidades 

atuais? 

  

Introdução: Narradora da própria história 

 

Teresa de Jesus escreveu sua autobiografia como uma história de amor e 

paixão, na qual foi descobrindo que Deus a amava como criatura. Nas entrelinhas, 

transparece sua ânsia de busca que entrelaçava sua pessoa no encontro com o 

sagrado. No Livro da vida, desde as primeiras páginas, descreveu a trajetória da vida 

familiar, da infância, da relação com os amigos, da vocação à experiência de Deus.     

Teresa de Ahumada nasceu no dia 28 de março de 1515, procedente de família 

judia de Toledo, convertida ao cristianismo. Depois se instalou em Ávila – Espanha. 

Ficou órfã de mãe nos primeiros anos de infância e recorreu a Nossa Senhora 

                                                      
1  Doutoranda em Teologia Prática pela Faculdade EST, São Leopoldo – RS, Brasil. E-mail: 
assuntastj@gmail.com.  O tema abordado no artigo faz parte do projeto de pesquisa de doutorado.   
2 Doutor em Teologia pela Universidade de Hamburgo – Alemanha. Professor - Adjunto de Teologia 
Prática na Faculdade EST, São Leopoldo – RS – Brasil. E-mail: julio3@est.edu.br 
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pedindo-lhe que fosse sua mãe.3 Esse foi um período difícil para a jovem, que se 

sentia sozinha e desamparada. Na busca por apoio e compreensão, encontrou uma 

saída, optando pela companhia de primos e amigos que lhe mostraram outros 

caminhos e opções. O pai ficou preocupado com a situação da filha e decidiu interná-

la no convento Nossa Senhora da Graça.4 Esse priorizava a formação de futuras mães 

e esposas, mas Deus tinha seus planos e a colocou no caminho de uma freira que 

acolhia jovens em suas necessidades e interesses. Teresa tornou-se amiga dessa 

monja, da qual recebeu grande influência na sua formação, inclusive na opção pela 

vida consagrada.5 

Por motivo de doença, ela regressou à casa paterna e começou a pensar na 

possibilidade de ser religiosa. Seu pai não aceitava a decisão da filha. Teresa não 

hesitou e convenceu seu irmão a ajudá-la na fuga, no meio da noite, para o convento 

da Encarnação,6 onde estava sua amiga, que já era monja, esperando para abrir-lhe a 

porta e recebê-la. Já nos primeiros anos de formação religiosa, foi acometida por 

uma doença rara, por isso voltou à casa paterna para a cura. No entanto, Teresa 

seguiu seu caminho e convenceu o pai que Deus a chamava para ser religiosa. Foi 

quando começou a perceber que podia rezar de forma diferente, descobrindo nova 

metodologia oracional, que incluía a oração como um encontro a sós com quem tanto 

nos ama.7  

Teresa se fazia muitas perguntas sobre a metodologia da oração, no momento 

que recorreu a teólogos e partilhou seu itinerário espiritual orante. Foram anos de 

luta, incompreensões, buscas, mas ela tinha certeza de que Deus estava em seu 

caminho. Porém se queixava, na sua oração, da situação da comunidade de 

Encarnação, com 180 monjas, mas que nem todas estavam ali por opção.8 

 Um dia, na oração, intuiu que podia fazer alguma coisa para mudar a vida 

conventual. Juntou-se a um grupo de monjas do próprio convento e algumas leigas 

para discutirem um projeto ideal de comunidade que fosse de apenas 12 monjas.9 

Desse projeto foram fundadas mais 17 comunidades, iguais a essas, em diferentes 

                                                      
3 TERESA DE JESUS. Livro da Vida. In: SCIADINI, Fr. P. (coord.) Obras completas. 5. ed. Tradução 
de Tomás Alvarez. São Paulo: Carmelitas; Loyola, 2013. p. 29. Livro da Vida (V1,7). 
4 TERESA DE JESUS, 2013.  p. 33.  (V 2,7). 
5 TERESA DE JESUS, 2013.  p. 34.  (V 3,1). 
6 TERESA DE JESUS, 2013.  p. 37.  (V 4,1). 
7 TERESA DE JESUS, 2013.  p. 63.  (V 8,5). 
8  SANTA TERESA. Cartas. Tomás Alvarez (ed.). Introducciones  y notas. 2. ed. Burgos: Monte 
Carmelo, 1981. p. 873. (Carta a uma religiosa, marzo de 1581: T.322 D.393). 
9 TERESA DE JESUS, 2013. p. 253. (V 36,19). 



 

 

 
 

Assunta Romio & Júlio Cézar Adam | 149 

 

cidades da Espanha. Por fim, regressando da última fundação do convento de 

Burgos, Teresa passou por Alba de Tomes, cidade de Salamanca, ali permaneceu 

doente chegando a óbito. A sua morte foi notificada em 4 de outubro de 1582.  

Portanto, a narrativa teresiana está impregnada de detalhes da história de 

Teresa de Jesus. Uma história de amor entrelaçada de paixão, doação, ânsia e entrega 

radical ao projeto de Deus. A experiência de Teresa deixou marcas significativas no 

séc. XVI de uma espiritualidade cristocêntrica. Teresa narrou a própria história de 

encontro com o sagrado, uma história humana e santa.  

 

1 Humana e mulher 

 

Na sua narrativa, que nos deixou um legado, transparece uma mulher simples, 

meiga, dinâmica, humana, perspicaz e santa. Teresa viveu num contexto complexo no 

qual a mulher não tinha espaço social, político e nem religioso. O papel da mulher era 

bem-definido na educação dos filhos, nos afazeres do lar. Eram analfabetas e não 

podiam se envolver em questões sociais, políticas, econômicas e religiosas. Porém 

Teresa tinha consciência desse processo opressor que viviam as mulheres e começou 

a investir recursos pessoais ajudando-as a serem protagonistas da própria história.  

A comunicação por carta foi um recurso utilizado por Teresa para se 

aproximar de pessoas que buscavam ajuda espiritual e oracional, tratando de 

negócios, viagens, compras e vendas de imóveis, organização de comunidades e 

horários, orientações em geral. A comunicação escrita foi além de uma simples 

correspondência de negócios porque também perpassava por um itinerário de 

acompanhamento espiritual. Teresa começou a escrever de forma minuciosa como 

Deus atuava na pessoa por ela acompanhada espiritualmente, ao mesmo tempo em 

que ela orientava sobre a importância de acolher as emoções e acalmar o interior.10 

Incentivava a cuidar do meio ambiente porque esse tudo falava do amor e da sua 

obra de criador. 11  Ajudava a criar consciência de ser agradecida por tantas 

maravilhas.12 Com simplicidade verbalizava que era importante manifestar a estima 

                                                      
10 TERESA DE JESUS, 2013. p. 192. (V 29,9). 
11 TERESA DE JESUS, 2013. p. 67.   (V 9,5). 
12 SANTA TERESA, 1981. p. 44. (Carta a Lorenzo Cepeda, 10 febrero 1577: T.9 D.182).  
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que sentia pelas monjas, o quanto admirava o trabalho e o esforço delas ao se 

colocarem a serviço dos dons recebidos.13 

Teresa preocupava-se com o crescimento e a autonomia das mulheres e das 

monjas, que as incentivava a saberem ler, escrever e serem empenhadas nos 

empreendimentos assumidos.14 Admoestava as pessoas que com ela tratavam para 

que vivessem a alegria de perceber que Deus atuava em cada uma delas, porém em 

momentos diferentes.15 A Santa também partilhava a importância do cuidado de si 

mesmas e de serem amigas de bons livros, 16  reconhecendo e assumindo sua 

fragilidade como mulheres.17 No entanto, era necessário manter a convicção de que 

Deus as habitava18 e as respeitava como criaturas amadas e queridas.19 Por isso, 

tinham muitos motivos para agradecer e para estarem contentes e animadas.20  

Nas cartas orientava-as a viverem cada dia como um dia especial, com bom 

humor, fazendo o pouco que estava em suas mãos. 21 Incentivava suas monjas a 

observarem as pessoas que estavam ao seu lado e ajudá-las a crescerem na fé, no 

amor e na paixão por conhecer e amarem a Jesus Cristo. 22  Instigava para que 

olhassem para um horizonte maior e pensar no futuro.23  

Em síntese, Teresa percebeu a importância de ajudar a resgatar as pessoas, 

especialmente as mulheres, na autonomia e no caminho de superação. Insistia na 

importância de escutar a voz interior e deixar que a graça de Deus atuasse e 

direcionasse a própria vida. Convidava a deixar o efêmero e priorizar o 

imprescindível na vida. Aprendeu a olhar a própria vida, acolhendo a realidade 

pessoal e relacional; a discernir antes de tomar decisões. Nesse sentido, para ela o 

segredo não estava na grandeza das obras, mas no amor com que  eram realizadas.24 

Assim, a relação com Deus engrandece e dignifica o humano. 

 

                                                      
13 SANTA TERESA, 1981. p.  813. (Carta às carmelitas descalzas de Sevilla, 31 de enero 1579: T.323 
D.284).  TERESA DE JESUS, 2013. p. 468. Livro das Moradas (3M2,12). 
14 TERESA DE JESUS, 1981. p. 370. (Carta ao Padre Jerónimo Gracián, 10 junio 1579: T.137 D.297). 
15 SANTA TERESA, 1981. p. 1.024. (Carta à María de Mendoza, 7 marzo 1572: T.392 D.41). 
16 TERESA DE JESUS, 2013. p. 36. (V 3,7). 
17 TERESA DE JESUS, 2013. p. 84. (V 13,1). 
18 TERESA DE JESUS, 2013. p. 383. (C 28,10). 
19 SANTA TERESA, 1981.  p. 780. (Carta a María Bautista, 19 febrero 1576: T.271 D.104).  
20 SANTA TERESA, 1981.  p. 606. (Carta  a María de San José, 26 noviembre 1576: T.218 D.152).   
21 SANTA TERESA, 1981.  p. 760.  (Carta a María Bautista, finales junio 1574: T.265 D.68). 
22 SANTA TERESA, 1981.  p. 497.  (Carta a Ana de Jesús, 30 mayo 1582: T.283 D.451); 
23 SANTA TERESA, 1981.  p. 597. (Carta a María de San José, 11 noviembre 1576: T.216 D.148). 
24 TERESA DE JESUS, 2013. p. 586. (7M4,15). 
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2 Relação com o sagrado 

 

Teresa, desde tenra idade, manifestava uma inclinação ao sagrado. Junto com 

seu irmão Rodrigo, erguiam capelinhas no pátio da casa para rezar e pedir a Deus 

que os ajudasse a chegar às terras dos mouros para que ali fossem decapitados e 

diretamente ao céu. 25  Quando pequena, faziam parte de suas leituras livros de 

romances e a vida de santos.26 Na adolescência, decidiu ser monja carmelita. Desde 

os primeiros anos de vida consagrada, já fazia a experiência da oração como um 

encontro profundo com Deus no centro do castelo interior. Isso provocava em Teresa 

a necessidade de partilhar as experiências de oração com teólogos e amigos. 

Partilhava sua oração com um grupo formado por leigos, teólogos, leigas, sacerdotes, 

amigos chamados de “Amigos em Cristo”.27  

Podemos imaginar a força dessa mulher e o quanto contagiava outros e outras. 

Certamente empregava todas as energias para conhecer Jesus Cristo, amá-lo e torná-

lo conhecido e amado – a chamada “experiência mística”. Com seu exemplo, atraía 

outros a seguirem seus passos. Ela orientava espiritualmente todos os que 

solicitavam ajuda pessoal ou por cartas. A santa provocava outras pessoas a também 

fazerem experiência oracional e relacional. Apontava caminhos para o processo de 

amadurecimento humano, espiritual e relacional. Gozava de beleza e de originalidade 

por ser uma criatura habitada pela Trindade. 

Teresa cuidava da sua relação com Deus que habitava a sua criatura. 28 

Ensinava e animava todos a seguirem os passos de Jesus. Na oração, o essencial não 

é pensar muito, mas amar muito.29 Colocar-se nas mãos de Deus e deixar-se moldar 

por ele.30 Essa experiência lhe dava força, luz e certeza de que era ele que atuava.31  

Teresa lembra que, quando uma pessoa é tocada pelo amor de Deus, não será 

mais a mesma, pois testemunhará esse amor com a própria vida no seu modo de ser e 

agir.32 A experiência de encontro com o sagrado deixava nela sinais evidentes de uma 

                                                      
25 TERESA DE JESUS 2013.  p. 28.  (V 1,5). 
26 TERESA DE JESUS, 2013. p. 28. (V 1,5). 
27 TERESA DE JESUS, 2013. p. 107. (V16,7). 
28 TERESA DE JESUS. Castelo Interior. In: SCIADINI, Fr. P. (coord.). Obras completas. Tradução de 
Tomás Alvarez. 5. ed. São Paulo: Carmelitas; Loyola, 2013. p. 442. (1M1,3). 
29 TERESA DE JESUS, 2013. p. 473. (4M1,7). 
30 SANTA TERESA, 1981. p. 445. (Carta ao Padre Jerónimo Gracián, 23 mayo 1581: T.165 D.390). 
31  TERESA DE JESUS. Caminho de perfeição. In: SCIADINI, Fr. P. (coord.) Obras completas. 
Tradução de Tomás Alvarez. 5. ed. São Paulo: Carmelitas; Loyola, 2013. p. 376. (C26,6). 
32 SANTA TERESA, 1981. p. 37.  (Carta a Lorenzo de Cepeda, 17 enero 1577: T.8 D.177).  
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profunda paz interior, leveza, serenidade, desejosa de estar a sós com ele, doar a 

própria vida à missão.33 

A Santa de Ávila registrava as experiências mais significativas em pequenos 

papéis, principalmente as falas que percebia dentro dela. Esses foram compilados no 

livro Relações, que são fragmentos reveladores da experiência de Deus. Esses 

expressavam a narrativa de como Deus conduz ao encontro com sua criatura e abre 

espaço para que ele possa atuar na sua alma.  

Relata que vislumbrava que o encontro com o sagrado gerava, dentro dela, 

uma dinâmica de amor incondicional, que levava a mudanças consideráveis na sua 

pessoa. Teresa compreendeu que Deus precisava dela para concretizar sua missão de 

evangelização. 34  Essa experiência a tornou uma mulher capaz de reconhecer as 

próprias limitações, fraquezas, aceitando e valorizando os valores e dons recebidos.35 

Expressa, também, que percebia que Deus estava ao seu lado protegendo-a e 

guiando-a. 36  Ao compreender a grandiosidade de tal experiência, brotava, 

naturalmente, o desejo de seguir Jesus Cristo.37 Assim, tinha a confirmação de que 

seus empreendimentos não eram próprios, mas de Deus. Na tomada de qualquer 

decisão, principalmente no período de fundadora, 38  colocou a serviço os dons e 

graças recebidos. Mesmo tendo realizado todos os discernimentos necessários, ela 

não deixava de se consultar com Deus na oração. Tinha consciência de que a obra não 

seria dela, mas de Deus.39 Não hesitou em seguir um projeto de vida ousado, porque 

tinha certeza de que Deus estava sempre presente e que a obra era dele.  

 

3 Estratégias de Teresa 

 

Na narrativa teresiana, percebe-se que ela articula as mulheres e as incentiva 

para que ocupem o seu espaço social, político e religioso. Teresa poderia ser 

considerada uma pessoa estratégica para conseguir seus objetivos? Não resta 

dúvida de que ela se utilizava de recursos pessoais para convencer seus leitores a 

                                                      
33 SANTA TERESA, 1981. p. 252. (Carta ao Padre Jerónimo Gracián, 23 octubre 1576: T.85 D.136).   
34 TERESA DE JESUS. Relações. In: SCIADINI, Fr. P. (coord.). Obras completas. Tradução de Tomás 
Alvarez. 5. ed. São Paulo: Carmelitas; Loyola, 2013. p. 810. (R13). 
35 TERESA DE JESUS, 2013. p. 833. (R 54). 
36 TERESA DE JESUS, 2013. p. 811. (R 15,6). 
37 TERESA DE JESUS, 2013. p. 812. (R 15,6). 
38 TERESA DE JESUS, 2013. p. 601-772. (1562-1582). 
39 TERESA DE JESUS, 2013. p. 833. (R 52). 
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seguirem o caminho de conhecer e amar a Jesus Cristo, inclusive, oferecendo 

autonomia às mulheres, de forma que pensassem e agissem com liberdade.   

Pretendemos recorrer a alguns episódios para assinalar estratégias utilizadas 

por Teresa, as quais podem ser consideradas atuais, apesar dos séculos que dela nos 

distanciam. Nos primeiros anos de monja, ajudava com certa frequência a atender no 

locutório a quem precisava de aconselhamento espiritual, orientação de negócios, 

conselhos familiares.40 Conta ela que saíam do convento para buscar recursos, pois 

as monjas viviam na pobreza e passavam fome.41 Ela aproveitava as saídas para ficar 

na casa da amiga Guiomar, que acolhia um grupo de pessoas que partilhavam suas 

experiências e discutiam outros assuntos pertinentes ao papel da Igreja. 42  Tais 

pessoas tinham como objetivo formar um grupo de entreajuda para crescerem nas 

relações e em santidade.43 

Outra estratégia utilizada foi a comunicação por cartas. Através desses 

escritos,  acompanhava e orientava as pessoas no caminho da oração, nos negócios, 

na resolução de problemas familiares, na formação das monjas, na tramitação de 

dinheiro, no acompanhamento do itinerário das viagens à América, no recebimento 

de mercadoria, na intervenção na política do Rei. Teresa tornava-se exigente em 

relação às respostas dos destinatários, reclamava quando demoravam a responder ou 

se algum assunto não estivesse claro. Mantinha um círculo de amigos e orientandos 

ajudando-os a resolver seus problemas e os atendia nas suas necessidades.  

Percebia como Deus trabalhava no interior das pessoas, e isso a deixava 

perplexa e, por isso, procurava respeitar o outro como a obra de amor de Deus.44 Por 

essa razão, se atrevia a pedir com insistência que moldesse o coração do ser humano 

para ser instrumento de seu amor na humanidade.45 Dessa forma, criava redes de 

amigos para se ajudarem na superação das dificuldades sendo suporte uns para os 

outros na oração, na partilha de experiências e na leitura de bons livros espirituais. 

Uma certeza os unia a andarem juntos, seguindo os passos dos mestres do Mestre 

Jesus Cristo.46 

                                                      
40 TERESA DE JESUS, 2013. p. 54. (V 7,6). 
41 TERESA DE JESUS, 2013. p. 60. (V 7,22). 
42 TERESA DE JESUS, 2013. p. 107. (V 16,7). 
43 TERESA DE JESUS, 2013. p. 107. (V 16,7). 
44 TERESA DE JESUS, 2013. p. 92.  (V 13,21). 
45 TERESA DE JESUS, 2013. p. 64. (V 8,6). 
46 TERESA DE JESUS, 2013. p. 375. (C 26,1). 
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Animava as pessoas de suas relações a buscarem orientação espiritual e a se 

ajudarem mutuamente no crescimento espiritual.47 Incentivava e acompanhava as 

mulheres a serem boas mães e educadoras de seus filhos, autônomas e livres para 

tomarem suas decisões. Teresa se colocava à disposição para ajudá-las desde que 

expressassem o desejo de dar continuidade à sua formação.48  

Como já citamos, Teresa começou a colocar em prática o plano de formar 

pequenas comunidades que favorecessem a fraternidade, a partilha de orações e 

trabalhos. Teresa cuidava para que todas fossem alfabetizadas, tendo os mesmos 

direitos e deveres, a possuírem uma casa própria com horta. Além disso, pedia 

dinheiro emprestado para alimentar o grupo, para que todas vivessem relações 

fraternas, de amizade e com profundo respeito pelos processos pessoais.49  

Insistia, também, para que as mulheres tanto as monjas como as leigas 

procurassem acolher a própria realidade, aceitá-la e acreditassem que era possível 

mudar interiormente e, consequentemente, sentirem-se seguras de poder atuar com 

autonomia. Lembra que, nas relações, para serem amadas, era necessário tratar com 

carinho e amor as pessoas, ser discreta no modo de atuar e agir e fazer tudo o que 

estivesse em suas mãos, porém o tempo e a graça fariam o resto.50  

Portanto, Teresa, com uma habilidade extraordinária, usou de muitas 

estratégias para superar as barreiras sociais, políticas, econômicas e religiosas. Ela 

não se acovardou diante das dificuldades. Buscou alternativas como formar 

comunidades de 12 monjas; participar de um grupo de vivência e partilha de vida 

fora do convento; utilizar todos os meios possíveis de comunicação, por isso se 

dedicou intensamente à escrita de cartas para cuidar da formação das pessoas, à 

orientação espiritual e também a ajudar mulheres a serem autônomas, instigando 

seus leitores a seguirem sua orientação no encontro com o sagrado.  

 

4 Legado de Teresa à humanidade 

 

Na história de Teresa, evidencia-se uma vida marcada com inúmeros 

contratempos, dificuldades, eficácia, determinação, partilhas, orações, presença, 

                                                      
47 SANTA TERESA, 1981. p. 13. (Carta a Lorenzo de Cepeda, 17 enero 1570: T.2). 
48 SANTA TERESA, 1981. p. 686. (Carta a María de San José, 22 de julio 1579: T.244 D.304). 
49 TERESA DE JESUS, 2013. p. 307. (C 3,2). 
50 SANTA TERESA, 1981. p. 762. (Carta a María Bautista, 16 julio 1574: T.266 D.70).  
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orientação, formação e crescimento de pessoas. Afinal, Teresa teria algo a dizer 

para o contexto atual?  

Teresa de Jesus foi uma mulher simples que deixou marcas que perduram 

pelos séculos e foi apontada como a santa mística que perpassou a história. Quando 

olhamos sua trajetória, nos deparamos com uma Teresa humana, que viveu com 

simplicidade e intensidade a cada dia. Uma mulher forte, decidida, que não mediu 

esforços para viver na fidelidade em tudo aquilo que percebia que vinha de Deus. Ela 

conversa com ele sobre suas preocupações, insatisfações, angústias e alegrias, mas 

também reconhecia as tantas graças recebidas. 

A santa preocupa-se, primordialmente, com a pessoa, cuida dos detalhes para 

que ela cresça no autoconhecimento. Lembra da fragilidade do ser humano, por isso 

é importante reconhecermos as nossas vulnerabilidades, buscando alternativas de 

superação.51 Ela anima seus leitores a buscarem o próprio conhecimento, o que os 

ajudará a serem mais integrados e autônomos na missão.52 Esse é necessário porque 

nunca nos conhecemos totalmente como pessoa53 se não procuramos conhecer, em 

primeiro lugar a Deus.54  

Retomando novamente as cartas, encontramos descritos alguns episódios que 

nos remetem a uma Teresa humana e próxima. Ela escreveu que riu muito com 

algumas cartas, achava graça do tempo que perdiam em autoafirmar coisas 

supérfluas. Porém, enfatizou que era necessário um posicionamento com convicções 

que ajudassem a respeitar aqueles que estavam sendo citados. Não teve dúvida de 

que Deus também podia falar através das mulheres, posicionando-se diante da 

realidade social, religiosa e da Igreja.55Teresa incentivou as mulheres a garantirem 

sua autonomia e a darem sua contribuição, mesmo que, aparentemente, fossem 

inoportunas, ajudando na reflexão sobre a realidade e a hierarquia da Igreja.56  

Orientou seus dirigidos que acompanhassem os movimentos sociais, políticos, 

econômicos, religiosos do seu país e do mundo, e que não se amedrontassem diante 

das ameaças, mas que reagissem com propriedade e decisão, tendo claro o papel da 

                                                      
51 TERESA DE JESUS, 2013. p. 89. (V 13,15). 
52 TERESA DE JESUS, 2013. p. 444. (1M1,8).   
53 SANTA TERESA, 1981. p. 22. (Carta a Lorenzo de Cepeda, 24 julio 1576: T.4 D. 115). 
54 TERESA DE JESUS, 2013. p. 448. (1 M2,9).   
55 TERESA DE JESUS, 2013. p. 309. (C 3,7). 
56 SANTA TERESA, 1981. p. 806. (Carta à Ana de Jesús, 30 mayo 1582: T.283 D. 451).   
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mulher e a sua capacidade de amar e transformar a realidade com respostas certas e 

adequadas.57  

Teresa as aconselhou a terem cuidado, a terem equilíbrio entre a organização 

do tempo, entre oração, descanso, estudo, alimentação, remédios, lazer, trabalho, 

relações, leituras e formação espiritual.58 Isso favoreceria o bem-estar e os equilíbrios 

emocional, afetivo e relacional. 

Formou redes de comunicação, escrevendo cartas, partilhando a vida e 

orientando espiritualmente. Partilhava sua experiência de encontro com o sagrado.59 

Orientava e acompanhava as pessoas espiritualmente nas relações e formou 

lideranças para serem apóstolas e discípulas. Na leitura da narrativa, percebemos o 

desafio de estarmos conectadas e descobrirmos brechas para atuar de forma crítica 

diante da realidade em que vivemos. Teresa nos dá o exemplo de viver uma fé viva60 e 

na busca da verdade. 

O legado que nos deixou Teresa é o ensinar a falar sobre Deus. Ela escreveu a 

partir da própria experiência, de suas intuições oriundas do encontro com o sagrado. 

A santa viveu com tamanha liberdade interior que foi capaz de criar laços de 

fraternidade e comunhão.   

Em síntese, Teresa deu respostas positivas à sua realidade, pois é considerada 

uma mulher determinada e cheia da sabedoria de Deus. Foi uma evangelizadora 

inserida no seu contexto; mulher de uma profunda experiência de Deus. Assim, abriu 

novos horizontes ao enfrentar conflitos, deu testemunho de que vale a pena investir 

em dons pessoais, para que o mundo seja mais humano e cristão. Não resta dúvida de 

que deixou um legado do profetismo: isto é, perceber e testemunhar a atuação e o 

cuidado de Deus com sua criatura.  

 

Conclusão 

 

Na medida em que buscamos conhecer a grande mulher de Ávila, nos 

deparamos com uma trajetória de experiências, um compêndio de relatos de 

experiências, os quais indicam caminhos de encontro consigo, com o outro e com 

                                                      
57 SANTA TERESA, 1981. p. 621. (Carta às Carmelitas Descalzas de Sevilla, 13 enero 1580: T.324 D. 
326). 
58 SANTA TERESA, 1981. p. 1070. (Carta a Diego Ortiz, 27 mayo 1571: T.416 D. 33). 
59 SANTA TERESA, 1981. p. 940. (Carta a Francisco de Salcedo, 13 septiembre 1576: T.350 D. 123).  
60 TERESA DE JESUS, 2013. p. 164. (V 25,12). 
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Deus. O curioso, nessa trajetória, foi encontrar a própria protagonista como 

narradora de suas experiências.  

Observa-se que Teresa de Jesus viveu com intensidade cada minuto de sua 

vida como se fosse o último. Em sua narrativa, surge uma mulher audaz e inteligente, 

equilibrada e criativa, determinada e feminina, mística e extremamente humana. 

Soube redimensionar seu potencial utilizando-o como recurso para crescer no 

conhecimento de si, do outro e de Deus.  Em situações conflitivas, ela não somente 

denuncia, mas propõe estratégias de saída. Ao priorizar a formação das pessoas, 

principalmente as lideranças, tinha por objetivo multiplicar os saberes.  

Contudo, na medida em que Teresa aprofunda sua relação com o sagrado, 

goza da beleza e originalidade de ser criatura habitada por Deus. Consequentemente, 

ela emprega as energias de que dispõe para conhecê-lo, amá-lo e torná-lo conhecido e 

amado – experiência mística. Portanto, deixou-nos o legado de uma espiritualidade 

cristocêntrica, de um itinerário de acompanhamento espiritual, de cuidado no 

equilíbrio entre oração, trabalho e descanso: Marta e Maria andam sempre juntas.61 

Assim, aprendemos que a santidade leva à integração e vice-versa.  
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Resumo: 

O presente artigo pretende expor elementos presentes no vasto pensamento de Edith 

Stein (1891-1942), Santa Teresa Benedita da Cruz, a respeito do feminino e da 

santidade em suas investigações, mais especificamente, em suas obras completas 

(volume IV), em que Stein investiga e realiza uma gama de debates sobre a condição 

da mulher de sua época, do tempo da evolução social, do despertar da mulher diante 

da resistência masculina e de seu poder ancestral. Em sua inserção nos movimentos 

feministas, a autora toma consciência do difícil lugar do feminino na busca por uma 

vocação profissional e de seu lugar no mundo. Desse modo, ela desenvolve estudos 

de gênero, numa perspectiva que contempla as características do sujeito masculino e 

feminino em suas peculiaridades, numa antropologia filosófica que aponta à essência 

das coisas. Seus estudos e conferências de gênero transitam pelas diversas áreas do 

saber, as quais abordam a condição do ser mulher na problemática da 

intersubjetividade e numa perspectiva ético-social, jurídico-política e religiosa. 

 
  

Introdução 
 

Existem problematizações que sempre serão reformuladas ao longo de todos 

os tempos sem que possamos deixar passar sua significância e necessidade de 

reelaboração. Assim ocorre com o tema feminino, questão da mulher e seu lugar na 

sociedade e na Igreja. A provocação inspiracional para a abordagem da presente 

reflexão emerge em vista de uma relevante abordagem realizada por uma teóloga 

contemporânea3 em uma troca de saberes realizada na mesa sobre o tema Feminino e 

Santidade por ocasião do II Congresso Internacional de Teologia, Santidade e 

                                                      
1 Mestra em Filosofia Moral e Ética pela UNISINOS. Doutoranda em Teologia Sistemática pela 
PUCRS. Bolsista da CAPES. E-mail: elispmachado@gmail.com 
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Roma – Itália. Professor no e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pucrs, em 
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3 Disponível em: http://www.pucrs.br/eventos/inst/iicongressointernacionaldeteologia/. Acesso em: 
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Responsabilidade Pública. Ao partilhar sobre o avanço dos estudos em Edith Stein 

(1891-1942), no Brasil, mais especificamente, no Rio Grande do Sul, uma 

representante da Teologia feminista da Alemanha mencionou algumas das tensões 

em torno das obras de Edith Stein na Europa. Essa, sem a intenção de criticidade, 

mas de admoestação sororal, questionou acerca do quanto o feminismo presente na 

obra de Stein não seria obsoleto, podendo ser comparado a um museu. 

Em nossos dias, não há dúvidas de que é preciso que avance o dilatar da 

reflexão sobre o lugar e o papel da mulher na vida, na sociedade e na Igreja, 

superando antropologias que continuam a reproduzir discursos e olhares que partem 

do enraizamento de uma única estrutura, em nosso caso, da abordagem aristotélica 

tomasiana.4 E, diante dessa conjuntura, na compreensão da teóloga em diálogo, 

Edith Stein parece permanecer refém de uma condição em que, ao contrário de 

evoluir no protagonismo do ser mulher, seus estudos alicerçam, ainda mais, 

argumentos de condição de subordinação. 

À vista disso, no intento de aclarar o propósito da apresentação e da relevância 

do pensamento de Edith Stein em nossa contemporaneidade, lançamos mão de um 

recurso introdutório de defesa, na voz de outra mulher, a filósofa e poetisa 

contemporânea: Cecília Meireles (1901-1964): 

 
Escreverás meu nome com todas as letras, 
com todas as datas 
- e não serei eu. 
Repetirás o que me ouviste, 
o que leste de mim, e mostrarás meu retrato 
- e nada disso serei eu. 
Dirás coisas imaginárias, 
invenções sutis, engenhosas teorias 
- e continuarei ausente. 
Somos uma difícil unidade, 
de muitos instantes mínimos 
- isso seria eu. 
Mil fragmentos somos, em jogo misterioso, 
aproximamo-nos e afastamos-nos, eternamente. 
- como me poderão encontrar? [...]5 

 

                                                      
4 Há toda uma reflexão teológica feminista do corpo social que questiona uma antropologia teológica 
baseada na esteira patriarcal do aristotelismo e do Aquinate em sua filosofia de cunho aristotélico 
sobre anima forma corporis, do lugar onde as potências estão configuradas de modo profundamente 
distinto no conjunto da natureza humana. O presente artigo não vai adentrar nessa problematização: 
apenas sinalizará a existência da mesma. 
5 Fragmento do poema “Biografia”. (MEIRELES, C. Uma antologia poética. Porto Alegre: L&PM, 
2010. p. 172). 
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 Ante a tensão e os questionamentos em relação ao feminino em Edith Stein, 

se faz necessário um silêncio profundo para ponderar e o desejo de penetrar nesse 

valioso museu do protagonismo de uma mulher que foi uma das grandes pioneiras no 

referente às questões do ser mulher em um tempo de desorientação humana e de 

emancipações. Ao voltarmos nossa atenção aos escritos de Edith Stein, por certo, ela 

permanecerá desencontrada, desconhecida, porque há, no místico, sempre indícios 

do mistério que o conduz. Há em Edith Stein, na metáfora da descrição: uma caixa-

preta, ainda não totalmente examinada. Stein é a soma de muitos instantes que 

desconhecemos. 

De fato, no século XX, bem como em séculos anteriores, não encontramos 

mulheres, na esfera católica, tão disciplinadas em seu pensar e tão apaixonadas na 

busca da fé, que tenham desenvolvido estudos sobre a questão do feminino de um 

modo, expressamente teórico e, por motivos cristãos. Além disso, o pensamento de 

Edith Stein tem adquirido um caráter, particularmente, testemunhal mediante sua 

vida, conversão e martírio. Em Stein, o feminino é santidade todo o tempo em sua 

essência e, por isso, precisa de diálogo, ajustes, entendimento e discernimento.  

Há na natureza da espécie feminina, em sua peculiaridade individual e 

disposição, o gérmen da santidade. Na mulher, em sua essência e missão, está 

imbricado o percurso à santidade. Disso resulta a urgente necessidade de que mais 

mulheres sejam escutadas, lidas, interpretadas, compreendidas e valorizadas em sua 

contribuição vital, naquilo que condiz com a colaboração específica e com a 

destinação de sua espécie.  

Definitivamente, a obra steiniana acerca do feminino pode ser considerada 

como um museu; uma comparação que não pode ser compreendida negativamente, 

mas satisfatoriamente, considerando que a especificidade de todo museu é o de 

espelho cultural de poucos. O museu é o lugar de revelação do sensível diante de 

artefatos; espaço peculiar de resguardo de tesouros civilizatórios perdidos, 

esquecidos; neles, encontraremos todo um patrimônio sociocultural e religioso que 

nos instiga à busca da verdade. 

Para Borges (1899-1986) todo museu é guardião de nossa memória, e a 

memória é o essencial, já que os sonhos fazem-se combinando recordações. E o poeta 

avança ainda, assemelhando a memória ao nosso ser; ele toca na ontologia, tão cara a 

Edith Stein. Para ambos, somos nossa memória, esse quimérico museu de formas 
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inconstantes, esse montão de espelhos rompidos.6 Com efeito, certamente, Edith 

Stein não se importaria em ter seu pensamento assemelhado a um museu. Suas 

portas estão sempre abertas à visitação do ser finito que anseia pelo eterno. Portanto, 

o feminino, na obra de Edith Stein, é um museu que exige reverência e cuidado, 

porque nele habita algo para além de nossa finitude e busca emancipatória efêmera 

de nossos anseios imanentes. Edith Stein alvitra o eterno, e isso está além da 

compreensão de nossos dilemas de direito (sempre relevantes) e de poder. 

 

1 O feminismo steiniano 

 

O contexto histórico em que Edith Stein se encontra é de uma dinâmica de 

valores e de discursos que vai se alterando. O século XIX é o período em que se 

amplia a reflexão sobre a mulher, essa permeada pelo direito à igualdade e à busca de 

emancipação,7 principalmente, com a invenção do feminismo, cujo destaque será 

acentuado no século XX. 

Edith Stein, todavia, não tece apenas discursos sobre a mulher, a não ser, a 

partir daquilo que ela reflete sobre si mesma, de sua condição de mulher, de sua 

essência, de sua missão, de sua vocação, e de suas possibilidades e limites. O conceito 

de gênero, em nossa autora, ultrapassa e rejeita o determinismo biológico, 

enfatizando a construção social dos termos da relação entre homens e mulheres, bem 

como a importância do elemento espiritual baseado na Revelação cristã.  

Stein mesma diz de seu pensamento: “Nos últimos anos tenho vivido muito 

mais do que tenho filosofado. Meus trabalhos não são mais do que decantações 

daquilo que me absorvia na vida, pois uma das minhas características é a necessidade 

de refletir sobre o que constitui minha vida”.8 

 
Edith Stein transita e sente, junto com suas companheiras, a emergência da 

luta por direitos; contudo, questiona a viabilidade de se falar da condição da mulher. 

                                                      
6 BORGES, J. L. A biblioteca de Babel: ficções. Porto Alegre: Ed. Globo, 1970. 
7 Emancipar é buscar a igualdade em direitos políticos, jurídicos e econômicos em relação ao homem. 
Libertar-se é ir além, realçar as condições de diversidade nas relações de gênero para que a mulher 
passe a ser vista como um indivíduo autônomo, um ser humano independente. O socialismo, no Leste 
Europeu, comprovou que libertar a mulher é introduzi-la no processo produtivo. Precisou haver uma 
mudança sociocultural-psicológica na sociedade para que a mulher passasse a ser vista como sujeito. 
(FERREIRA, Maria Luísa Ribeiro. O que os filósofos pensam sobre as mulheres. São Leopoldo, RS. 
Editora Unisinos, 2010).  
8 STEIN, E. Obras completas: escritos autobiográficos e cartas. Madrid; Burgos: Vitoria Ediciones El 
Carmen/Editorial de Espiritualidad e Editorial Monte Carmelo, 2002. p. 721. v. 1.  
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Ela indaga se há uma espécie universal de mulher. Afinal, quando se fala da situação 

da mulher, uma diversidade tão grande de tipos e indivíduos é abarcada, e já não é 

mais possível se referir a uma situação comum a todas. Trata-se de considerar que há 

distinções entre geração, estado, conceito de mundo e mudanças, que a época 

temporal implica. A mulher é um ser com características próprias, um indivíduo, mas 

de diversos tipos, que se diferenciam por idade, profissão, tipos em relação ao 

gênero; trata-se da espécie mulher. O tipo em Stein é alterável, mas a mulher, como 

espécie, não. A espécie mulher não pode ser mudada, poré m otipo e a 

individualidade podem. Cada ser é precioso e valioso por si só. Há, na mulher, a já 

mencionada disposição anímica, energia, predisposição da alma, características e 

dimensões que devem ser desenvolvidas e aprofundadas. 

É a totalidade da missão da mulher, em sua especificidade e destinação, que 

inspira Edith Stein a desenvolver seu pensamento, profundamente marcado pela 

urgência de recuperar a individualidade genérica feminina. Suas investigações 

tratam, dentre tantas outras abordagens, da espécie e da tipologia da mulher. Stein 

desenvolve toda uma argumentação sistematizada acerca da necessidade e exigência 

vital de se estabelecerem os princípios da feminilidade e de a mulher tomar 

consciência de seu ser diverso, para que possa, assim, desenvolver, em si, esses 

valores não apenas a distinguem, como são, também, um caminho autêntico para 

uma compreensão de si e o desenvolvimento pleno de sua vida. 

Edith Stein segue o método fenomenológico husserliano9 e, assim desenvolve 

uma antropologia teológica em que, mediante um conteúdo sistematicamente 

elaborado, ela se propõe esclarecer o significado original do ser humano e de sua 

vocação.10 É fundamental que se descubra e que se desenvolva a destinação natural 

do ser humano nas características próprias de sua humanidade. Em um tempo em 

que a grande pergunta metafísica girava em torno do ser, Edith Stein segue a esteira 

de grandes expoentes de sua época e se apropria de toda uma investigação sobre o ser 

                                                      
9 Edmundo Gustav Albrecht Husserl (1859-1938) foi o fundador do movimento fenomenológico, 
discípulo de Franz Brentano e Carl Stumpf. O método fenomenológico, em um exercício de escavação 
rumo ao essencial, deixa de lado o que é acessório e acidental para alcançar a verdade vivida que brota 
da análise e de reflexões rigorosas. 
10 É preciso que adentremos nas investigações da autora considerando todo o contexto de sua obra e, 
assim, que aprofundemos a problematização da antropologia de seu tempo, visualizando pistas 
possíveis para o hoje no que se refere ao feminino. Edith soube abarcar o humano, desde sua condição 
pessoal, comunitária e valores, a partir de um momento em que a realidade política do nacional 
socialismo alemão sinalizava um processo de desumanização crescente em que ela mesma se torna 
vítima. (STEIN, E. Obras completas: escritos antropológicos y pedagógicos. Madrid; Burgos: Vitoria 
Ediciones El Carmen/Editorial de Espiritualidad; Editorial Monte Carmelo, 2003. v. IV). 
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mulher; ela se torna uma grande colaboradora nos debates acerca da educação 

(Bildung) do século XIX.11 Em suas investigações, ela interroga se há um método 

científico que poderá responder, suficientemente, à questão da mulher e se, 

realmente, é possível definir a figura tão complexa do ser feminino no campo da 

ciência apenas. 

Desse modo, encontramos, em Edith Stein, uma antropologia teológica que 

nos oportuniza relevantes elementos para repensar a realização da plenitude do 

feminino na vida cristã, em nossos dias. Ela nos conduz a uma reflexão que desafia o 

itinerário de um caminho comum, de colaboração e de reciprocidade, na valoração 

integral da diversidade de dons das espécies. Em virtude de sua forma própria, a 

mulher está envolvida em um processo de atualizações, características constitutivas 

de sua espécie, que a direcionam a realizar sua finalidade natural.  

Para ela há, na natureza da mulher, uma espécie de alma feminina, uma 

orientação originária para um fim, mesmo que tanto ela quanto o homem sejam 

tomados por impulsos que os distanciam de uma meta última. Há uma missão que 

conduz o homem e a mulher: a humanidade a potencializar seu instinto natural. Ou 

seja, uma missão que se realiza no desdobramento de si neste mundo, mas que 

alcança a vida eterna.  

Disso resulta um feminismo steiniano que se caracteriza em seu enraizamento 

na Revelação, a partir de uma aproximação teológica da missão do homem e da 

mulher na criação em reciprocidade. Ambos são chamados para que se capacitem no 

cumprir de seus deveres, no sentido natural e sobrenatural do existir; o 

discernimento sobre de que modo ou de que maneira irão dedicar suas energias ao 

Reino de Deus.12 Eles têm a missão de dar forma à imagem de Deus que carregam 

dentro de si.  

Por isso, para Edith Stein há uma vocação singular em que toda mulher estará 

sempre sujeita; uma vocação no sentido de eternidade. Um exercício de amor ativo, 

                                                      
11 O feminino assume uma centralidade peculiar em todo processo educativo; isso se dá em relação às 
potencialidades do feminino e do masculino na colaboração na obra da Redenção. Na composição de 
sua obra no tocante à educação, se constata em Stein uma conexão entre os termos metafísica, 
antropologia e pedagogia. A pedagogia steiniana, se assim podemos denominar, é composta pela 
interligação desses termos; afinal, para Edith Stein é fato que a pedagogia tem de dar conta da 
formação humana, de uma visão global do mundo e do aporte da metafísica. Em relação ao educador, 
é preciso que carregue em si uma bagagem de conhecimentos e concepções subjacentes à sua tarefa de 
educar. Portanto, o educador age sobre o educando mediante três formas: pela palavra que ensina, 
pela ação pedagógica e pelo próprio exemplo. 
12 STEIN, E. Obras completas: escritos antropológicos y pedagógicos. 2003. p. 326. 
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presente no homem e na mulher, que exige claridade de entendimento, formação 

(Formung) para um reto ordenamento interior, para que, assim, possibilite a clareza 

da reciprocidade e complementaridade dos valores objetivos e da prática dessa 

atitude.13Nesse sentido, a filósofa cita a tríplice exigência do ser mulher em sua 

missão cujo fundamento é eterno: ser fecunda em sua vocação geral de humanidade, 

no individual de cada pessoa e na especificidade do ser mulher.  

Há, na mulher, a potencialidade de vivenciar uma vida anímica liberada, em 

que se orientam referências que diferem e qualificam o contexto somente da 

natureza; a Graça diz respeito a esse reino do alto, que não está situado somente 

acima, mas também está direcionado à interioridade, ao centro da vida. O giro 

existencial do pensamento steiniano consiste em não negarmos a natureza, ou em 

lutarmos contra ela, mas, sim, de que nos espiritualizemos. Daí que a mulher, em sua 

essência, é dotada do gérmen da santidade que precisa, assim como no homem, ser 

cuidado, formado e desenvolvido. Cabe ao feminino não ter medo de desejar o alto, 

de sentir, expor e oferecer a fragilidade humana de seus condicionamentos pessoais, 

pois a Graça há de encontrar o caminho devido nessa mesma fragilidade para atingir 

o centro vital humano e o plenificar. Eis o dinamismo de quem busca a verdade, 

encontra Deus e testemunha a santidade.  

 

2 Santidade: o eterno na mulher - a mulher no eterno 

 

Os eventos de nosso mundo contemporâneo têm sido, cada vez mais, 

intensamente, sinais emergentes de uma busca do sentido e da prática das virtudes e 

da compreensão de santidade para os nossos dias. Em tempos conectivos e de 

integralidade, a fragmentação, gerada pela incerteza de múltiplas verdades e de 

falsos posicionamentos, ganha espaço e compromete o processo do plenificar 

humano em seu encontro com a verdade plena. 

 A santidade, essa pertinente problematização, trata-se da modesta 

experiência do pleno em nosso efêmero existir, da vida que se engrandece e que se 

eleva quando a verdade é encontrada. Disso resultará não só a experiência, mas 

também o desejo de partilhar essa onde quer que estejamos. De fato, não nos faltam 

modelos, testemunhos de humanidade, de pessoas penetradas pela vida do Espírito 

                                                      
13 STEIN, E. Obras completas: escritos antropológicos y pedagógicos. 2003. p. 39. 
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que nos instigam, nos impulsionam e nos indicam uma clareira em meio à 

obscuridade que nos envolve e nos impede de avançar. De fato, para o Papa 

Francisco, a santidade é o rosto mais belo da Igreja.14 É o destino de todo batizado, e 

Edith Stein acrescentaria que é a destinação da humanidade que tem por missão 

servir. 

Dessa forma, é urgente auscultarmos, com toda a atenção possível e 

profundidade, a mensagem desses santos do cotidiano da história, homens e 

mulheres que encontraram o sentido de sua destinação existencial, como pistas para 

a nossa jornada pessoal de santidade. Por isso, trazemos, no presente artigo: Edith 

Stein – Santa Teresa Benedita da Cruz; uma mulher expressiva do século XIX em sua 

produção intelectual. Em 11 de outubro de 1988, o Papa João Paulo II, na homilia de 

sua canonização, afirmou sobre Edith Stein: 

 
Durante muito tempo, Edith Stein viveu a experiência da busca. Sua mente não 
se cansou de investigar, nem seu coração, de esperar. Recorreu, com ardor 
apaixonado, o caminho árduo da filosofia, e, ao final, foi premiada: conquistou a 
Verdade. Com efeito, descobriu que a verdade tem um nome, Jesus Cristo, e 
desde este momento o Verbo encarnado foi tudo para ela. Ao contemplar como 
carmelita, esse período de sua vida, escreveu para uma beneditina: “Quem busca 
a verdade, consciente ou inconsciente, busca a Deus.”15 

 
Irmã Teresa Benedita da Cruz transparece, em si, a expressão mais sublime do 

perfeito envolvimento da vocação humana do homem e da mulher que experienciam 

o amor e que decidem, deliberadamente, abraçar o Mistério Pascal que reafirma, no 

humano, a sua destinação última até a plenitude. Para ela, a certeza de que os 

maiores profetas e os santos surgem na noite escura, procede, justamente, do 

horizonte contemplado da própria vida. Quando o Papa Francisco escreveu sobre o 

chamado à santidade no mundo atual, ele menciona Edith Stein.16 O intento é 

fortalecer a relevância do pensamento e da obra dessa mulher que vivenciou, 

intensamente, o contexto sombrio de sua época17 e que fez desse um caminho de 

santidade que revela pistas à nossa contemporaneidade.  

                                                      
14 PAPA FRANCISCO. Gaudete et Exsultate. Exortação apostólica sobre o chamado à santidade no 
mundo atual. São Paulo: Paulus, 2018. n. 9. 
15 JOÃO PAULO II. Homilia de Beatificação de Santa Teresa Benedita da Cruz. Colônia, 1º de maio 
de 1987. Disponível em: 
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1987/documents/hf_jpii_hom_19870501_mess
a-stadio-koln_it.html. Acesso em: 10 maio 2011. 
16 GE, n. 8. 
17 O contexto do mundo intelectual, político e social em que Edith Stein se situa é o do século XIX, 
período de crise universal, das Grandes Guerras, dominado pela postura antissemita. Stein é partícipe, 
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Para Stein, como vimos, a santidade acontece no desvelamento da práxis da 

essência última da natureza humana, mediante o entendimento e a acolhida da 

destinação de cada singularidade humana. O eterno encontra, na pessoa, 

potencialidades para sua manifestação e desenvolvimento de seu projeto salvífico; a 

pessoa no eterno encontra, acolhe e desenvolve o núcleo primordial de sua jornada 

rumo à plenitude almejada. Quando comparado a seres inferiores, como a matéria, as 

plantas e os animais, o ser pessoa, em Stein, é compreendido como um microcosmo 

de relação; difere dos demais, não somente em sua capacidade de raciocínio, mas em 

algo muito mais amplo que inclui sua racionalidade: a capacidade de sair de si, de 

transcender os limites de sua fisicidade e de sua capacidade de acolher que é 

partícipe de um Corpo Eterno que dinamiza sua ascensão.  

É necessário escavar a interioridade, desvelar o sentido de nossa essência para 

impedir a má-orientação do humano. Para tanto, ela almeja escavar, em suas 

investigações sobre o que somos, o que devemos ser e como podemos chegar a sê-lo. 

Por isso, a santidade é chamada a florescer em qualquer tempo e lugar, no coração da 

humanidade que é corpo visível e pulsante do Corpo Eterno. E isso se dá mediante a 

inteireza que passa pela concepção de pessoa que se define como espírito, liberdade, 

individualidade e relação em que a autora faz uso das teorias de Husserl acerca dos 

elementos constitutivos da pessoa, a saber, Körper (corpo material), Leib (corpo 

animado), Seele (alma), e Geist (espírito). O modelo de santidade, na perspectiva 

teológico-cristã, está pautado por um corpo humano e místico em Jesus Cristo; em 

sua humanização – Mistério da Encarnação.  

Ora, o feminino é dotado de um corpo para além da compreensão meramente 

biológica; um corpo que possibilita e gera reciprocidade e cuidado. Afinal, sem o 

feminino e o masculino, não há encarnação. E a santidade é encarnação partilhada, 

testemunhada em sua visibilidade e mensagem última. Daí emerge a importância do 

corpo em sua conceitualidade e dilatação de compreensão; tão amplo e desvirtuado, o 

qual, em um passado não muito remoto, esteve sempre aprisionado, reduzido e 

associado ao mal e à queda. Há, na mulher, a destinação de sua natureza para o 

                                                                                                                                                                     
nessa época mediante o seu pensar e escritos, do movimento filosófico-fenomenológico de Edmund 
Husserl (1859-1938). Stein é considerada uma mulher ousada na sua contribuição reflexiva no 
processo de desvelamento da pessoa humana. Ela escreve sobre o projeto participativo da mulher 
dentro de uma sociedade excludente, individualista e exterminadora. No dilema da condição humana 
em seu construto formativo, Stein experiencia e escreve sobre o processo de empatia e a necessidade 
de conscientização da pessoa na busca de seu lugar no mundo. 
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sobrenatural; o eterno nela repousa e aguarda para que o encontro aconteça, 

gerando, assim, uma adesão, um seguimento, uma entrega comprometida com o todo 

que a circunda. 

A jornada humana não é realizável sem passar pela natureza da mulher e de 

sua especificidade vital-geral: a maternidade e a esponsalidade. Essas duas, em Stein, 

são atitudes de um amor ativo, impulsionadas pela disposição anímica que pode e 

deve ser ampliada, considerada em um círculo de ação em geral, não somente no 

campo fisiológico, mas muito além desse, no social, no profissional e no religioso. 

Pois, para Stein toda mulher é dotada de aptidões e dons individuais que a fazem 

aspirar por uma vocação especial além da feminina em geral. A santidade no 

feminino steiniano é a relação íntima do ser com o eterno, numa relação de 

esponsalidade e responsabilidade com a destinação última à qual é chamada. 

 
Então, buscamos a imagem de Deus em todos os seres humanos e queremos 
ajudá-los sempre a caminhar até a liberdade. Pois assim, poderemos dizer que a 
especificidade da mulher consiste essencialmente na particular responsabilidade 
para com a ação de Deus na alma que chega a seu pleno desenvolvimento se nos 
abandonarmos a esta ação confiavelmente sem resistência. 18 

 
Desse modo, a antropologia steiniana traz incorporada na pessoa o selo do 

eterno, de uma totalidade que é alcançável na finitude de um ser em formação. Para 

ela, no desvelar de cada encontro humano, o eterno sempre estará; a qualidade 

relacional da pessoa está inscrita desde sua origem no eterno. Essa qualidade se 

expressa em sua capacidade de amar, partilhar e servir em reciprocidade. Por isso, 

em Stein, o feminino é santidade em si quando assume sua missão de natureza criada 

capaz do sobrenatural e encontra o seu caminho para melhor realizá-lo.  

 
 
3 A Santidade na totalidade, harmonia e cuidado 

 

O feminino para Stein, em relação ao tema santidade, encontra, na máxima 

bíblica: “Não é bom que o homem esteja só” 19 nova perspectiva e realização. A 

problematização das delicadas questões atuais de gênero talvez não encontre as 

respostas buscadas em seu museu de pensamento sobre a mulher. Contudo, nele, há 

uma profundidade que exige, na atualidade, esclarecimentos conceituais 

                                                      
18 STEIN, E. Obras completas: escritos antropológicos y pedagógicos, 2003. p. 79. 
19 Gn 2,18. 
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imprescindíveis para adentrarmos nos mistérios da alma feminina que, hoje, mesmo 

com o avançar dos discursos, são falhos. Stein trata do pessoal – vital do humano, da 

ação configuradora do eterno que ultrapassa questões importantes, mas não últimas.  

A santidade se dinamiza na criação mediante a missão do homem e da mulher, 

cientes de que são partícipes da criação e responsáveis também pelas constantes 

ameaças de desumanização e extinção.  

 
O santo pertence ao gênero humano e a ele se deve por completo. Uma vez que o 
próprio Deus santificou a humanidade por sua encarnação, todo aquele que 
segue o Verbo que se fez carne é chamado a participar dessa santidade presente 
na história e, para isso, não deve evadir-se da condição humana, mas ser, sempre 
mais plenamente, humano.20 

 
Trata-se de um estar-no-mundo e de cuidar do mesmo, uma ação 

configuradora a partir da destinação dada a cada especificidade anímica chamada a 

ser humano. Na mulher, a totalidade e a harmonia, presentes em sua tendência 

natural materna, apontam à condução do outro rumo à plenitude e extensão do ser. 

Por isso, Edith explica que o feminismo soa adocicado quando é visto em sobrevoo 

apenas; ele exige mergulho, escavação de uma interioridade que totaliza e liberta. É 

uma maternidade que se expande como o amor e que colabora na formação do 

humano numa complementaridade cuidadora, igualitária e responsável. 

Um partilhar do ser que se converte em ação e que santifica. Um projeto longe 

de ser subjetivo, mas que exige imersão responsável no Mistério da Encarnação e 

comprometimento para com o mundo. Por isso, a mulher, seja em qualquer espaço 

que estiver por direito significa uma bênção para a vida social em seu conjunto, seja 

na vida privada ou pública, desde que não perca o sentido de seu ethos 

especificamente feminino. Stein entende, em seu feminino fenomenológico, que a 

mulher é a espécie mais bem-dotada para desempenhar, em todo âmbito humano, a 

capacidade única (que é, em nossos dias, tão emergente), de empatia, essa relação 

que se gesta no encontro de seres que se reconhecem e se acolhem reciprocamente.            

Ela escreveu: 

 
Em todo aquele que sabe que o que lhe espera em seu posto de trabalho é 
disponibilidade para ajuda e participação, em sua alma, se mantém e se desperta 
algo vivo, que de outro modo, teria de atrofiar-se. Trata-se de moldar a vida por 
meio de um modo próprio de ser [...]. O todo abstrato participa em última 

                                                      
20 BINGEMER, M. C. Santidade: chamado à humanidade: reflexões sobre a Exortação Gaudete et 
Exsultate. São Paulo: Paulus, 2019. p. 41. 
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instância de algo concreto. Todo morto serve, em última instância ao vivo. Toda 
atividade abstrata se faz, portanto, em última instância, a serviço de um todo 
vivente.21  

 

Personalizar a humanidade humanizando a mesma, eis, aí, a santidade de um 

feminino que encontrou seu ethos no mundo. A descoberta de uma verdadeira 

peculiaridade, que Edith Stein descobriu em si mesma, da fonte do amor 

incondicional de Deus que é origem e essência de todo amor humano. Por isso, a vida 

da mulher, seu dinamismo de santidade, se desvela quando, em toda sua forma 

interior, gestar o amor divino onde quer que esteja. É a dimensão mística do ser 

encarnado de vivências de Deus. Por isso, Edith Stein – Santa Teresa Benedita da 

Cruz ensina que, 

 
em cada mulher, há uma inscrição da mãe de Deus; cada mulher uma sponsa 
Christi; cada mulher, um apóstolo do coração divino: desse modo, cada uma 
delas corresponderá em sua vocação profissional feminina, independente das 
circunstâncias em que viva e da atividade que desenvolva em sua vida exterior.22 

 

Edith Stein está na esteira do feminismo e, em seu curriculum e talento, foi 

uma pioneira prematura das questões do feminino. Todo o seu pensamento foi de 

grande contribuição para a compreensão cristã do fenômeno feminino de seu tempo. 

Sua antropologia teológica apresenta a pessoa desde suas disposições únicas e 

origem. A sua fenomenologia é aplicada mediante uma escuta atenta das Escrituras 

(Revelação) e de elementos genéricos (corporal e anímico) que a levam a afirmar que 

nenhuma mulher é apenas uma mulher; assim, seu critério foi a vontade originária 

de Deus. Suas investigações, seus debates e escritos conduziram ela mesma à sua 

destinação última: servir à humanidade.  

O feminino é, portanto, um museu em Edith Stein que merece ser investigado 

em seus detalhes e profundidade. Trata-se de uma fecundidade escondida na 

pluralidade da pessoa divina que se desvela desde a realidade de Deus que é amor, 

pois, em Deus, se realiza a autoentrega de um eu que somente existe mediante um tu, 

de um ser único em um nós plural – comunhão. Edith Stein, em sua antropologia 

teológica, no referente ao feminino, não é atual, ela foi e é ela mesma. 

 
 
 

                                                      
21 STEIN, E. Obras completas: escritos antropológicos y pedagógicos. 2003. p. 168. 
22 STEIN, E. Obras completas: escritos antropológicos y pedagógicos. 2003. p. 172. 
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Considerações Finais 
 

As mulheres sempre foram consideradas antropológica e socialmente 

inferiores aos homens, mas, desde que tomaram consciência de sua condição de 

inferioridade, buscaram meios para refletir e resgatar seu lugar no mundo. O 

processo desse resgate ainda está inconcluso; há muito ainda o que considerar e 

conquistar. Nas investigações sobre o feminino, presentes nos escritos antropológico-

teológicos de Edith Stein, sentimos o avançar dessa problematização que foi de 

grande relevância em seu tempo.  

Ela foi uma pioneira como poucas que transitaram no âmbito católico dessas 

discussões que ainda pulsam. Seu pensamento exige profundidade e o resgate do 

sentido último da Revelação em nossa vida como partícipes, homem e mulher no 

cuidado da criação. 

A santidade, consoante Stein é essa realidade que acontece em uma unidade 

da pessoa que descobre seu lugar e totalidade rumo ao eterno. Ser mulher é dar-se 

conta da posição particular que o feminino ocupa, desde sua carne, corpo material 

que não é apenas isso, mas um organismo que, em formação, se desenvolve desde o 

interior. É um ser vivente animado, aberto a si mesmo e ao seu entorno, um ser 

espiritual, aberto cognitivamente a si mesmo e ao todo; é capaz de gerar e de cuidar 

de si e dos demais.  

Trata-se de um cuidado que é exercido desde a maternidade; a profissão e o 

ser próprio do ser mulher se entrelaçam numa alteridade que se dilata em empatia, 

com base no fundamento eterno, a fim de que se plenifique sua especificidade neste 

mundo. A riqueza cultural presente em seu pensamento pode contribuir com o 

avançar das questões sobre a mulher e seu lugar no mundo, desde que seja numa 

perspectiva que considere a mística. Não encontraremos, em Edith Stein, bandeiras 

ou longos discursos, mas o testemunho silencioso e o legado por escrito da alma de 

uma mulher que experienciou o eterno no outro e em Jesus se deixou abandonar e 

servir. É um feminino que, no cotidiano de seu intento pela verdade, fez da vida em si 

um caminho de santidade. 
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Resumo 

O presente artigo propõe a realização de um estudo sobre o Movimento das Beguinas 

e sua contribuição para a vida religiosa e o protagonismo feminino na Igreja. As 

pesquisas históricas têm comprovado uma participação cada vez mais influente das 

mulheres na Idade Média, principalmente no espaço religioso, até então tido como 

eminentemente masculino. As Beguinas foram importantes não apenas como 

participantes na formação da espiritualidade medieval, mas fazendo da mística um 

importante movimento político também fora da Igreja institucional. Nesse sentido, 

propõe-se um exercício de entendimento da Idade Média como período de busca da 

santidade e de intensa participação das mulheres na vida espiritual e material nos 

séculos XII, XIII e XIV, manifestação essa que recuou a partir da Idade Moderna. O 

movimento beguinal se desenvolveu como alternativa de vida religiosa leiga na 

Bélgica e nos Países Baixos e estava associado a uma vida urbana. Abrigava mulheres 

de todas as classes, com sustento próprio e formação sociocomunitária, desprovidas 

de hierarquia e poder. Esses espaços foram importantes para esse estilo de vida 

original que integrava vida ativa, contemplativa, trabalhos manuais, pregações, 

atendimento aos pobres e enfermos nas cidades, com uma profunda experiência 

contemplativa de oração, leitura e estudo. Alguns nomes que marcaram o grupo, 

como o de Maria d´Oignies, Hadewijch de Antuérpia e Matilde de Magdeburgo, são 

exemplos de Beguinas que contribuíram com a Igreja de forma excepcional através 

de seus ministérios, de sua espiritualidade singulare e seus escritos, e são provas da 

compaixão dessas mulheres para com os sofridos e o protagonismo feminino numa 

época tão desafiadora. 
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Introdução 

 

Nos mais diversos tempos e formas, os cristãos buscaram viver a santidade 

dentro e fora da Igreja. A vida religiosa consagrada também, muitas vezes, viu-se 

desafiada a retomar sua missão e seu papel na Igreja e no mundo. Alguns 

movimentos históricos, como o das Beguinas e dos Mendicantes, contribuíram para a 

retomada e a volta às fontes cristãs e à dinamicidade na inculturação do Evangelho, 

no contexto em que a vida religiosa está inserida.      No século XII, a vida religiosa 

teve sua expressão através de leigos que irromperam, de modo novo, no cenário da 

espiritualidade, entre os quais estão mulheres, que foram protagonistas desse 

movimento de ascensão da laicidade. Surgem novos centros de vida religiosa. Os 

mosteiros começam a deixar de ser os únicos centros de vida espiritual, além de 

ocorrer a separação dos mosteiros masculinos dos femininos, uma descentralização e 

um novo sopro do Espírito, com o surgimento de novos carismas. As catedrais 

também começam a oferecer formação religiosa. A formação intelectual era exclusiva 

dos clérigos, deixando as mulheres sem a possibilidade de participação na construção 

do pensamento teológico-filosófico. Apesar dessa discriminação, esse período faz 

recordar algumas mulheres que tiveram um papel importante na vida eclesial, como, 

por exemplo, Hildegard von Bingen. 

Nascem, nesse período, movimentos de leigos e leigas. Esses grupos 

expressavam o desejo de uma participação mais ativa na vida religiosa, buscavam 

viver um autêntico caminho evangélico que tinha por base o desprendimento, a 

caridade e a vida apostólica inserida na realidade.  Como resposta à Reforma 

Gregoriana, havia um anseio de viver como os primeiros cristãos, com sua forma de 

vida mais simples e o desejo de recuperação de autonomia do poder político. 

Nesse contexto de reforma interna da Igreja, apresenta-se o movimento 

feminino das Beguinas. O mesmo teve seu início nos Países Baixos, na Bélgica, na 

Alemanha e na França, tendo como base a vida urbana, sem regra de vida definida, 

tão pouco um fundador ou uma fundadora. O movimento beguinal traz uma forte 

vida de apostolicidade nas cidades, carregada de um autêntico desejo de vida cristã e 

autonomia. Não havia nem constituição ou formalização quanto ao estilo de vida, 

além de ter sido um movimento com muita diversidade, nas várias localidades em 

que surgiu, e muito distinto de outros movimentos místicos de mulheres, todos 

vinculados à Igreja. 
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As Beguinas eram mulheres intelectuais, independentes economicamente, 

tendo como uma de suas características mais fortes a caridade com os mais pobres e 

fracos. Foi o distanciamento do vínculo com a instituição e, também, o 

posicionamento diante das disputas teológicas da época, que fizeram com que tais 

mulheres fossem perseguidas e condenadas por heresia, como, por exemplo, 

Marguerite Porete. O que as Beguinas almejavam era servir ao povo, dedicar sua vida 

ao serviço de Deus e do próximo, sem entrar num mosteiro. Elas eram leigas, viviam 

na pobreza e na piedade, praticavam a continência, mas não faziam votos, podendo 

deixar de ser Beguinas a qualquer tempo. 

Essa forma de vida religiosa, fora do claustro e semirreligiosa, surpreendeu 

toda a Europa medieval nos séculos XII, XIII e XIV. Entre as místicas expoentes 

destacam-se: Maria d´Oignies, Hadewijch de Antuérpia, Matilde de Magdeburgo e 

Marguerite Porete. Essas construíram suas obras literárias a partir de sua língua 

vernácula. O protagonismo dessas mulheres e de outras faz das Beguinas um tema 

atual. Sua descoberta, ainda que tardia, reflete a grande importância de uma Teologia 

e filosofia abertas à visão feminina do mundo e sua valorização.  

 

1 Contexto histórico do surgimento das beguinas 

 

O período compreendido entre os séculos XII e XIII se situa na baixa Idade 

Média, isto é, no período de renovação espiritual e também de grandes 

transformações na sociedade medieval-ocidental. O desenvolvimento do Feudalismo, 

o surgimento das universidades, o início da divisão dos cristãos3 e o chamado às 

Cruzadas são fatores que promoveram o contexto de mudanças na vida material e 

espiritual da época das Beguinas. A Europa Ocidental viveu, a partir do século XII, 

um momento único, com movimentos que questionavam, de forma consistente, a 

Teologia oficialmente estabelecida, chamada ortodoxa pela Igreja.4  

                                                      
3  Cabe recordar o Cisma de 1054, causado por muitos fatores, entre eles o Cesaropapismo: 
compreensão de poder temporal e religioso atribuído ao imperador, e enfraquecimento do ministério 
do Papa. Jacques Le Goff apresenta a seguinte sistematização: “Desde 1054, o Bizantino é o cismático. 
Mas se esta separação, se esta secessão é essencial, os ocidentais não conseguem bem defini-la, nem 
nomeá-la. Apesar das divergências teológicas – em particular a questão do Filioque, com os 
Bizantinos rejeitando a dupla processão do Espírito Santo, que eles pensavam proceder apenas do Pai 
e não do Filho – apesar e sobretudo do conflito inconstitucional, o patriarca de Constantinopla 
recusando-se a reconhecer a supremacia do Papa, os Bizantinos eram também cristãos.” (LE GOFF, J. 
A civilização do Ocidente medieval. Tradução de José Rivair de Macedo. Bauru: Edusc, 2005). 
4 Ortodoxia é a junção das palavras gregas orto que significa boa e doxa, opinião. Esse termo é 
normalmente associado a uma doutrina cristã, que é caracterizada por seguir, rigorosamente, todas as 
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É natural que, nesse contexto, se iniciem disputas teológicas. 5  Não só o 

movimento da Reforma Protestante6 foi um período de renovação para a Igreja.7  A 

expressão Ecclesia semper reformanda, usado no contexto do Concílio Vaticano II e 

reorientado pela Lumen Gentium com a afirmação “simultaneamente santa e sempre 

necessitada de purificação” (LG, 8), auxilia na compreensão da reforma interna da 

Igreja. Com efeito, a Igreja sempre foi desafiada a renovar-se quando, por vezes, seus 

membros se afastavam do que era essencial ao anúncio evangélico. Nesse contexto, 

surgiram movimentos na Igreja que a convidavam à purificação; recorda-se o 

movimento franciscano que, originado do carisma pessoal de São Francisco, 

respondia a uma Igreja ligada ao poder temporal, o que oferecia certas limitações. 

Assim, os movimentos que chamavam a atenção dos membros da Igreja, sempre 

foram caminhos de interpretação para o retorno às fontes.  

Por isso, nas instabilidades próprias da época e do poder religioso, em meio às 

disputas dos teólogos através das cátedras e do início das universidades, em meio a 

dificuldades humanas, florescem grupos desejosos de uma busca pela radicalidade do 

Evangelho. Nesse caminho, também ocorrem situações, nas quais a reforma e a 

purificação são conceitos que precisam de maior construção e que, nem sempre, 

terão sua elaboração realizada, gerando cismas e heresias que ferem a unidade dos 

cristãos. 

A universidade, reconhecida como um lugar de onde emerge o conhecimento e 

a cultura, é uma compreensão que temos hoje. Até o momento da criação das 

universidades, o que existia (na Europa Ocidental) eram escolas monacais, 

                                                                                                                                                                     
normas tradicionais da Igreja. Nesse sentido, a ortodoxia busca assimilar a opinião correta a ser 
seguida, vivida e respeitada pela Igreja, sendo transmitida por quem lidera a comunidade, 
fundamentada no Novo Testamento, construção do corpo canônico do primeiro século do 
cristianismo. 
5 Com o surgimento das universidades, com a evolução dos tratados teológicos, há, na Igreja, de modo 
muito natural, “disputas” entre teólogos. Um caminho que parte da discussão, compreensão e 
elaboração de conteúdo teológico. Aqui cabe recordar a incompreensão de São Tomás, o “Doutor 
Angélico”, que não compreendia a Imaculada Conceição como dogma de fé. São Tomás, bem como 
outros teólogos (sobre a Imaculada Conceição cabe recordar Duns Scotus) de seu tempo, por faltar 
com melhores compreensões não afirmava, tampouco negava a Imaculada Conceição, sendo, na 
época, uma clara disputa teológica. 
6 Reforma Protestante que tem como marco a publicação das 95 teses de Martim Lutero em 31 de 
outubro de 1517. 
7  O conceito Contra Reforma é utilizado para esclarecer que também na Igreja Católica houve 
mudanças internas. Há historiadores que defendem a utilização dos termos “Reforma da Igreja”, 
remetendo, assim, à necessidade de compreender o que o Espírito pedia à Igreja naquela situação, 
sem perder o que é característica da Igreja de Cristo.  
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presbiterais, episcopais e palatinas. As escolas monacais exerciam grande influência 

no mundo filosófico-teológico.  

Os mosteiros, por sua vez, também enfrentavam dificuldades; recordam-se, 

aqui, os mosteiros mistos, onde monges e monjas residiam na mesma casa religiosa, 

gerando para as últimas uma pesada jornada de afazeres religiosos e conventuais, 

tarefas que os monges não realizavam. Soma-se a essa realidade a não inclusão de 

monjas quando se tratava da elaboração teológico-filosófica do seu tempo, além de 

problemas morais, que havia em algumas comunidades monásticas. Não obstante, há 

também que se recordar mulheres reformadoras da Idade Média, das quais Santa 

Hildegard von Bingen8 é o exemplo mais claro.  

Dentre tantas mulheres místicas, nasce, na Idade Média, um movimento de 

renovação que colaborou para questionar a ortodoxia, mediante a leitura e o ensino 

da Bíblia, através da leitura pessoal das mulheres e da prática de uma relação de 

alteridade. As Beguinas, mulheres devotas, que viviam do próprio trabalho e 

atendiam às mais difíceis carências materiais e espirituais das populações europeias 

ocidentais, podem ser mais bem-entendidas dentro desse contexto social, político e 

espiritual.  

Os séculos característicos da baixa Idade Média compõem uma época de 

precursores relevantes, especialmente, do ponto de vista de sua criatividade cultural-

religiosa, pois tiveram ampla e duradoura influência entre os movimentos 

reformadores da época. Da mesma forma, as Beguinas surgiram pelo impulso e pelo 

desejo de maior liberdade, de autonomia, de protagonismo, de autogestão, de 

valorização do feminino e, sobretudo, de afirmação das mulheres como sujeitos 

históricos. 

As Beguinas eram mulheres leigas que organizaram comunidades religiosas de 

caráter urbano, principalmente, no Norte da Europa, a partir do século XII. Desde 

cedo, foram encorajadas a viver de acordo com os moldes da vita vera apostolica.9 

Muitas delas buscaram espaço nos mosteiros para viver seus princípios e não os 

                                                      
8 Santa Hildegard von Bingen não foi só declarada santa pela Igreja, mas também foi recebedora do 
título de “Doutora da Igreja”, em outubro de 2012, com a Carta Apostólica do Papa Bento XVI, no Ano 
da Fé. 
9 Os movimentos religiosos do século XII haviam estabelecido um novo padrão de vivência da vida de 
espiritualidade, a chamada vita vera apostolica, que se difundiu pela Europa Ocidental e tomou 
diversas expressões nos diversos grupos e Ordens Religiosas; movimentos mais flexíveis como o das 
Beguinas. Essa era, de alguma forma, uma regra de vida da época, apoiando-se no tripé: pobreza, 
penitência e pregação. 
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encontravam. Outras, porém, viveram sua espiritualidade em moldes diferentes 

daqueles preexistentes, sem depender de uma ordem masculina ou se submeter à 

clausura. Por esse motivo, nessas comunidades, as mulheres desenvolveram uma 

forma de vida diferenciada, com estreitos laços de amizade, dedicando-se à caridade, 

a trabalhos manuais e, em alguns casos, à educação de meninas.  

Entre outras justificativas para o surgimento e a origem das Beguinas, a 

historiadora Ana Paula Magalhães aponta o seguinte:  

 
Os ensaios de explicação tendem a ressaltar a presença de uma superpopulação 
feminina, privada de um cônjuge pela devastação promovida pelas guerras 
feudais: lutas incessantes, bruscos ataques inesperados, vingança privada – esses 
elementos constituíam formas de violência que, para além desta qualificação 
pura, integravam todo um conjunto de categorias mentais inerentes à época e ao 
meio, e cuja finalidade última não era a morte propriamente dita. É preciso 
sublinhar, igualmente, as injunções determinadas pela estrutura familiar da 
época, notadamente no meio aristocrático – que teria fornecido as primeiras 
beguinas: nessa esfera, às restrições impostas ao casamento das mulheres a fim 
de preservar a integridade do patrimônio, somava-se o privilégio outorgado aos 
primogênitos do sexo masculino. Dessa forma, numerosas foram as mulheres que 
acabaram por renunciar ao casamento, em função da impossibilidade de oferecer 
um dote satisfatório.10  

 
Caroline Bynum, ao discutir a atração das mulheres pelos movimentos de vida 

religiosa, elencou as várias motivações que muitos historiadores apontaram para 

justificar o seu interesse, entre elas, a mais significativa seria a demográfica, que 

implicava a falta de maridos. Bynum discorda e argumenta que o poder simbólico 

que a virgindade consagrada conferia e, no caso das Beguinas, uma vida religiosa 

ativa no seculum, representavam atrativos suficientes.11  

Para ela, não se tratava de uma segunda opção, mas de um interesse genuíno 

de viver de acordo com a vita vera apostolica. A justificativa demográfica pode ter 

influenciado, mas dar-lhe o maior crédito é colocar as escolhas das mulheres sempre 

orbitando ao redor da imagem de mulher criada e perpetuada pela historiografia, 

uma imagem marcada pela ausência de autodeterminação, pela incapacidade e 

dependência dos homens. Por essa ótica, ser Beguina é uma segunda opção, 

resultado da falta de possibilidades de inserção em Ordens tradicionais ou de um 

matrimônio compensador. Alguns testemunhos da época apontam para outros 

aspectos que a história busca calar.  

                                                      
10 MAGALHÃES, A. P. T. Heresia, marginalidade e alteridade, p. 64. 
11 BYNUM, C. W. Jesus as mother, p. 15.  
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Sabe-se, também, que, nessa época, muitas lideranças eclesiásticas 

acompanharam e apoiaram o Movimento das Beguinas. Um exemplo dessas vozes, 

no século XIII, é Jacques de Vitry que, como muitos religiosos de seu tempo, 

mostrava interesse pelos movimentos de mulheres piedosas como as Beguinas, que 

se tornaram uma fonte de atração nos limites da ortodoxia e servindo de barreira 

para o avanço de grupos heréticos. A constituição das Ordens Religiosas, entretanto, 

contribuiu para que mudanças significativas fossem introduzidas na forma como os 

mosteiros eram organizados, e esses também influenciaram nos movimentos 

religiosos. A partir de então, e até o século XIII, “todos os movimentos espirituais no 

seio da Igreja teriam como ponto de partida ou de chegada a fundação de Ordens 

Religiosas”.12  

Apesar dos desafios da época, as Beguinas foram inicialmente aprovadas pela 

sua religiosidade, porém, mais adiante, foram perseguidas e acusadas de heresia. 

Depois da morte do Papa Inocêncio III, houve uma reação conservadora dentro da 

Igreja e um maior controle das formas de vida religiosa. 

Dessa maneira, a baixa Idade Média apresenta-se como um período de grande 

impulso renovador em que se percebe a presença de elementos que se antecipam a 

períodos posteriores. Após séculos de reconhecida inventividade, quando se 

estabeleceram novas formas de prática da espiritualidade, a irrupção de importantes 

movimentos espirituais dentro da Igreja faz aparecerem fatos e situações que 

precedem a inevitável Reforma Protestante e outros traços característicos da 

modernidade. Nesses espaços, as mulheres se inseriram e produziram obras ligadas à 

espiritualidade. Abadessas, Monjas, Beguinas e Místicas são mulheres que, durante a 

Idade Média, se dedicaram ao contato com o sagrado, produzindo um arsenal de 

documentos que ajudam na construção da cultura medieval com demonstração de 

muita riqueza intelectual. 

 

2 O movimento beguinal e suas características  

 

          As Beguinas tiveram grande importância histórica, mesmo sendo um 

movimento acusado, em certos momentos, de ser herético. A documentação de que 

se dispõe é pouca ou quase nenhuma, tendo sido destruída pela proximidade com a 

                                                      
12 VAUCHEZ, A. A espiritualidade na Idade Média ocidental, p. 34. 
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heresia do “Espírito livre”. 13  Sabe-se, porém, que homens acompanhavam o 

movimento beguinal e até ministros ordenados. Não é possível dizer que eram em 

grande número, mas, ainda assim, havia pequenos grupos de leigos e sacerdotes que 

desejavam viver uma vida que correspondesse ao Evangelho de Cristo Jesus, assim 

como as mulheres Beguinas.     

           O termo Beguina (Begijnhof, Béguinage) tem origem controvertida e, ainda 

hoje, se discute muito acerca de sua origem. Sabe-se que esse termo se originou de 

Beghen, do flamengo antigo com o sentido de pedir, porque havia grupos de 

Beguinas errantes que vagavam de um lugar a outro, mendigando e pedindo pão em 

nome de Deus, preferindo esmolas ao trabalho. Originalmente, foi utilizado nos 

territórios de Liége (Bélgica) e nas regiões renanas. Segundo alguns autores, o termo 

estaria ligado a uma antiga tradição do século X, inspirada em Santa Bega (694). 14  

            Outros atribuem sua etimologia aos Albigenses: “al-bigen-enses”. Uma terceira 

versão teria origem, em 1177, com o pregador Lamberto, o “Gago”, um frade de Liège, 

que teria destinado sua riqueza à fundação de um hospício, onde teria acolhido 

viúvas e filhos dos que partiam para as Cruzadas. Will Durant afirma que esse 

sacerdote fundou uma casa para mulheres que, sem fazer votos monásticos, 

desejavam viver juntas em pequenos grupos semicomuns, provendo seu próprio 

sustento com a venda do que produziam como tecelãs e bordadeiras.15 

 A etimologia do termo Beguina remete ao tecido rústico de suas vestes, 

característico dos defensores da “pobreza evangélica”.16 O movimento beguinal “se 

desenvolveu como alternativa de vida religiosa leiga, na Renânia e Países Baixos,” e 

as “beguinagens” começaram a aparecer no final do século XII, formadas por 

pequenas casas agrupadas”. Liev Troch assim narra a experiência vivida nas 

beguinárias:   

 
Com as beguinarias, as mulheres criaram uma espécie de cidade dentro da 
cidade. A maioria das casas foi construída em círculo com um grande pátio e 
apenas uma única porta de entrada para esta “pequena cidade”. Em seu interior, 

                                                      
13  O “Espírito Livre” era um movimento místico-ortodoxo, um estado de espírito em que muitos 
beguinos e beguinas foram acusados de hereges. Seus adeptos eram indivíduos, especialmente 
mulheres, cuja motivação principal era a busca da perfeição espiritual através da imitação da vida 
apostólica e integrando, no decorrer de sua vida, grande ascese numa união total com Deus. Esses 
acreditavam que se alcançassem este estado de perfeição, seriam incapazes de pecar e libertos das 
restrições morais convencionais e da obediência à Igreja. 
14 COSTA, M. N.; COSTA, R. F.  Mulheres intelectuais na Idade Média, p. 133. 
15 DURANT, W. História da civilização, p. 377. 
16 GUERIZOLI, R. As bulas condenando as Beguinas e mestre Eckhart, p. 485. 
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cada mulher tinha sua própria casa. As primeiras beguinas, muito 
provavelmente, eram mulheres ricas que não desejavam se casar e nem queriam 
uma vida monástica. Mais tarde vemos que há beguinarias com mulheres de 
todas as camadas sociais. Cada beguinaria era diferente. Existem, contudo, 
algumas características comuns: cada beguina trabalhava por seu próprio 
sustento; o grupo possuía estruturas sociais e democráticas; as mulheres eram 
economicamente independentes, autônomas e não vinculadas por regras 
religiosas. Havia uma senhora eleita que coordenava a beguinaria por certo 
tempo e, assim, representava as mulheres no município.17 

        
 Segundo Bara-Bancel, entre 1230 e 1240, em algumas cidades, as Beguinas 

começaram a se agrupar e fundaram hospitais, nos quais havia uma dama (diretora) 

das Beguinas que atendia ao hospital. Cada uma vivia na sua casa em qualquer parte 

da cidade (universitas beghinarum). Para promover uma melhor organização e uma 

vida mais regrada, foram criados os beguinários (pátios de Beguinas), recintos 

cercados com uma igreja, e, em algumas ocasiões, hospital e cemitério, autênticas 

cidades de mulheres em que viviam centenas de Beguinas.18             

As beguinárias eram constituídas de mulheres de profunda vida espiritual, 

penitentes, e dedicadas a obras de misericórdia, a doentes, a pobres e a necessitados 

em geral. “Viviam em comunidade sob a direção de uma delas, sem pronunciarem 

votos religiosos propriamente ditos e associando seu trabalho e a assistência ao povo 

a uma intensa vida de oração.” 19 As Beguinas não rejeitaram o sistema institucional 

da Igreja, porém, viviam uma vida cristã própria, livre e sem dependência do sistema 

hierárquico.  

 Nesse contexto, entendiam que a relação matrimonial-espiritual entre Deus e 

a mulher não estava subordinada a nenhum sacramento, a nenhuma dogmática. A 

mística era uma religião de relação direta com Deus, sem passar pela mediação da 

instituição. Elas queriam uma renovação da Igreja, uma reforma do clero deformado 

pelo poder feudal. Deve-se destacar Marguerite Porete, que nasceu em 1250, no 

Sudeste da Bélgica.  

 Elas formaram um movimento com certa independência do clero na vida 

diária o que causava suspeitas. Era uma instituição da cidade e não do clero, por isso, 

a resistência da hierarquia. Embora as Beguinas tivessem grandes acusadores, 

também contaram com homens da Igreja que defenderam seu modo de viver: 

Roberto Gossateste, Roberto de Sorbon e o Rei São Luís da França, que era chamado, 

                                                      
17 THOCH, L. Mística feminina na Idade Média, p. 12. 
18 BARA-BENCEL, S. Las Beguinas y su regla de los auténticos amantes, p. 62. 
19 VAUCHEZ, A. A espiritualidade na Idade Média ocidental, p. 120. 
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ironicamente, de o “Pobre Rei das Beguinas”. Jacques de Vitry, cônego agostiniano, 

bispo e confessor delas, foi outro de seus defensores.20 No Norte da Europa, o clero 

demonstrou-se mais reservado do que nos países mediterrâneos a essa experiência 

de vida solitária e diante das mulheres religiosas – esses seres “nem cá nem lá”, 

segundo Jacques Le Goff, que não eram monjas nem simples leigas, mas procuravam 

criar um caminho intermediário entre esses dois estados.21  

           Para Amaral, definir as Beguinas traz presente uma possível definição desse 

grupo:  

As ordens religiosas femininas se organizam e são tradicionalmente constituídas 
de acordo com as normas aprovadas pelas autoridades eclesiais. No seio da vida 
religiosa cristã surgem as Mulieres religiosae – termo usado na época para 
resguardar as formas menos estruturadas de vida pessoal, religiosa e devocional 
de mulheres que não possuíam o status social convencional: não casavam, não 
entravam na vida religiosa da Igreja, abandonavam o lar de origem e viviam uma 
vida de castidade, devoção, caridade e oração. 22 

 

A piedade que elas praticam e ensinam inspira-se nos ensinamentos da Igreja, 

mas desenvolvem uma mística própria. Pelos seus escritos, ensinaram uma vida de 

contato direto com Deus. A sua mística inspira-se na poesia amorosa. A relação com 

Deus é puro amor, cantado à maneira do amor humano. Não mencionam todo o 

sistema de crenças, dogmas, preceitos e rituais católicos. 

Conforme Swan, as Beguinas provinham de todas as classes sociais: 

aristocratas e burguesas, mercadoras, viúvas e filhas de cavaleiros, mulheres pobres 

urbanas e rurais. As idades variavam de 14 a 80 anos e possivelmente além. 

Destacavam-se pela independência espiritual e pessoal, pregação em público e debate 

com teólogos e estudiosos bíblicos. Muitas delas viveram em casas particulares e 

passaram grande parte de sua vida como eremitas e reclusas ainda em contato com 

sua família, com seus confessores e outras Beguinas. Muitas viviam solitárias 

conquanto, diariamente, se encontrassem com outras irmandades de Beguinas, em 

capelas ou igrejas, para a celebração da Eucaristia e encontros de oração.23 

 Comblin analisa os movimentos dos leigos tanto das Beguinas como os de 

pobreza, como busca por liberdade. Segundo ele, esses movimentos queriam mostrar 

que a Igreja, a instituição, estava presa às suas riquezas, à sua posição social e ao seu 

                                                      
20 COSTA, M. R. N.; COSTA, R. F. Mulheres intelectuais, p.133. 
21 VAUCHEZ, A. A espiritualidade na Idade Média, p. 152. 
22 AMARAL, M. J. Mechtilde de Magdeburgo, p. 51. 
23 COMBLIN, J. Vocação para a liberdade, p. 130.  

327 SWAN, L. The wisdom of the beguines, p. 11. 
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prestígio. O clero desgastava-se para manter a instituição e não sobrava tempo para 

anunciar o Evangelho. Esses movimentos acreditavam no poder do exemplo, 

percebiam que não poderiam mudar a instituição, mas queriam mostrar que era 

possível viver uma vida evangélica.  

Nesse contexto, vida cristã era vida de pobreza,24 e elas expressavam suas 

experiências místicas e sua doutrina em linguagem cotidiana e podiam ser 

compreendidas por todos. Dessa forma, para haver um maior controle, os bispos 

favoreceram a constituição de grandes conventos de Beguinas, cercados de muros, 

em cujo interior cada uma tinha sua pequena casa, participando de alguns ofícios 

comuns e ouvindo frequentes pregações.25 

 

3 Principais místicas beguinas 

 

A contribuição das místicas Beguinas foi descoberta e reconhecida 

tardiamente, pela simples razão de a maioria das mulheres, na época, não saber ler e 

nem escrever, exceto as de classe mais rica. As investigações atuais mostram que 

muitos escritos de místicos são inspiração dessas mulheres. O reconhecimento da 

origem dessas obras foi admitido, há poucas décadas, e se questionaram as fontes de 

alguns desses homens espirituais de grande relevância como Mestre Eckart e 

Ruysbroec.   

Esse modo de vida, original em suas origens, vida religiosa ativa integrada, 

trabalho manual e cuidado dos pobres e doentes no meio das cidades, remete a uma 

profunda experiência contemplativa de oração, leitura e estudo. As Beguinárias eram 

espaços de liberdade para muitas mulheres que procuravam Deus e não queriam ser 

freiras enclausuradas, além de oportunizarem uma cultura favorável para falar, 

pregar e escrever.  

Em geral, moravam em casas individuais e se dedicavam aos seus ministérios 

(incluindo a pregação e a orientação espiritual), às suas espiritualidades singulares 

(frequentemente envolvendo eventos místicos) e aos seus escritos, que deram provas 

da vivência concreta da caridade e de uma espiritualidade encarnada. Elas se 

tornaram conhecidas precisamente por conta de seus escritos que causaram um forte 

impacto na sociedade do momento, especialmente, na estrutura da Igreja Católica. As 

                                                      
 
25 VAUCHEZ, A. A espiritualidade na Idade Média, p. 153. 
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Beguinas tiveram profunda vida de oração e de serviço, e onde, quando e como elas 

viviam dependiam, em grande parte, das circunstâncias pessoais e do contexto de 

cada uma.                 

As línguas vernaculares ou maternas se firmam e encontram expressão 

literária nos escritos das Beguinas, que criam, cuidam e recriam a expressão de suas 

experiências,  nas suas visões apaixonadas pelo amor divino. Também inspiradas em 

poesias, elas possuem expressão própria, com um vocabulário singular acerca do que 

elas dizem e cantam.26    

O nome de grandes Beguinas, poetas, teólogas e místicas como Maria 

d'Oignies, Hadewijch de Antuérpia, Beatriz de Nazareth, Matilde de Magdeburgo, 

Lutgardes de Tongoren, Yvette de Huy, Cristina a “Admirável” e Margarite Porete 

repercutem até os dias atuais.27 A lista de Beguinas famosas é longa e preencheria, 

certamente, uma grande obra com suas histórias e escritos.  Suas obras são 

carregadas de forte componente educacional, cuja intenção era treinar e comunicar 

conhecimento experiencial.   

A seguir, será abordada a vida de três das principais expoentes Beguinas e seu 

legado para a história e a Igreja: Maria d´Oignies, Hadewijch de Antuérpia e Matilde 

de Magdeburgo.  

 

3.1 Maria d'Oignies  

 

A Diocese de Liège (Bélgica) foi o berço das Beguinas, graças à vida e à ação de 

Maria d'Oignies, cujo modo de vida agradou ao Frei Dominicano Tiago de Vitry, seu 

confessor e discípulo.  Maria d’Oignies nasceu em Nivelles, no Brabante, 

provavelmente em 1177, numa família de muitas posses.  Ainda criança, nutriu um 

amor à vida de oração e ao serviço às pessoas menos favorecidas. Quando completou 

14 anos, seus pais fizeram-na casar-se com um jovem proveniente duma excelente 

família que possuía grande fortuna, cujo nome era João.  

Eles viveram a vida conjugal durante um tempo, mas Maria conquistou seu 

jovem esposo ao seu ideal de vida religiosa. Juntos, decidiram consagrar-se a Deus, 

na pobreza e nas obras de piedade e se instalaram no Leprosário de Willambroux, 

onde viveram vários anos, cuidando dos leprosos.  A personalidade brilhante de 

                                                      
26 COMBLIN, J. Vocação para a liberdade, p. 127. 
27 COMBLIN, J. Vocação para a liberdade, p. 127. 
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Maria, sua ascese e seu dom para a oração atraíam muitas pessoas que a consultavam 

sobre questões de vida espiritual. A ela são atribuídos milagres, inclusive, a cura de 

leprosos. 

Em 1207 ela deixou o leprosário, pois se tornou muito célebre em 

Willambroux. Sua sede de solidão e de renúncia fez com que se juntasse a uma 

pequena comunidade de religiosas Beguinas,28 instaladas próximas de um mosteiro 

de cônegos agostinianos, recentemente fundada em Oignies. Sua fama de santidade e 

de sabedoria espiritual cresceu: as pessoas vinham de longe para consultá-la. 

Em 1208, Maria d´Oignies conheceu o brilhante teólogo de Paris, Tiago de 

Vitry que ficou encantado com a espiritualidade dessa mística. A afinidade foi 

recíproca. Tiago de Vitry renunciou a uma brilhante carreira em Paris e se instalou 

em Oignies, onde se tornou discípulo, confessor e “pregador” de Maria. Ele 

permaneceu ali até o falecimento da beata em 1213. 

Nessa época, a cristandade se defrontou com as lutas contra as heresias dos 

Cátaros e dos Albigenses. Embora vivendo quase em clausura, Maria acompanhava 

os acontecimentos. Passava muitas horas noturnas em oração diante do Santíssimo 

Sacramento. Um dia teve a intuição de que a festa de Corpus Christi seria instituída. 

Com efeito, isso aconteceu em 1246, na vizinha cidade de Liège, graças à Santa 

Juliana de Cornillon. 

Em 1212, Maria conheceu São Folco, Bispo de Toulouse, e esse ficou 

impressionado com a santidade de vida das Beguinas. Naquele ano, Maria recebeu os 

estigmas e, no ano seguinte, no dia 23 de junho de 1213, faleceu aos 36 anos.  

Sua austeridade e suas abstinências obtiveram de Jesus o benefício de visões 

celestes do seu Anjo da Guarda e de São João Evangelista que lhe ofereciam manjares 

celestes. Maria d’Oignies cultivava uma grande devoção à Virgem Maria e costumava, 

periodicamente, visitar um dos seus santuários e fazia a peregrinação descalça, em 

espírito de penitência. 

Laura Swan explica que a vida de devoção e contemplação de Maria D´Oignies 

(1177-1213) serviu de inspiração para muitas mulheres que queriam se tornar 

Beguinas. Os centros urbanos dos Países Baixos testemunharam uma proliferação de 

                                                      
28 Alguns estudiosos consideram Maria d´Oignies a primeira Beguina, destacam seu estilo de vida 
como inspirador para o movimento desde o início, tendo o seu exemplo de vida e de devoção 
inspirado muitas pessoas. 
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Beguinas, motivadas, especialmente, pelo exemplo de Maria D´Oignies e de suas 

primeiras companheiras.29  

Tiago de Vitry escreveu, em 1216, Vida de Maria d’Oignies que é praticamente 

a única fonte de informação sobre ela, como um exemplo de vida espiritual na 

Diocese de Liége. Para obter a aprovação para as Beguinas e a correspondente 

comunidade masculina, foi para Perugia – Itália, sede temporária do Papado. Tiago 

era um pregador ilustre, teólogo e historiador; mais tarde foi sagrado bispo de São 

João d’Acre, na Palestina. 

Em 1226 ou 1228, o corpo de Maria foi exumado e colocado num sarcófago de 

pedra, dentro da igreja do priorado e, em 1609, o Bispo de Namur, Francisco 

Buisseret, transladou seu corpo, sendo que seus despojos foram repartidos e 

colocados em três relicários, e se conservam, respectivamente, em Nivelles, Igreja de 

São Nicolau, em Falisolle e em Aiseau.   

 

3.2 Hadewijch de Antuérpia (ou Amberes)  

 

Essa Beguina flamenga é uma das expoentes mais famosas da mística do amor 

na tradição cristã ocidental. Porém, nenhum confessor ou hagiógrafo (autor da vida 

de algum santo, beato ou servo de Deus) registrou ou externou notícias sobre sua 

origem, datas e lugares de nascimento e de morte ou a cidade em que viveu. Pelos 

relatos autobiográficos presentes em suas obras, presume-se que tenha nascido por 

volta de 1190, no Ducado de Brabante, próximo de Antuérpia (nos Países Baixos e 

Norte da Bélgica) e pertencente a uma família nobre.30  

 
Hadewijch de Antuérpia – poeta e mística – viveu no século XIII, provavelmente 
no país brabantino. Muitos de seus escritos, nenhum dos quais sobreviveu à 
Idade Média, foram redigidos no original na forma brabantina da língua 
flamenga média. É relacionada à cidade belga de Antuérpia, pois um de seus 
manuscritos, cópia do autógrafo, foi encontrado nesta cidade. Porém, a maioria 
dos outros manuscritos que continham seu trabalho foi encontrada perto de 
Bruxelas.31  

 

Hadewijch é considerada um modelo para descrever a mujer trovadora.32  Ela 

                                                      
29 SWAN, L. The wisdom of the beguines, p. 12. 
30 COSTA, M. R. N.; COSTA, R. F.  Mulheres intelectuais na Idade Média, p. 115. 
31 BINGEMER, M. C. L. Hadewijch e Hildegarde, p. 2. 
32  São chamadas mulheres trovadoras pela semelhança dos seus escritos com as cantigas 
trovadorescas de    exaltação ao ser humano amado, exaltando que o papel exercido pela dança 
cortejada pelos trovadores é ocupado por Deus. 



 

 

 
 

Kauê Antonioli & Luísa de Lucas | 187 

 

é considerada a fundadora da língua flamenga escrita, pois as obras dela são as mais 

antigas escritas nesse idioma. 33   Hadewijch expõe, em seus escritos, em língua 

vernácula – holandês médio – sua experiência com o Divino em poemas, visões e 

cartas. Da sua biografia pouco se sabe e, do pouco que existe, deduz-se que pertencia 

a uma família nobre, a qual lhe proporcionou sólida formação cultural e o 

conhecimento também do latim e do francês.  

           Essa importante Beguina tinha uma cultura vasta e profunda de Literatura e 

Teologia, em várias línguas, num tempo em que estudar era um luxo do qual as 

mulheres podiam usufruir apenas excepcionalmente. Seus escritos abrangem visões, 

cartas em prosa e poesia, sendo que seus poemas eram divididos em poesia lírica e 

poesia cortesã. O tema do amor cortês é substituído pelo amor sublimado de Deus. 

As outras séries de poemas são didáticas, em formato de carta, sobre tópicos cristãos 

de doutrina. Não há uma ordem biográfica sobre seus escritos, apenas indicações 

independentes que levam a concluir que ela fazia parte do movimento emergente das 

Beguinas, comunidades contemplativas e místicas de mulheres.34 Apesar disso, 

Hadewijch deixou um luminoso rastro na história da mística e é considerada 

precursora e influência predominante sobre o grande místico e teólogo flamengo Jan 

van Ruysbroec, que desenvolveu muitas de suas intuições e ideias de forma mais 

teológico-sistemática. Em seus escritos, fundamenta que o misticismo do amor, que 

Deus concede àqueles que desejam ardentemente amá-lo e unir-se a ele nesta vida, 

significa esperar por ele com amor. Além disso, esse amor é profundamente 

emocional, visionário e conjugal. O misticismo do amor de Hadewijch é 

essencialmente trinitário e cristológico, como os grandes Padres da Igreja Oriental 

antes dela, pois Hadewijch vê Deus, o Pai, como a fonte.35 

Como nobre da época, era admiradora da conduta da Cavalaria e da Literatura 

trovadoresca (visível na descrição que faz da relação com o amado). É considerada 

mestra para a comunidade das Beguinas, pois procurou ressaltar a intelectualidade 

que é colocada como fonte do processo espiritual.  

Sendo uma das grandes escritoras dos séculos XII e XIII, revela, em seus 

escritos, elementos  marcantes da busca do contato da alma humana com o divino, 

através de novas linguagens para expressar a experiência de fé. Assim, se torna a 

                                                      
33 COMBLIN, J. Vocação para a liberdade, p. 127. 
34 BINGEMER, M. C. Hadewijch e Hildegarde, p. 1-2.      
35 EGAN, H. I misticy e la mística,  p. 262. 
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primeira escritora da língua flamenga e a responsável pela inauguração de novo 

gênero literário: a “poesia cortês- espiritual” ou “mística-cortês”.36    

            

3.3 Matilde de Magdeburgo 

 

Matilde de Magdeburgo é outro exemplo de mística amorosa, visionária e 

profética daquele período fecundo das Beguinas. Mechtild von Magdeburg (em 

português, Matilde de Magdeburgo), nasceu em 1207, nas proximidades de 

Magdeburgo, numa nobre família da Saxônia. Ela deixa a casa de seus pais aos 23 

anos para viver como Beguina, em rigorosa vida de estudos e penitência, o que marca 

o início de sua vida espiritual. Os seus escritos foram organizados por Enrique de 

Halle, em sete livros, recebendo o título, em baixo-alemão, de Das fliessende Licht 

der Gottheit (A luz que emana da divindade).37 

Matilde de Magdeburgo conviveu com as Beguinas por cerca de 30 anos, mas 

com o decorrer de suas experiências místicas, especialmente a partir dos 42 anos, 

quando começou a redigir suas experiências (visões), propondo reformas profundas 

em sua comunidade, começou a ser criticada e ofendida por suas companheiras. Ela 

foi denunciada como herética e  perseguida pela Igreja, tendo que se refugiar para 

não enfrentar a fogueira da Inquisição.  

As suas sentenças foram severas porque ela, como verdadeira filha da Igreja, 

escreveu: “Considero a santa Igreja mais digna do que a minha própria vida”38 e 

“Temo a Deus quando me calo, mas quando escrevo, temo os homens que não me 

entendem”.39 Depois de sofrer muito com as perseguições não só por parte do clero, 

mas das próprias Beguinas, em 1270, deixa a comunidade Beguina e abraça a vida 

religiosa como monja, no Mosteiro Cisterciense feminino de Helfta, perto de Eisleben 

(cidade onde nasceu Martinho Lutero, em 1483). Ali, viveu sob a proteção da 

abadessa Mechtild von Hackeborn e da mística Gertrudes, a “Grande”, encontrando 

ali ambiente para desenvolver sua experiência mística e tendo orientação espiritual 

dos dominicanos Enrique de Halle e Wichmann von Arnsteins, ambos citados por 

ela.40   

                                                      
36  COSTA, M. R. N.; COSTA, R. F.  Mulheres intelectuais na Idade Média, p. 115. 

37  ARAÚJO, R. O amor na mística feminina medieval, p. 19. 
38  EGAN, H. I misticy e la mística, p. 285-286. 
39 COSTA, M. R. N.; COSTA, R. F.  Mulheres intelectuais na Idade Média, p. 134. 

40  COSTA, M. R. N.; COSTA, R. F.  Mulheres intelectuais na Idade Média, p. 134. 
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A Obra de Matilde ilustra o uso habilidoso que ela faz do expediente literário 

para expressar o ritmo da relação humano-divina. Para Matilde, a alma aprende que 

a liberdade está além da liberdade criada pela miséria contingente: o desejo está além 

dos sentidos que são apagados pela luz que flui do fogo do amor a Deus. Ela afirma 

que a alma busca, incessantemente, a Deus assim como os peixes vivem na água, e os 

pássaros no ar, da mesma forma, é a sede de viver em Deus.41 

Apesar de ter recebido uma boa formação intelectual entre as Beguinas, 

Matilde de Magdeburgo, a exemplo da maioria das mulheres místicas medievais, 

colocava-se como uma mulher incapaz, justificando que o que havia escrito não vinha 

dela, mas de uma luz que falava através dela, conforme lemos em suas cartas.42 

 No centro de sua experiência mística, Matilde expressa, especialmente, nos 

cinco primeiros livros de sua obra, uma verdadeira antropologia existencial, centrada 

na mística do amor, ou do “Amor Cortês” (Gottesminne), 43  que, na lírica dos 

trovadores medievais, é um amor gratuito, livre, verdadeiro e de serviço que um 

homem professa por uma mulher, sem esperar nada em troca senão o prazer de 

amar. Em sua obra A luz que flui da divindade, que repercutiu e influenciou muitos 

pensadores, como Mestre Eckart e Victoria Cirlot, percebe-se a importância de 

Matilde de Magdeburgo para seu tempo e sociedade, transcendendo fronteiras e 

superando os limites de sua época.  

 

4 A Diaconia das beguinas como a busca da santidade em ressonância na 
Gaudete Et Exsultate 

 

O Papa Francisco, em 2018, lançou uma Exortação Apostólica com o título do 

texto do Evangelista Mateus (Mt 5,12): Alegrai-vos e Exultai. No texto, o Pontífice 

apresenta o caminho de santidade para os nossos dias. Diante de tantos desafios que 

os cristãos enfrentam, a santidade é uma das formas de realizar a justiça e de viver o 

seguimento de Cristo  Jesus.  (GE, 11). Mas  a  santidade  não se dá  de  maneira  fácil,  

                                                      
41  EGAN, H. I Misticy e la Mistica, p. 288. 
42 MATILDE DE MAGDEBURGO. La luz que fluye de la divindad, p. 131. 
43 A palavra Minne (médio-alto alemão, é atualmente palavra arcaica), de gênero feminino, tem difícil 
tradução. Os especialistas em língua e literatura alemã até distinguem oito sentidos para essa 
expressão, entre eles três com componente religioso: caritas, amor misericordioso de Deus e de 
Cristo para com os homens; e finalmente como doação e entrega amorosa do homem a Deus, sendo a 
mistura harmoniosa do amor divinal (ágape- caritas) com o amor corpóreo (eros-amor), que resulta 
no amor sutil, a Minnie.  No livro de Matilde, Minnie é tanto substantivo como verbo e significa o 
amor entre as pessoas, e Gottesminne tem de compreender-se como amor do homem a Deus e 
também o amor de Deus ou de Cristo para com os homens. 
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nem tem fórmulas prontas que necessitam de ser aplicadas e avaliadas.   

No chamado à santidade, muitas foram as expressões e formas encontradas 

pelos cristãos, nas diferentes épocas e tempos.  A santidade de Deus no mundo, 

muitas vezes, foi expressa em estilos femininos. “E, precisamente em períodos nos 

quais as mulheres estiveram mais excluídas, o Espírito Santo suscitou santas, cujo 

fascínio provocou novos dinamismos espirituais e reformas importantes na Igreja.” 

(GE, 12).   

Nesse sentido, o movimento das Beguinas carrega sua importância na história 

como protagonismo das mulheres na vida eclesial, mesmo com erros e desvios. 

Porém, houve a purificação de alguns pontos afirmados por essas mulheres na sua 

diaconia, dentro da comunidade eclesial. As Beguinas fortaleceram o desejo de 

muitos movimentos religiosos de mulheres e do crescimento da participação da 

mulher. Elas recordam a necessidade do olhar feminino na vida eclesial, como um 

caminho de fidelidade ao Evangelho, de igualdade e complementaridade.  

Para Maria-Milagros Rivera os séculos XII e XIII foram propícios à liberdade 

feminina na manifestação de sua espiritualidade. 44  Isso porque os movimentos 

espirituais, como o do Livre Espírito, dos Cátaros e das Beguinas eram atraentes e 

acolhedores ao se identificarem com a vida cotidiana das comunidades medieval-

ocidentais, sobretudo das mais pobres. As doutrinas impostas pelo catolicismo já não 

se aliavam à realidade cotidiana das populações em seus anseios espirituais e 

materiais.      

Assim, nesse estilo de vida apostólico, descrito por Marguerite Porete, 

abarcava-se indistintamente, todos: ricos e pobres, homens e mulheres, crianças e 

idosos, etc., e a busca por uma expressão espiritual na vida cotidiana era almejada 

pelas Beguinas. Quanto a essa expressão, Maria-Milagros Rivera observa que as 

Beguinas quiseram ser espirituais, sem ser religiosas. A autora ainda relata que, para 

tornar possível, no mundo, esse desejo pessoal dessas mulheres, inventaram a forma 

de vida beguina, uma vida refinadamente política, que supõe estar além da lei, não 

contra a lei.45  

As Beguinas não proferiam votos, ainda que, em muitos aspectos, sua vida 

refletia o diaconato feminino que perdeu sua força durante a Idade Média, e 

previram a vida religiosa apostólico-ativa, como a mesma se desenvolveu no século 

                                                      
44 RIVERA, G. M. La diferencia sexual en la historia, p. 102. 

45 RIVERA, G. M. La diferencia sexual en la historia, p. 113. 



 

 

 
 

Kauê Antonioli & Luísa de Lucas | 191 

 

XVII. O ímpeto para realizar trabalhos diaconais, nesse tempo, abandonados pela 

Igreja, sobreviveu nos ministérios dessas mulheres contemplativo-ativas, que, 

frequentemente, provocavam a ira de autoridades da Igreja. A representação do 

ministério apostólico feminino, ao longo dos séculos e países, demonstra as 

estratégias que as mulheres encontraram para servir.   

Os estudos desse movimento religioso laical continuam despertando o 

interesse e a descoberta de novos elementos, nomes e apostolados das Beguinas.  

Marie d’Oignies reuniu uma comunidade para atender aos leprosos na Bélgica, no 

século XII. As irmãs alemãs Elizabeth e Sofie seguiram na vita apostolica no século 

XIII, assim como Ida de Nivelles, que, depois, ingressou no mosteiro 

cisterciense. Marguerite Porete46 sofreu por sua pregação sem a permissão da Igreja, 

e foi queimada pela Inquisição em Paris; Maria de Toledo, viúva de origem nobre do 

século XV, visitava os enfermos, providenciava dotes para órfãos, alimentava e 

abrigava os pobres e pagava as dívidas de prisioneiros. 

Embora as evidências que a maioria dos estudiosos apresenta apontem às 

beguinas como místicas, algumas sendo estigmatizadas, outras sendo escritoras 

engajadas, há poucas informações precisas sobre a maioria dessas santas mulheres, 

que, em geral, ganhavam o seu sustento fazendo bordados, vestiam uma capa 

distintiva cor castanho-acinzentado, feita com  tecido fabricado por elas. Em todo 

caso, os beguinários delas não vingaram. Devido, em grande parte, à pressão das 

autoridades eclesiásticas, as Beguinas, gradualmente, viram o seu apostolado da 

oração e da atenção aos necessitados sendo absorvido em conventos e mosteiros, ou, 

pelo menos, em expressões maiores da vida apostólica. Há evidências de que algumas 

se mudaram para mosteiros cistercienses ou cartusianos, e que outras se tornaram 

terciárias franciscanas ou dominicanas. Na medida que a Reforma e 

a Contrarreforma juntavam forças seculares para erradicar as obras dessas mulheres, 

uma nova e diferente forma de vita apostolica se desenvolveu naquilo que hoje 

conhecemos como vida religiosa apostólico-ativa. 

 A construção da participação da mulher não é um caminho ideológico na vida 

eclesial, mas é um caminho de reciprocidade que, no decorrer da história foi sendo 

enaltecido, recordado e valorizado. Se, em algum momento da história houve uma 

exclusão do valor do feminino, no tempo atual, a complementaridade da mulher 

                                                      
46 SALVIANO, A. R. As beguinas, p.196. 
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enaltece as mulheres, de modo especial, as religiosas, não como “cristãs de segundo 

plano”, mas como discípulas de Jesus que carregam sua importância em todo o 

Corpo Místico de Cristo.  

 Também a leitura do empenho das Beguinas apresenta pistas para uma 

verdadeira valorização e um verdadeiro caminho de correlação. O cultivo do olhar 

feminino, trazido pelas Beguinas, e sua capacidade mística de encontro com Deus, 

também tornam possível uma participação mais ativa, nunca em contraponto, mas 

sempre em relação. 

Nesse modo de ser, de se expressar e de viver é que se compreende a 

valorização do outro. No movimento beguinal, no seu início, é possível encontrar o 

desejo de uma visão do feminino como complementaridade, seja pelo fato de buscar 

uma orientação espiritual (confessores), seja por viver a comunhão hierárquica, não 

como uma nova congregação religiosa, mas como uma busca autêntica da vida cristã. 

Esse caminho mostra-se como a verdadeira busca para encontrar o feminino na vida 

eclesial. A vida fraterna, o cuidado com os pobres, o aprofundamento, o estudo da 

Sagrada Escritura, de sua vida de piedade e oração, fizeram delas mulheres íntegras.  

Nesse caminhar juntos nasce um verdadeiro discipulado de mulheres e 

homens dentro da Igreja e fora dela. Compreendendo o papel do homem e da 

mulher, em sua relação de complementaridade, há um desafio: salvaguardar a 

identidade feminina dentro e fora da comunidade cristã, protegendo-a de toda e 

qualquer forma de violência, orientando para uma justa igualdade de direitos, 

mostrando o valor do protagonismo feminino na pastoral.  

 

Conclusão 

 

 A comunidade cristã, desde sua origem, percebeu o valor das diferentes 

formas de inserção das mulheres na vida religiosa. No início, nos seus estilos de vida, 

as mulheres, de forma atuante, empenharam-se para superar os obstáculos a respeito 

do seu papel na Igreja. Na Idade Média, nas diversas vivências de religiosidade, as 

Beguinas foram formando práticas religiosas distintas, como a de seguir a Cristo na 

liberdade, na simplicidade, na proximidade com os excluídos e no cultivo de uma 

espiritualidade profundamente cristológica, comprometida com a realidade de sua 

época. 
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As Beguinas manifestam, no seu caminho espiritual, a novidade de uma 

resposta a uma vida ativa independente, em moldes diferentes daqueles 

preexistentes, sem deixar de lado a essência do Evangelho. Nunca representaram 

uma forma planejada de vida religiosa, mas foi o estilo escolhido por muitas 

mulheres que não optaram pelas Ordens.  

Suas comunidades tinham uma experiência de vida diferenciada, através de 

laços de amizade, do cuidado, da dedicação às pessoas, da evangelização, da 

subsistência, da transmissão não só da fé, como também da educação. Mesmo sendo 

acusadas de heresia, muitas continuaram seu itinerário espiritual e não perderam a 

autenticidade inicial, como é evidenciado no caso de Hadewijch de Antuérpia, que foi 

perseguida pela Igreja e excluída da comunidade beguina. 

As Beguinas deixaram para a Igreja um grande tesouro da mística feminina 

em seus escritos, a relação refinada da alma feminina com Deus, utilizando-se de 

formas poéticas, nas línguas vernáculas, a expressão da sua experiência com o amado 

Deus. Mesmo tendo vivido na Idade Média, elas continuam merecendo relevância 

teológica através de suas obras, que nos impelem a pensar no ser humano como 

alguém que está continuamente querendo conhecer a si mesmo, buscando a Deus. O 

locus theologicus dessas místicas foi o amor, que as fez transcender da realidade 

limitada para uma procura infinita do conhecimento de Deus.  

Nas mulheres de todos os tempos, repercute uma compreensão afável e sólida 

de Deus, porém, nem sempre ouvida pelos membros da Igreja. Modelos de uma vida 

espiritual intensa de serviço a Deus e de conhecimento do Senhor, nessas mulheres 

escritoras da Igreja, ressoa uma Teologia que tem um incessante desejo de realização 

pessoal, de compreensão e comunhão com o amado, o “Esposo”, aquele pelo qual 

dedicaram sua vida.  

A Teologia das Beguinas pode ser sintetizada na frase de Hadewijch: “O Amor 

é o começo, meio e fim do caminho, do místico é sua própria estrada [...] assim como 

sua vida é dominada por Amor, assim é o seu discurso”. Essa Teologia tem como 

fonte, busca e resposta, o amor. 
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Resumo 

 Esta pesquisa tem o intuito de oferecer uma leitura da santidade de Maria à luz da 

Pneumatologia. Partindo da crítica moderna à Teologia ocidental acerca da 

substituição e do esquecimento do Espírito Santo, busca-se aprofundar a relação de 

Maria com o Espírito Santo a partir da Sagrada Escritura. Destacam-se os relatos 

bíblicos da Anunciação, da visitação e de Pentecostes. Esses textos apresentam Maria 

como a Portadora do Espírito (Pneumatófora). O mistério da Assunção e da 

glorificação de Maria também é interpretado em ótica pneumatológica. Em seguida, 

reflete-se sobre a dimensão pneumatológica da santidade de Maria. Enquanto o 

Ocidente cristão refletiu sobre a santidade de Maria nas perspectivas soteriológica e 

cristológica e no desenvolvimento teológico da Imaculada Conceição, o Oriente, por 

sua vez, enfatizou a santidade de Maria na sua relação com o Espírito Santo. Para os 

orientais, Maria é a Toda Santa (Panaghia), aquela que foi plasmada pelo Todo Santo 

(Panaghion). E, à guisa de conclusão, apresenta-se Maria como modelo de santidade 

para o ser humano de hoje.  

   

Introdução 

 

Maria substituiu o Espírito? A partir dessa provocação inicial, este artigo 

procura aprofundar o mistério da santidade de Maria à luz de sua fundamentação 

pneumatológica. Para tanto, faz-se necessário os resgates bíblico e patrístico da 
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relação entre Maria e o Espírito, trabalho esse impulsionado pelo Concílio Vaticano 

II. 

A Palavra de Deus apresenta Maria como uma mulher pneumática, cheia do 

Espírito. Ao conceber, por obra do Espírito Santo, Maria de Nazaré torna-se morada 

do Altíssimo. É igualmente a Virgem transmissora do Espírito Santo. Na visita a 

Isabel, comunica o Espírito Santo e canta seus louvores. Em Pentecostes, na 

comunhão dos fiéis orantes, recebe um novo derramamento do Espírito, para se 

tornar testemunha autêntica dos mistérios de seu Filho Jesus. Nova criatura, 

transformada pelo Sopro Divino, a Virgem, assunta aos céus, clama, com toda a 

Igreja unida ao Espírito, a chegada dos tempos vindouros.  

Os Padres da Igreja, baseados nas páginas sagradas, refletiram a ação do 

Paráclito na Virgem já antes da concepção de Jesus. Maria, a eleita, foi, desde o 

primeiro instante de sua existência, envolvida e modelada pelo Espírito Santo. 

Chamando-a de Toda Santa, reconheciam sua santidade como obra do Espírito do 

Senhor, o “Santificador”. Essa teologia da santidade de Maria com categorias 

pneumatológicas deve-se mais ao Oriente cristão. O Ocidente, por sua vez, nas 

disputas teológicas sobre o pecado original, desenvolveu o mistério da santidade de 

Maria com categorias cristológicas e soteriológicas. Tais reflexões desembocaram na 

proclamação dogmática da Imaculada Conceição. 

Maria, mãe de Jesus, é modelo a ser imitado. Sua santidade de vida ilumina a 

caminhada dos que ainda são peregrinos neste mundo. A Virgem, obra-prima do 

Espírito, tornou-se exemplo para todos os fiéis que têm o desejo de trilhar os passos 

de Jesus. Ela mostra que a santidade é possível com determinação pessoal e, 

sobretudo, abertura à graça do Espírito. Pneumatófora e Toda Santa, Maria ensina a 

viver constantemente no mistério da inabitação do Espírito. 

 

1 O Espírito Santo substituído por Maria? 

 

Nos tempos modernos, a Teologia católico-ocidental sofreu críticas por parte 

de estudiosos protestantes e orientais.3 Os orientais acusaram o Ocidente católico de 

ter esquecido o Espírito Santo, deixando-o à margem das reflexões teológicas. Os 

protestantes, por sua vez, afirmaram que o culto mariano teria como que absorvido 

                                                      
3 COYLE, K. Maria tão plena de Deus e tão nossa, p. 191. 
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os títulos e o lugar que competiam ao Espírito. O Paráclito teria sido não apenas 

esquecido, mas substituído. A crítica protestante certamente ajudou na revisão das 

bases do culto mariano durante o Concílio Vaticano II. De fato, o concílio teve uma 

grande preocupação ecumênica e rejeitou tanto as tendências maximalistas quanto as 

minimalistas no que tange ao culto mariano. Todavia, essa crítica, embora tenha 

certos fundamentos, não deixa de ter seus limites.  

 
Os protestantes têm razão de recusar uma atribuição a Maria daquilo que 
pertence unicamente a Deus, mas eles errariam ao se fecharem para aquilo que 
católicos e ortodoxos testemunham do benefício que traz para a vida deles em 
Cristo uma discreta influência mariana.4  

 
A tradição oriental não foi acusada de ter tomado o mesmo caminho do 

Ocidente. Provavelmente, porque os orientais sempre buscaram pensar numa 

mariologia à luz da pneumatologia, enquanto os teológos latinos cunharam sua 

mariologia com categorias mais cristológicas e soteriológicas do que propriamente 

pneumatológicas.  

Grande mudança nesse cenário teológico se deve ao Concílio Vaticano II. O 

resgate da mariologia bíblica e da patrística possibilitou uma revisão coerente do 

culto e da doutrina marial. Uma frutuosa contribuição oferecida pelo concílio foi a 

retomada da relação de Maria com o Espírito Santo. Aqui não se pode esquecer a 

influência da Teologia oriental. O Vaticano II não chegou a aprofundar o tema Maria 

e o Espírito, mas despertou o interesse posterior pelo assunto.  

Essa postura conciliar favoreceu o necessário discernimento quanto ao papel 

de Maria na história da salvação. A Virgem não é aquela que substitui o Espírito, mas 

é a Portadora do Espírito, a Pneumatófora. Toda sua vida é pautada pela ação do 

Sopro Divino. “O papel de Maria situa-se dentro da função do Espírito Santo, que a 

fez mãe do Verbo encarnado.” 5 

O concílio também teve o mérito de reascender a dimensão pneumatológica da 

própria Igreja. O Paráclito age sempre na discrição. Esse é o modo do Espírito agir. 

Realmente, a Igreja nunca esqueceu o Espírito. Ele é quem a conduz. Todavia, um 

desenvolvimento mais qualitativo e quantitativo da pneumatologia foi claramente 

perceptível com e após o concílio. 

 

                                                      
4 CONGAR, Y. Revelação e experiência do Espírito, p. 215. 
5 CONGAR, Y. Revelação e experiência do Espírito, p. 215. 
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2 Maria e o Espírito Santo na Sagrada Escritura 

 

O ponto de partida para a compreensão da relação de Maria com o Espírito 

Santo é a Sagrada Escritura. A revelação bíblica é testemunha do vínculo fecundo da 

Virgem com o Sopro Divino. No contexto da economia da salvação, três referências 

neotestamentárias são imprescindíveis para entender o elo entre Maria e o Espírito: 

os relatos sobre a concepção virginal, a visita de Maria a Isabel, e Pentecostes. Nas 

três narrativas, é o Espírito que vem sobre Maria. Ele é quem toma a iniciativa e 

torna a Virgem sua habitação (inabitação). Ele é quem passa na frente, chega 

primeiro, cria e recria, conduz, direciona, ensina, consola, inspira.  

Paulo, Marcos e João não fazem referência à relação de Maria com o Espírito 

Santo. Essa temática é inicialmente trabalhada por Mateus e aprofundada por Lucas, 

o evangelista do Espírito. Mateus e Lucas possuem um dado de fé comum: ambos 

registram, em seus Evangelhos, a concepção virginal de Jesus por obra do Espírito 

Santo. As narrativas da infância de Jesus (Mt 1-2; Lc 1-2) insistem na intervenção 

divina em Maria no ato da concepção virginal. O Espírito é quem torna fecundo o 

ventre da Virgem.  

Segundo Mateus, Maria “achou-se grávida pelo Espírito Santo”. (Mt 1,18). Sua 

gravidez está associada a uma inédita iniciativa divina, que não se repetirá na 

história: “O que nela foi gerado vem do Espírito Santo.” (Mt 1,20). Nela opera, pelo 

Espírito, uma nova criação (Mt 1,1). Mateus, desde o início, busca informar ao seu 

leitor que a gravidez de Maria é obra do poder de Deus. O Anjo do Senhor revela a 

José, em sonho, esse mistério que sonda a vida de sua esposa. O evangelista não se 

atém a explicar  como Deus realizou esse processo. Contudo, ele deixa claro que não 

há motivos para se pensar o Espírito Santo como um elemento masculino em uma 

união com Maria. O Espírito Santo atua em Maria de forma criadora, em vez de 

sexual ou procriadora.   

 
A concepção de Jesus é criação nova e não procriação de Deus. Deus não se torna 
o pai biológico de Jesus. O Novo Testamento e a teologia da Igreja nunca viram 
nesse relato e no fato que ele comunica o motivo para o ser divino de Jesus ou a 
razão de sua “filiação divina”, uma vez que esta não quer dizer de modo algum 
que Jesus é meio Deus, meio homem; para a fé é um princípio básico que Jesus é 
totalmente Deus e totalmente homem.6 

 

                                                      
6 RATZINGER, J. Introdução ao Cristianismo, p. 203. 
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Mateus acrescenta ao relato da concepção virginal uma referência a Isaías 

(7,14), mostrando o cumprimento do plano salvífico de Deus já conhecido 

profeticamente: “Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho.” (Mt 1,23). A 

concepção virginal quebra o esquema típico da genealogia apresentada por Mateus A 

gerou B: “Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus.” (Mt 1,16). A 

geração de Jesus não é conferida pela linhagem do homem, mas pela ação de Deus na 

vida de uma mulher. “A concepção do Messias pela Virgem Maria sem o ato gerador 

masculino é, em sua estranheza, exemplo perfeito da grande capacidade das 

mulheres em colaboração com o Espírito divino.” 7 

Lucas é o autor neotestamentário que oferece fundamentos de uma sólida 

pneumatologia e de uma ampla mariologia. Em suas obras literárias, encontramos, 

explicitamente, a relação de Maria com o Espírito. Em Lucas, Maria participa de três 

Pentecostes: o seu Pentecostes na anunciação; o Pentecostes na casa de Isabel e 

Zacarias; e o Pentecostes da Igreja nascente. Nesses três momentos, a Virgem 

experimenta o derramamento do Espírito. 

Na Anunciação, o anjo concede a Maria um nome novo. Ela é a Cheia de Graça 

(Lc 1,28). “No fundo, ‘cheia de graça’ significa ‘plena do Espírito Santo’, porque é 

sempre ele, o Espírito, que a põe em comunhão com a vida trinitária.” 8 Desde o 

início, Maria está unida ao Espírito. “Eis a verdadeira razão pela qual Maria foi toda 

santa desde o primeiro momento de sua existência.” 9 

Também em Lucas, a virgindade de Maria aparece como uma forma de Deus 

mostrar seu poder criativo diante das impossibilidades humanas, pois para ele nada é 

impossível. (Lc 1,37). A esterilidade era o grande drama que pesava sobre as 

mulheres, um obstáculo superável tão somente pela intervenção divina. A virgindade 

também se insere nesse esquema. Será o poder do Divino Espírito que possibilitará a 

concepção. 

O Espírito repousa em Maria e se manifesta como sombra divina que cobre  

sua escolhida: “O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua 

sombra. (Lc 1,35). A sombra é sinal da presença de Deus. A Virgem é envolvida por 

esse mistério glorioso. A expressão cobrir com a sombra recorda o sinal da nuvem 

                                                      
7 JOHNSON, E. A. Nossa verdadeira irmã: Teologia de Maria na comunhão dos santos, p. 293. 
8 COMISSÃO TEOLÓGICO-HISTÓRICA DO GRANDE JUBILEU DO ANO 2000. Senhor, a terra está 
repleta do teu Espírito, p. 77. 
9 COMISSÃO TEOLÓGICO-HISTÓRICA DO GRANDE JUBILEU DO ANO 2000. Senhor, a terra está 
repleta do teu Espírito, p. 78. 
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misteriosa do êxodo e da nuvem que cobria a Tenda da reunião. (Ex 13,21-22; 40,34-

35). Para Lucas Maria é a Shekinah, a Casa de Deus. “Maria/Povo é a nova ‘Arca da 

Aliança’, a morada de Deus, o lugar de sua habitação, o lugar onde pode ser 

encontrado e amado.” Maria de Nazaré faz a grande experiência da inabitação do 

Espírito. A nuvem que guiou o povo de Israel pelo deserto será, igualmente, a nuvem-

guia da vida de Maria.  

Portadora do Espírito, a Virgem Maria é igualmente comunicadora da Graça. 

Ao tomar a decisão de ir ao encontro de Isabel, Maria se deixa conduzir pelo Espírito 

que nela habita. Sua presença é cheia do Espírito. Ao saudar Isabel, a Virgem lhe 

comunica o dom recebido, e sua parenta fica repleta do mesmo Espírito. Aquela que é 

tomada pelo Espírito é também veículo de comunicação do Espírito. Como em um 

Pentecostes antecipado, Maria, Isabel e, no ventre materno, João Batista e Jesus são 

tomados de alegria e inspirados em júbilos de louvor. Isabel proclama o sentido da 

verdadeira bem-aventurança: “Feliz aquela que acreditou.” (Lc 1,45). João Batista 

pula de alegria e aponta o Messias, e Maria canta seu hino de inspirado louvor. “No 

episódio da Visitação, derramam-se, por meio dela, os dons do Messias Salvador: a 

efusão do Espírito sobre Isabel, a alegria do futuro Precursor.” 10   

No Magnificat, manifesta-se a voz profética de Maria de Nazaré. É um canto 

impulsionado pelo Espírito, “um particular influxo daquele mesmo Espírito que 

havia falado pela boca dos profetas”. (Marialis Cultus, 26). Nesse hino, Maria 

personifica a piedade dos anawins, o santo resto de Israel. Ela é a porta-voz de seu 

povo. O Magnificat expressa tanto o júbilo coletivo do resto de Israel quanto a alegria 

particular de Maria. É uma síntese da história da salvação, posta nos lábios de uma 

jovem camponesa da Galileia. Também os cânticos de Zacarias e Simeão são 

expressões do Espírito que atua em seus mensageiros. 

Lucas, em um terceiro momento, descreve a íntima relação da mãe de Jesus 

com o Espírito Santo. Após a ascensão de Jesus, Maria, os 11, algumas mulheres e os 

irmãos de Jesus, voltando do monte das Oliveiras, se uniram em oração na sala 

superior, em Jerusalém. (At 1,12-14). No cenáculo, unida à comunidade dos fiéis, 

Maria espera reviver a experiência da efusão do Espírito.  

Maria é membro dessa pequena comunidade. Na qualidade de mãe de Jesus, é 

testemunha autêntica da ressurreição junto com os apóstolos. No dia de Pentecostes, 

                                                      
10 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. A Virgem Maria na formação intelectual e 
espiritual, n. 8. 
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todos estão reunidos no mesmo lugar. (At 2,1). “Implorando Maria, com as suas 

orações, o dom daquele Espírito, que já sobre si descera na anunciação.” (Lumen 

Gentium, 59), em inspirado louvor e profecia, é novamente movida pelo Espírito. A 

voz dessa mulher carismática se une à voz de todos os fiéis. Certamente, a Virgem de 

Nazaré continuou perseverando  com  a comunidade cristã “no ouvir o ensinamento 

dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações”. (At 2,42).  

Maria, em Pentecostes, é “sinal de continuidade entre Israel e a Igreja”. 11 

Mediante o Espírito, Maria é unida não somente ao seu Filho, mas, agora, à 

comunidade eclesial. Segundo o testemunho de Lucas, Maria e o Espírito estão 

entrelaçados em dois grandes nascimentos: o nascimento do Redentor e o 

nascimento da Igreja. “Ambos os nascimentos são obra do Espírito Santo. Em ambos, 

Maria tem papel de grande relevo.” 12  

O fim da caminhada terrena de Maria é igualmente marcado pela ação do 

Paráclito. “A Virgem, totalmente compenetrada e transformada pelo Espírito e por 

ele ‘vivificada’, foi ‘redimida’ inclusive da corrupção corporal e foi assunta ao céu.” 13 

O mistério de sua Assunção é sinal de sua participação na ressurreição de Jesus, que 

ressurgiu dentre os mortos pela força do Espírito. 

Maria crê que o Senhor eleva os humildes. (Lc 1,52). Ela é a humilde serva 

elevada à condição de plenitude da vida em Deus. Seu corpo glorificado é um corpo 

transformado pelo Espírito. A Nova Jerusalém, da qual Maria é membro especial e 

seu tipo, é a Esposa que, unida ao Espírito, diz: Vem! (Ap 22,17). A Virgem clama 

com o Espírito a segunda vinda de seu Filho. Esposa do Espírito, a Virgem diz: Vem, 

Senhor, “esperando que também o último de seus filhos consiga chegar à casa do 

Pai”.14 

 

3 A Panaghia: a santidade de maria na tradição oriental 

 

O testemunho bíblico da relação entre Maria e o Espírito é reafirmado nas 

profissões de fé de Niceia e Constantinopla. Essas profissões de fé remontam ao dado 

bíblico da concepção virginal: Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo no 

                                                      
11 AMATO, A. Espírito Santo, p. 449. 
12 AMATO, A. Espírito Santo, p. 448. 
13 COMISSÃO TEOLÓGICO-HISTÓRICA DO GRANDE JUBILEU DO ANO 2000. Senhor, a terra está 
repleta do teu Espírito, p. 79-80. 
14 COMISSÃO TEOLÓGICO-HISTÓRICA DO GRANDE JUBILEU DO ANO 2000. Senhor, a terra está 
repleta do teu Espírito, p. 85.  
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ventre da Virgem Maria. (Mt 1,18; Lc 1,35). O símbolo apostólico conservou 

igualmente esse dado da revelação. 

Os Padres da Igreja aprofundaram a relação entre Maria e o Espírito. 

Refletiram a ação do Paráclito na Virgem antes da Anunciação. O Espírito já agira em 

Maria, preparando-a para ser a mãe do Salvador. Assim pensaram a santidade de 

Maria também como obra do Espírito Santo, o “Santificador”. Ela foi como que 

predestinada pelo Espírito em vista de sua maternidade.  

Os Padres da Igreja tiveram ideias divergentes sobre a santidade da mãe de 

Jesus. Alguns deles não admitiam uma perfeição absoluta em Maria. Compreendiam 

sua santidade como um processo gradual, não isento de certas imperfeições. Isso, 

contudo, não lhes impedia de chamá-la Toda Santa e Modelo das Virgens.15 Outros, 

contudo, não viam nenhuma espécie de sombra de pecado na vida de Maria.  

Com o Concílio de Éfeso, houve um grande progresso na compreensão da 

santidade da mãe de Deus. A doutrina da santidade original de Maria dá seus 

primeiros passos, principalmente, com André de Creta (†740). A santidade de Maria 

passa a ser vista como pressuposto para sua maternidade. Ela, desde sua origem, foi 

santificada por Deus para se tornar mãe de seu Filho. Comparando-a com Eva, os 

Padres da Igreja, desde Justino e Irineu de Lião, exaltaram sua obediência e 

fidelidade permanente a Deus.  

O Ocidente cristão, no aprofundamento teológico sobre a santidade de Maria, 

partiu de discussões centradas no pecado original. Com viés cristológico-

soteriológico, o Ocidente, em um processo longo que teve início com as disputas 

entre Agostinho e os pelagianos, chegando às discussões do século XIII entre Duns 

Escoto da Escola franciscana e os dominicanos, elaborou a doutrina da Imaculada 

Conceição.  

A tese imaculista16 defendida pelos franciscanos foi aderida oficialmente pela 

Igreja. A tradição latina, conservando a ideia de salvação preservativa ou preventiva, 

definirá a tese imaculista como verdade de fé em 1854, na Bula Ineffabilis Deus do 

Papa Pio IX: “A beatíssima Virgem Maria foi preservada de toda mancha do pecado 

original desde o primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio 

                                                      
15 SESBOÜE, B. A Virgem Maria, p. 492.  
16 Na Idade Média, surgem duas posições distintas: a dos maculistas – defendida pelos dominicanos – 
e a dos imaculistas – defendida pelos franciscanos. “Segundo os maculistas, Maria teria sido 
purificada da mancha do pecado original durante a gestação. Para os imaculistas, no momento da 
concepção.” (MURAD, A. Maria, toda de Deus e tão humana, p. 121).  
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de Deus onipotente e em atenção aos merecimentos de Jesus Cristo.” (Ineffabilis 

Deus 41). A bula de Pio IX define, de modo decisivo, a longa discussão teológica em 

torno da santidade de Maria.  

O dogma da Imaculada Conceição carrega consigo duas verdades de fé: 

conserva o dado bíblico de que todos pecaram e, por isso, necessitam todos de 

salvação. Sem colocar em xeque a doutrina do pecado original e da necessidade 

universal de salvação, a Igreja reconhece que Maria também precisou ser redimida. 

Todavia, a mãe de Jesus foi redimida de maneira singular. Ela foi pré-redimida, salva 

antecipadamente, em vista dos méritos de Cristo. Aquela que foi eleita para ser a mãe 

do Salvador, desde o primeiro instante de sua existência, foi preservada de toda culpa 

original e, durante todo o curso de sua vida, por graça especial a ela conferida, não 

cometeu nenhum pecado pessoal. Sua redenção, contudo, não se deu por purificação 

do pecado, mas por preservação. 

Após a queda original, a Virgem foi a única entre os humanos a receber o 

privilégio da Graça preventiva devido à missão a ela confiada. Em Cristo, Deus Pai a 

escolheu, desde antes de o mundo ser formado, para ser santa e imaculada em seu 

amor. (Ef 1,4).  

Desde a Patrística, o núcleo das discussões acerca da santidade de Maria entre 

os latinos centrou-se no pecado original, em vias negativas, isto é, negando-se em 

Maria a realidade do pecado original e pessoal. Pio IX proclama o dogma também em 

termos negativos. “Essa apresentação negativa demonstra a tendência latina de 

caracterizar Maria em relação ao pecado, e deve ser completada com a perspectiva 

dos Padres gregos, mais atenta em dar realce a Toda Santa.” 17 A doutrina positiva da 

Panaghia encontrada nos Padres gregos ajuda a aprofundar o mistério da santidade 

de Maria à luz da ação do Espírito Santo.  

O Oriente cristão refletiu sobre a santidade de Maria em categorias 

pneumatológicas e positivas, não centradas no pecado original. Para os orientais a 

Virgem é a totalmente possuída pelo Panaghion, o Todo Santo, o Espírito Santo. A 

doutrina da Panaghia dos gregos não contradiz a compreensão latina da Imaculada 

Conceição; antes, vem ao encontro do dado da fé e lhe acrescenta o conteúdo 

pneumatológico na mesma e única economia da salvação.  

                                                      
17 DE FIORES, S. Imaculada, p. 612. 
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Os Padres do Oriente são peritos em pneumatologia. São os grandes 

responsáveis pela elaboração do dogma pneumatológico. Toda sua Teologia é 

inspirada pelo Espírito e pensada a partir do Espírito. A sua Teologia Marial não 

seria diferente. É impensável para eles conceber uma mariologia que não seja 

pneumatológica. A vida e a vocação de Maria são sempre lidas na ótica do Espírito. 

Os dons e privilégios conferidos à Virgem, por conta de sua missão singular, provêm 

do Paráclito. Ao reconhecerem a santidade e as virtudes de Maria, os Padres do 

Oriente enfatizam a ação santificadora do Espírito sobre a mãe de Jesus. Ela foi como 

que predestinada e plasmada pelo Espírito Santo, modelada por suas mãos. Maria é 

obra-prima do Sopro de Deus. O Todo Santo a tornou Toda Santa. “Não poucos 

Padres e escritores da Igreja afirmam que o Espírito Santo sempre esteve presente 

em Maria desde o primeiro instante de vida, e, por isso, jamais pôde estar presente 

nela o espírito do maligno.” 18 

Um dos testemunhos mais antigos dessa compreensão da santidade de Maria é 

dos séculos V-VI, do bispo siríaco de Sarug, São Tiago. Para ele o Espírito de 

santidade santificou Maria e nela habitou. Fez Maria semelhante à Eva antes da 

queda original.19  

A Bula de Pio IX, embora defina o dogma mariano em termos negativos, não 

deixa de apresentar o aspecto positivo dessa verdade de fé. A Ineffabilis Deus não 

desenvolve a doutrina da Panaghia, porém apresenta bases pneumatológicas da 

santidade de Maria. Pio IX afirma que a Virgem foi “preservada do pecado original 

por virtude da graça proveniente do Espírito Santo”. (Ineffabilis Deus, 16).  

Ela “teve o dom da graça do Espírito Santo e foi preservada do pecado 

original”. (Ineffabilis Deus, 16). Sua justiça original é atestada pelos Padres da Igreja, 

os quais a declararam “fonte sempre límpida e assinalada pelo poder do Espírito 

Santo”. (Ineffabilis Deus, 29). A Virgem de Nazaré “foi aquele tabernáculo construído 

por Deus, formado pelo Espírito Santo” (Ineffabilis Deus, 30); “a única que se tornou 

sede de todas as graças do Espírito Santo”. (Ineffabilis Deus, 31). 

O Vaticano II unirá essas duas grandes tradições, isto é, a perspectiva negativa 

dos latinos e a perspectiva positiva dos gregos: “Não é de admirar que os Santos 

Padres chamem com frequência a Mãe de Deus [de] ‘toda santa’ e ‘imune de toda 

mancha de pecado”, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma 

                                                      
18 AMATO, A. Espírito Santo, p. 459. 
19 AMATO, A. Espírito Santo, p. 459. 
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nova criatura.” (Lumen Gentium, 56). A Lumen Gentium lembra, aqui, 

especialmente, os padres orientais: Germano de Constantinopla, Anastácio de 

Antioquia, André de Creta e Sofrônio. Recorda seus hinos em honra à santidade da 

Cheia de graça.  

A leitura pneumatológica da santidade original de Maria lembrada pelo 

Concílio Vaticano II é retomada pelo Papa Paulo VI: 

 
A reflexão teológica e a Liturgia têm vindo a salientar, de fato, que a intervenção 
santificadora do Espírito no caso da Virgem de Nazaré foi um momento 
culminante da sua ação na história de Salvação. Assim, por exemplo, alguns 
Santos Padres e escritores eclesiásticos atribuíram à obra do Espírito a santidade 
original de Maria, por ele “como que plasmada e tornada uma nova criatura”. 
(Marialis Cultus, 26). 

 
A vida de Maria foi uma verdadeira vida no Espírito. O Paráclito, que 

consagrou e tornou fecunda sua virgindade, transformou Maria “em Palácio do Rei 

ou Tálamo do Verbo, em Templo ou Tabernáculo do Senhor e em Arca da Aliança 

ou da Santificação”. (Marialis Cultus, 26). Além de todas essas ressonâncias bíblicas, 

ao aprofundarem o mistério da Encarnação do Verbo de Deus, os Padres da Igreja – 

dentre eles, Prudêncio – viram na relação do Espírito Santo e Maria um aspecto 

esponsal. (Marialis Cultus, 26). 

Para os Padres do Oriente, a Virgem é santuário e “templo do Espírito Santo” 

(Lumen Gentium, 53), sua habitação permanente. Esses títulos patrísticos – sacrário, 

templo, santuário, morada –, rememorados pelo concílio, indicam a inabitação do 

Espírito na Virgem. Na inabitação do Espírito, fundamenta-se o título grego 

Pneumatófora, a Portadora do Espírito. A Virgem de Nazaré é a Cheia de Graça (Lc 

1,28), a Cheia do Espírito Santo, a Toda Santa. 

 
 

4 Tu és Bela, minha amada, e, em Ti, não há mancha: Maria, modelo de 
santidade 
 

O Pai, que é fonte de toda santidade, santifica toda a humanidade e todas as 

coisas pela força de seu Espírito, o Santificador. Ser perfeito como o Pai é perfeito 

(Mt 5,48)  é tarefa do Espírito. A graça santificadora do Espírito de Deus repousou 

sobre Maria desde o primeiro instante de sua existência. À Virgem se aplicam as 

palavras dirigidas à noiva/amada dos Cânticos dos Cânticos: “És toda bela, minha 

amada, e não tens um só defeito.” (Ct 4,7). 
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Maria, a Tota Pulchra, pertene à nação santa. (Ex 19,6; 1Pd 2,9). Embora não 

apareça nas Escrituras Sagradas a designação santa referida à Maria, suas virtudes 

são reconhecidas nas Escrituras neotestamentárias. A Virgem é chamada de 

Kecharitomene (cheia de graça), bem-aventurada, bendita. (Lc 1,28.42.45). São 

títulos alusivos à sua santidade; “são quase sinônimos de ‘santa’”. 20  Maria é a 

separada, a escolhida de Deus. Sua santidade é dom recebido e cultivado. Não 

constam, no Novo Testamento, quaisquer vestígios de pecado em Maria. Sua vida é 

exemplar. Ela é modelo a ser imitado.  

A imitação de Cristo é a grande meta da vida espiritual. É a exortação expressa 

abertamente por São Paulo: “Sede meus imitadores, como eu mesmo o sou de 

Cristo.” (1Cor 11,1). O culto mariano compreende, além do amor e da veneração para 

com a mãe do Senhor, do auxílio de sua intercessão e invocação, o desejo de “imitar 

as suas virtudes”. (Lumen Gentium, 67). Um autêntico devoto de Maria reflete em 

sua vida as virtudes cristãs. Ele deve “‘buscar na Virgem Mãe de Deus’ a forma mais 

autêntica da perfeita imitação de Cristo.” (Redemptoris Mater, 47). Aquela que 

imitou o Cristo, ensina também a imitá-lo. “O que deve ainda estimular mais os fiéis 

a imitar os exemplos da Virgem Santíssima, é o fato de o próprio Jesus, tendo-lha 

dado por Mãe, implicitamente a ter apontado como modelo a imitar.” (Signum 

Magnum, 12).  

Maria é modelo da Igreja na fé, na esperança, na caridade e na missão 

apostólica. (Lumen Gentium, 53.63.65). “Exemplar de toda a Igreja, no exercício do 

culto divino, Maria é também, evidentemente, mestra de vida espiritual para cada um 

dos cristãos.” (Marialis Cultus, 21). Na Virgem, “a Igreja alcançou já aquela perfeição 

sem mancha nem ruga que lhe é própria.” (Lumen Gentium, 65). Em Maria “se 

realiza a obra do Espírito. É por isso que os cristãos desejam modelar a própria vida à 

imagem daquela que acolheu Cristo e o deu ao mundo, rezando a ela para que isso se 

realize neles”.21  

A santidade de Maria é traçada no diálogo entre dom e liberdade, graça e 

tarefa. O sim coditiano foi indispensável para se manter no caminho da graça. “A 

eminente santidade de Maria não foi apenas um dom singular da liberalidade divina: 

foi também fruto da contínua e generosa correspondência da sua livre vontade às 

moções interiores do Espírito Santo.” (Signum Magnum, 4). A santidade original de 

                                                      
20 CANDIDO, L. de. Santa Maria, p. 1.190. 
21 CONGAR, Y. Revelação e experiência do Espírito, p. 215. 
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Maria por obra do Espírito não foi passiva, pois, tomando consciência de si, 

colaborou com o Espírito para aumentar sua união íntima e profunda com Deus.22  

O cristão, pelo Batismo, é configurado a Cristo e chamado a manter-se fiel à 

graça recebida. No decorrer de sua vida, o ser humano se depara com quedas, 

contradições, fracassos, frustrações. Essa realidade de pecado, contudo, não deve 

desanimá-lo em seu caminho de santidade. Meditar sobre a vida dos santos é uma 

forma de renovar o entusiasmo. Quando o cristão olha para Maria, percebe que, em 

sua vida, o pecado não teve espaço. Por conseguinte, pode pensar que a santidade de 

Maria seria distante e inatingível ao ser humano. Todavia, ao se reportar às Sagradas 

Escrituras, percebe que Maria não era uma “santa pronta”. Ela peregrinou no 

caminho da fé, da esperança e da caridade (Lumen Gentium, 58).  

A Virgem foi provada no sofrimento, teve momentos de incompreensão e 

passou por noites escuras. Ela viveu sua existência sempre se projetando para Deus. 

Assim como ela viveu sua vida, Maria ensina o ser humano a viver sua própria vida, 

única e irrepetível. A Virgem é estímulo àqueles que continuam ainda a se esforçar 

por crescer na santidade. (Lumen Gentium, 65). 

 
A Virgem Maria foi sempre proposta pela Igreja à imitação dos fiéis, não 
exatamente pelo tipo de vida que ela levou ou, menos ainda, por causa do 
ambiente sociocultural em que se desenrolou a sua existência, hoje superado 
quase por toda a parte; mas sim, porque, nas condições concretas da sua vida, ela 
aderiu total e responsavelmente à vontade de Deus (Lc 1,38); porque soube 
acolher a sua palavra e colocá-la em prática; porque a sua ação foi animada pela 
caridade e pelo espírito de serviço; e porque, em suma, ela foi a primeira e a mais 
perfeita discípula de Cristo, o que, naturalmente, tem um valor exemplar 
universal e permanente. (Marialis Cultus, 35). 

 
Contemplar a santidade da mãe do Senhor, além de inspirador, é confortador. 

O cristão de hoje sabe que, pelas estradas da vida, não caminha sozinho. A mãe de 

Jesus é companheira de caminhada. “É a mais abençoada dos santos entre os santos, 

aquela que nos mostra o caminho da santidade e nos acompanha.” (Gaudete et 

Exsultate, 176). Assim, “no coração da Igreja, resplandece Maria. Ela é o grande 

modelo para uma Igreja jovem, que quer seguir a Cristo com frescor e docilidade”. 

(Christus Vivit, 43). 

 

 

                                                      
22 COMISSÃO TEOLÓGICO-HISTÓRICA DO GRANDE JUBILEU DO ANO 2000. Senhor, a terra 
está repleta do teu Espírito, p. 78. 
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Conclusão 

 

A Toda Santa é a Imaculada Conceição. Embora sejam duas formulações 

teológicas de distintas tradições, essas duas verdades fazem parte do mesmo e único 

depósito da fé e remetem ao mistério da santidade original da Virgem Maria. São 

duas vias de acesso à compreensão da santidade de Maria, que se complementam e 

dialogam entre si. A Panaghia e a Imaculada Conceição apontam à protologia, para 

a graça original, que Deus, em seu Espírito Santo, conferiu ao ser humano, homem e 

mulher, antes de o pecado entrar no mundo. 

Contemplar a santidade de Maria significa reconhecer que Deus criou o ser 

humano para uma vida feliz e santa. O caminho de santidade, mesmo depois da 

queda, é possível para todos. Não bastam, contudo, apenas o esforço e o desejo 

humano; fundamental é a graça santificante do Espírito. Maria é, para cada pessoa, 

fonte de inspiração e exemplo de santidade. Contar com seu auxílio materno muito 

contribui para assumir, a cada dia, o estilo de vida de Jesus. 
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14. A SANTIDADE NA PERSPECTIVA DE UMA “IGREJA EM SAÍDA” 
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Resumo 

O Papa Francisco inaugurou uma nova fase na vida da Igreja. Em seu pontificado, 

podem-se observar claros elementos, que dão continuidade ao Concílio Vaticano II, 

mas também características e ideias originais de alguém marcado por sua caminhada 

na Igreja da América Latina. Nesse contexto, o Papa Francisco estabeleceu, na 

Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, seu plano de governo, sua visão de Igreja. 

Posteriormente, ofereceu a Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, sobre o 

chamado à santidade no mundo atual. Esses documentos apontam para uma Igreja 

em saída, que vai ao encontro das pessoas, com espírito de iniciativa, criatividade – 

inclusive pastoral, acolhimento, misericórdia, dentre outros aspectos, os quais, em 

última análise, acenam à busca por santidade. Dessa forma, todas as ações eclesiais e 

todos os cristãos são impelidos a trilhar o caminho da santidade, sem medo (Gaudete 

et Exsultate, 32). Ser santo, nesse sentido, é uma demanda não apenas para os fiéis 

como indivíduos, mas também um chamado à própria instituição. Dessa maneira, 

reflete-se sobre a santidade na perspectiva de uma Igreja em saída, enfatizando três 

aspectos essenciais: encontro como condição primeira da santidade; santidade 

como missão na alegria e misericórdia; e novidade perene da santidade. 

 
Introdução  

 

Hoje em dia, falar de santidade pode soar, para muitos, como algo distante, 

lembrança de um tempo remoto, e reservado a alguns poucos homens e mulheres 

excepcionais. Embora reconhecendo a beleza e importância desse conceito para a 

Igreja, não são poucos os que creem se tratar de uma proposta longínqua da vida real 

das pessoas, imersas no mundo do trabalho e na cultura de seu tempo.  Chegam a 

pensar que ser cristão nada tem a ver, necessariamente, com essa maneira radical de 

seguir a Cristo. Ser santo ou santa seria, dessa forma, um ideal fora da realidade. 

                                                      
1  Mestrando pelo Programa Interinstitucional em Teologia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e 
Teologia (FAJE) e da Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília (FATEO). 
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Tal concepção de santidade, entretanto, não condiz com o testemunho e 

chamado de Jesus. Talvez seja essa a razão pela qual o Papa Francisco tem enfatizado 

a necessidade de nos configurarmos como uma Igreja em saída, que está atenta aos 

sinais dos tempos e deseja abrir não apenas as portas, mas ir ao encontro das 

pessoas, de suas necessidades materiais e espirituais, não como juíza ou modeladora 

de comportamentos, mas como sacramento, sinal do amor e misericórdia de Deus 

para com a humanidade. Assim, somos todos chamados a sermos santos (1 Pd 1,15-

16; Ap 4,8), e as estruturas da Igreja devem propiciar que a santidade seja não apenas 

anunciada como meta, mas experimentada e testemunhada na alegria sempre 

renovada do Evangelho. O mundo precisa de santos, mas também os santos precisam 

do mundo. Afinal, não se é santo para si, mas para os outros, seja qual for o contexto 

em que nos encontremos.  

Dessa maneira, busca-se refletir, na perspectiva de uma Igreja em saída, 

acerca do encontro como condição primeira da santidade; da santidade como 

missão na alegria e misericórdia; e da novidade perene da santidade. O magistério 

do Papa Francisco será a grande fonte de inspiração – ainda que não a única – para 

as ponderações, especialmente as Encíclicas Evangelii Gaudium e Gaudete et 

Exsultate. 

Deseja-se que estas palavras despertem, no leitor, a descoberta – ou 

redescoberta – da santidade, como modo de viver o ordinário da vida com a mística 

do extraordinário. Que, no final, se possa, juntos, compreender que ser santo é uma 

proposta para todos os cristãos, seja qual for o seu estado de vida. Trata-se de uma 

via possível a ser pavimentada com escolhas e atitudes, que são feitas/tomadas, ao 

longo da existência, confiantes de que a graça de Deus sempre nos alcança. 

 

1 Encontro: condição primeira para a santidade 

 

A santidade, na perspectiva de uma Igreja em saída, se faz, inicialmente, 

como encontro. E o primeiro grande encontro transformador e paradigmático é com 

Jesus Cristo. Não se trata de mera adesão a uma proposta de vida. É mais que isso; 

tampouco é o encantar-se por uma bela e rica filosofia. Isso também não traduz, a 

contento, o que significa encontrar-se verdadeiramente com Jesus. Trata-se de uma 

experiência histórico-mística: histórica como fato, que ocorre no tempo e no espaço, 

na nossa corporeidade; mística porque implica uma experiência transcendental, 
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longe, porém, de ser abstrata. O transcendente no encontro com Jesus se situa no 

imanente da nossa existência. Jesus se deixa tocar, sentir, dialogar, entrar em 

relação. Dessa dinâmica brota a conversão, ou seja, o homem se torna nova criatura. 

(2 Cor 5,17). Ele é, nesse sentido, verdadeiramente o “Ressuscitado”, vivo, presente e 

atuante na vida de cada um. “O cristianismo tem, na pessoa de Jesus Cristo, seu 

núcleo, sua razão de ser, sua fonte de sentido, sua referência primordial, seu ideal de 

vida, sua esperança de vida eterna.” 2. Encontramo-lo porque fomos primeiramente 

por ele procurados. Ele é procurado porque antes se revelou. “Deus quer revelar ao 

homem o mistério da sua própria vida e do seu projeto a respeito da criatura. Para se 

comunicar, ele fala, como acontece conosco. Comunica-se para se dar, para partilhar 

a sua própria vida conosco”3. Ele se expressa de muitas maneiras e em variadas 

situações. 

O Verbo se encarnou em determinado tempo e lugar. Por misericórdia, num 

processo kenótico, sujeitou-se a ser um de nós, sentir as nossas dores, mas também 

as nossas alegrias e esperanças. Sua vida se fez mensagem, e suas palavras e gestos se 

tornaram Boa-nova, com um olhar privilegiado aos pobres, excluídos e sofredores de 

todo o gênero. Sim, nesse sentido, Deus é parcial: ama a todos, mas volta-se 

primariamente aos mais vulneráveis, aos descartados. Jesus olha para as periferias 

do mundo, e sabe o que significa o sofrimento de uma vida dura e cheia de restrições, 

pois assim viveu. Conhece as consequências de uma sociedade injusta e excludente. 

Antes de sua encarnação, porém, a Trindade – e, portanto, também o Verbo -, já agia, 

criando, amando, perdoando, fazendo aliança. “Todas as coisas foram feitas por ele, e 

sem ele nada do que foi feito se fez (Jo 1,3). Logo, em toda a criação e, de maneira 

especial no ser humano, imagem e semelhança de Deus (Gn 1, 26), há 

intrinsicamente a semente do amor de um Deus que, ao criar, também entrou em 

relação. Se nem sempre a fé nos une, tendo em vista a multiplicidade de crenças, o 

simples ato de existir nos faz irmãos na criação e, por isso, chamados à comunhão. 

Na perspectiva cristã, somos, em última análise, atraídos ao Cristo (Jo 12,32), ainda 

que nem todas as pessoas o sigam e professem. Tal se dá em cada manifestação de 

amor, caridade, compaixão, justiça e misericórdia. O Cristo alcança e abarca a todos, 

o que não significa que a humanidade inteira seja cristã. A Graça de Deus, dada aos 

                                                      
2 MIRANDA, M. de F. A Igreja em transformação: razões atuais e perspectivas futuras, p. 27. 
3 SESBOUÉ, B. Pensar e viver a fé no terceiro milênio: convite aos homens e mulheres do nosso 
tempo, p. 174. 
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seres humanos pelo Verbo no Espírito, independe do nosso reconhecimento, porém 

respeita a nossa liberdade e história de vida. É gratuidade, dom partilhado 

indistintamente. Aliás, podemos observar que assim também entendeu o Concílio 

Vaticano II ao dizer que “aqueles que ignoram sem culpa o Evangelho de Cristo e a 

sua Igreja, mas buscam a Deus na sinceridade de coração, e se esforçam, sob a ação 

da Graça, para cumprir na vida a sua vontade, conhecida através do ditame da 

consciência, também esses podem alcançar a salvação eterna” (Lumen Gentium 16).  

Na dinâmica do encontro, há um incontido desejo de amar: a Trindade, se 

pudéssemos resumir, é amor que se expande na criação. O simples existir 

testemunha a maneira de ser de Deus, que não se contém em si mesmo e, por isso, 

toda vida é ontologicamente santa, pois carrega em si o germe da autocomunicação 

de Deus, o qual deseja que todos sejam salvos (1 Tm 2,4). Sem esse primeiro 

encontro com Jesus, cujas palavras são sempre insuficientes para descrevê-lo, não 

podemos falar em santidade, pois esta é, e sempre será, consequência desse evento 

fundante. Nessa pedagogia trinitária, também nós somos chamados a amar e 

enxergar, no sofrimento das pessoas, um apelo para uma práxis fraterna. A partir de 

então, há o desejo – ainda que circunscrito pelas nossas limitações – de configurar-se 

ao Verbo. Por isso o Papa Francisco convida “todo cristão, em qualquer lugar e 

situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus 

Cristo ou, pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de O 

procurar dia a dia sem cessar” (Evangelii Gaudium 3). Mas onde Jesus pode ser 

encontrado? Sem dúvida todos os sacramentos são espaços privilegiados de 

encontro, porém, em particular no batismo e na eucaristia. A realidade Cristo4 é 

ampla e variada, e não devemos limitar a sua presença que, por diversos modos, 

traduz o seu desejo de permanecer no meio de nós. Não estaria Jesus presente 

também nos mais necessitados, na comunidade, na Sagrada Escritura, naqueles que 

lutam por justiça? É claro que sim. Há muitos sacrários abertos no mundo, onde 

Jesus se faz sentir a fim de, para além de ser adorado, transformar e dar sentido à 

vida. Não se trata de um Deus distante, cujo acesso real se restringe apenas a alguns e 

muito limitadamente, mas que se traduz como vivência concreta na vida do homem e 

da mulher que o seguem, em comunhão com todo o corpo de Cristo. 

                                                      
4 Pelo termo realidade Cristo, queremos enfatizar que Jesus se faz presente de muitas maneiras no 
mundo, e que tais presenças são também reais, ainda que se expressem de maneiras diversas. 
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Desta forma, a santidade cristã fundamenta-se neste fato vivencial 

transformador, ou seja, no encontro com Jesus. É conversão que nos desinstala, nos 

confronta, ao mesmo tempo em que dá sentido, rumo, esperança e nos coloca em 

saída. “O Senhor pede tudo e, em troca, oferece a vida verdadeira, a felicidade para a 

qual fomos criados. Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida 

medíocre, superficial e indecisa [...] (Gaudete et Exsultate 1)”. Esse encontro – que se 

faz reencontro ao longo da vida - com o Senhor, condição primeira da santidade, deve 

ser buscado não apenas pelos cristãos enquanto indivíduos, mas também pela Igreja 

como instituição. Há momentos em que a Igreja parece tirar os seus olhos de Jesus, e 

passa a olhar mais para si mesma, tonando-se autorreferencial, como tantas vezes 

nos alertou o Papa Francisco. Aí estão as raízes de tantos e variados abusos, lutas por 

poder, tratamentos diferenciados, dominações e reconhecimentos superficiais. Daí 

surge o chamado mundanismo espiritual, que  

 
[...] se manifesta em muitas atitudes, mas com a mesma pretensão de “dominar o 
espaço da Igreja”. Em alguns, há um cuidado exibicionista da liturgia, da 
doutrina e do prestígio da Igreja, mas não se preocupam que o Evangelho 
adquira uma real inserção no povo fiel de Deus e nas necessidades concretas da 
história [...] (Evangelii Gaudium 95).  
 

Por isso, somos todos – fieis e Igreja instituição - chamados à constante 

conversão. Trata-se de um caminho que demanda abertura humilde diante do 

Mistério, e o reconhecimento de que todos são servos e não senhores.  

 
A Igreja, tal como Cristo, vive e age, ao mesmo tempo, de um modo humano e 
divino. É certo que há imperfeição nos membros humanos de Cristo, mas a 
imperfeição deles é insuperavelmente unida à sua perfeição, sustentada pelo seu 
poder, purificada pela sua santidade, desde que vivam em viva união com Ele 
pela fé e o amor. Através destes seus membros, infalivelmente, o Todo-poderoso 
Redentor santifica, guia, ensina-nos [...]5. 
 

A partir desse encontro-conversão com Jesus, que é o próprio Evangelho 

encarnado, recebe-se um convite: o Senhor convida todos a serem santos! Para tanto, 

propõe que se saia do egoísmo e comodismo. A santidade é um ato de resistência, 

mas não de uma resistência com os punhos cerrados, tal como se vê em tantas 

manifestações políticas. A nossa resistência deve ser sempre em relação ao pecado e 

às suas estruturas geradoras de injustiça e morte; resistência a enxergar o 

cristianismo como um movimento de índole meramente espiritual-devocional, e 

                                                      
5 MERTON, T. Vida e santidade, p. 82. 



 
 
 
 
220 | Santidade e Responsabilidade Pública  

relegar a luta por uma sociedade justa e humana a outros segmentos; resistência a 

fechar os olhos aos mais necessitados, correndo o risco de se tornar meros teóricos 

da pobreza e menos agentes da justiça e caridade. Na verdade, “fé, culto e ethos 

compenetram-se mutuamente como uma única realidade que se configura com a 

agape de Deus.” (Deus Caritas Est, 14). 

O santo é inquieto, peregrino e, por isso, está sempre em saída. A Igreja em 

saída também deve ser inquieta e estar atenta aos sinais dos tempos para, em cada 

época, melhor fazer chegar a todos o Evangelho, que “é uma boa nova, mas também 

um desafio. É uma chamada à conversão e à reorientação”6. 

A santidade é encontro que transforma!  

 

2 Santidade: missão na alegria e misericórdia 

 

A santidade é dom que se faz missão na alegria e misericórdia. O Papa 

Francisco nos diz que “alegria do Evangelho, que enche a vida da comunidade dos 

discípulos, é uma alegria missionária” (Evangelii Gaudium 21). O encontro com 

Jesus impele o ser humano para a missão, a qual deve ser realizada com a alegria de 

quem descobriu o amor misericordioso do Senhor. Nesse sentido, é sintomático 

observar que a grande maioria dos santos não é conhecida pela sua rigidez moral ou 

doutrinal, mas por seu testemunho de vida cheio de misericórdia e compaixão para 

com os pobres, seja material ou espiritualmente. Também raramente encontramos 

santos melancólicos e tristes. Ao contrário, são pessoas que, mesmo em meio a noites 

escuras, momentos de dúvida e até de sensação de abandono de Deus, souberam 

viver com uma alegria mística, pautada não num sentimentalismo superficial, e sim 

na convicção de quem sabe nunca estar sozinho, mesmo em períodos de solidão. Os 

santos não são, necessariamente, pessoas de fé inabalável. São, porém, pessoas de 

esperança incessante. Caminham na esperança de reencontrarem o seu Senhor, 

aquele primeiro amor pelo qual tudo deixaram, seja qual for o estado de vida 

abraçado - leigos, religiosos ou ministros ordenados. A esperança é o modus vivendi 

dos cristãos. 

O Papa Francisco igualmente enfatiza a alegria como uma característica de 

todo discípulo-missionário, quiçá por ter identificado que, infelizmente, ainda 

                                                      
6 KASPER, T. A Misericórdia: condição fundamental do Evangelho e chave da vida cristã, p. 48. 
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persiste no inconsciente de muitos católicos a figura do santo ou santa como sendo 

alguém de semblante sério, sisudo, e de escassos sorrisos, como se vivesse em um 

rígido universo paralelo. Pouca menção era feita à alegria quando se queria falar de 

santidade 7 , talvez porque durante muito tempo a Igreja também se mostrou 

demasiadamente séria, fechada, não afeita ao diálogo – nem em sua dimensão ad 

intra, tampouco ad extra. Isso trouxe consequências graves para a própria 

evangelização, pois, em certa medida, apresentou um cristianismo que ressaltava as 

proibições e condenações, antes do que constituindo uma via de felicidade que dá 

gosto e sabor à vida, não apenas futura, mas no aqui e agora.   

Contudo, esse cristianismo implacável e intolerante representa uma visão 

totalmente equivocada, seja em relação à Igreja, seja quanto à santidade. Ser santo é, 

antes de tudo, assumir plenamente a própria humanidade, sendo que “a missão, a 

alegria e a santidade caminham juntas. O santo é aquele que tem uma missão e o 

estilo dessa missão é a alegria”8. É um erro pensar que “ser santo significa revirar os 

olhos num suposto êxtase” (Gaudete et Exsultate 96). Tudo que humaniza também 

santifica, e tudo que santifica deve também humanizar. Para tanto, o ser humano 

deve, uma vez mais, voltar para Jesus suas palavras e gestos: “[...] Cristo manifesta 

plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação” 

(Gaudium et Spes 22). Por isso, é incabível imaginar uma santidade que descure da 

alegria, e mesmo do senso de humor (Gaudete et Exsultate 122). Da mesma forma, 

uma Igreja que se apresenta mais juíza do que instrumento do amor de Deus, está 

fadada a se tornar irrelevante. A santidade é alcançada quando se consegue ser 

verdadeiramente humano, seguindo os passos de Jesus. Ele, “filho de Deus feito 

homem, nos mostra sua solidariedade com os homens através de sua encarnação e de 

sua obra redentora”9. 

Ademais, é necessário assumir uma postura constante de misericórdia. Tal se 

dá por meio de palavras, mas, principalmente, por ações motivadas por uma força 

interior: o amor de Deus que nos conduz a amar os irmãos. 

 

                                                      
7 Em que pese alguns santos serem conhecidos, dentre outros aspectos, por sua alegria, como Dom 
Bosco e Filipe Neri, apenas para citar dois. 
8 RIVAS, E. Convergência, p. 36. 
9 CORTINA, A. H. I. El amor de los que sufren: la Salvici Doloris y los mensajes de Juan Pablo II para 
la Jornada Mundial del enfermo, p. 96. “[...] el Hijo de Dios hecho hombre, nos muestra su 
solidariedade com los hombres a través de su encarnación y de su obra redentora”. 
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A Arquitrave que suporta a vida da Igreja é a misericórdia. Toda a sua ação 
pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes; no 
anúncio e testemunho que se oferece ao mundo, nada pode ser desprovido de 
misericórdia. A credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor misericordioso 
e compassivo (Misericordiae Vultus 10).  
 

Os santos são pessoas que se alargam. Lançam-se para fora, jogam as redes 

porque antes se deixaram pescar pelo Senhor. Oferecem misericórdia por saberem 

que o Senhor agiu para com eles.  Não são pessoas autossuficientes. Pelo contrário, 

reconhecem-se pequenos frente à cruz de Cristo, expressão máxima e sublime do 

amor. “Pode-se dizer que o coração de Deus está devastado por uma paixão e o Deus 

da Bíblia é um Deus apaixonado; a paixão do coração de Jesus é a misericórdia. O 

mistério da misericórdia de Deus é o da ferida do coração de Deus ante a dor do 

homem”10. Em um mundo tão ferido, por vezes perdido e cansado, ser cristão em 

busca da santidade deve implicar, necessariamente, ter a misericórdia como 

elemento fundamental. Dela brotam a alegria na missão, o acolhimento, a aceitação 

das diferenças, a fé, dentre outras virtudes tão necessárias para que sejamos 

testemunhas de Cristo. Outrossim, há de repercutir em tudo na vida da Igreja: na 

pastoral, na moral, nas leis eclesiásticas, na disciplina e no próprio governo. 

Misericórdia que desinstala, que tem efeito transformador. 

Neste sentido, Francisco ensina que um dos aspectos da Igreja em saída é 

justamente viver um anseio incontido de oferecer misericórdia, e que tenha, no 

processo de evangelização, o “cheiro das ovelhas” (Evangelii Gaudium 24). Com 

alegria deve-se viver a missão como seguidores de Jesus. Somos chamados e sempre 

enviados para sermos, acima de tudo, sinais de amor. A ideia de que o homem deve 

se retirar do mundo para buscar a santidade não condiz com a dinâmica da 

encarnação. Quem pensa em fugir da realidade para se santificar, esquece que a 

lógica de Deus é o contrário: Ele entra na nossa história para transformá-la. 

Portanto,  

 
[...] todos somos chamados a esta nova “saída” missionária. Cada cristão e cada 
comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas 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 
(Evangelii Gaudium 20). 

                                                      
10 VALLARINO, J. M. La Misericordia de Jesus en sus gestos y actitudes, p. 16. “Se puede decir que el 
corazón Dios está devastado por uma pasión y el Dios de la Biblia es um Dios apasionado, la pasión del 
corazón de Jesús es la Misericordia. El misterio de la misericordia de Dios es el de la herida del 
corazón de Dios ante el dolor del hombre”. 
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Assim, o Papa está em plena sintonia com o Concílio Vaticano II, que diz: 

 
As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, 
sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as 
esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo; e não há realidade 
alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração 
(Gaudium et Spes 1). 
 

Na dinâmica da alegria e misericórdia, a missão é inerente ao ser discípulo de 

Jesus. Todo discípulo é também missionário. Onde houver gente, lá será campo de 

missão. Não obstante, devemos ter em mente que são os pobres e sofredores, de 

todos os matizes, os mais necessitados de serem alcançados pelo amor de Deus. 

Somos chamados a viver em estado permanente de missão, conforme bem 

explicitaram o Documento de Aparecida e a Evangelii Gaudium, com a consciência 

de que  

se a mística cristã é configurar-se a Cristo, se a santidade cristã não é mais do que 
um processo crístico, então o critério para verificar a verdade do encontro e da 
união com Deus se mede pela capacidade de integrar, de assumir a dor deste 
mundo, a dor daqueles que o Evangelho chama de “últimos” [...]11. 
 

Nessa perspectiva, tem-se que reconhecer que a santidade – e a evangelização 

– possuem uma clara dimensão social e uma demanda ética, pois “evangelizar é 

tornar o Reino de Deus presente no mundo” e o “querigma possui um conteúdo 

inevitavelmente social”. (Evangelii Gaudium, 176, 177). Desse modo, as bem-

aventuranças (Mt 5,3-12) são como que um itinerário de santidade, um código de 

conduta cristã, e a caridade, sua concretização e critério de salvação. (Mt 25,35-45). 

Por isso, vê se com preocupação certos movimentos católicos que, sob o argumento 

de voltar a um tempo de suposta glória da Igreja, apresentam um viés triunfalista 

despido de uma práxis cristã que deseja denunciar e lutar contra as injustiças. 

Buscam uma ascese intimista e acusam de heresia as tentativas de renovação da 

Igreja, mesmo que sejam de iniciativa do Papa. Arvoram-se como verdadeiros 

católicos, porém, com posturas que beiram o sectarismo e acabam por viver uma 

catolicidade míope e pouco fecunda. Da mesma forma, há o outro extremo, 

igualmente perigoso, qual seja o de reduzir o cristianismo a um mero agir, a uma 

espécie de filantropia esvaziada de espiritualidade. Enfim, crê-se que o seguimento a 

Cristo se dá pela conjugação da mística e da práxis, características inerentes ao 

                                                      
11 BINGERMER, M. C. Santidade, chamado à humanidade: reflexões sobre a Exortação Apostólica 
Gaudete et Exsultate, p. 91. 
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cristianismo, pois, assim, agiu Jesus. Ele não chamou seus discípulos para se 

retirarem no deserto, fugirem da realidade, para entrarem em oração íntima com 

Deus. 12  Pelo contrário, Jesus andava pelas vilas e cidades pregando, curando, 

anunciando, denunciando e, acima de tudo, demonstrando amor pelos mais 

vulneráveis. Era um apostolado itinerante, como a dizer que sua mensagem não fora 

feita para ficar restrita a determinados segmentos e locais específicos. É claro que 

havia momentos em que se retirava para entrar em oração, e isso o mantinha firme 

em sua missão. A nossa práxis deve, portanto, estar vinculada a uma vida de oração, 

e a nossa oração, vinculada a gestos concretos de amor. Quem separa a oração da 

ação, a doutrina da prática, como se fossem aspectos excludentes – quando são 

intercomplementares –, na verdade acabam por cindir o próprio Cristo, muitas vezes, 

pautando-se mais por questões ideológicas e menos por razões evangélicas. 

 
Ao chamamento segue uma dupla destinação do discipulado especial: a intenção 
é que os discípulos estejam com Jesus e em comunhão com ele para depois serem 
enviados. Portanto, recolhimento e missão andam juntos. A missão só pode ser 
vivida e efetivada a partir da comunhão pessoal com Jesus13. 
 

A santidade não comporta fundamentalismos! 

 

3 A novidade perene da santidade 

 

Da mesma forma que a Igreja em saída é chamada para “estar aberta à 

constante renovação em seu agir e em suas estruturas” (Evangelii Gaudium 27), para 

viver a santidade, somos convidados a nos renovarmos continuamente, pois o 

Espírito é dinâmico e sempre faz novas todas as coisas (Ap 21, 5). Aliás, o fazer-se 

novo é resultado de quem se põe a caminho, nas estradas – nem sempre 

pavimentadas – da vida. Neste sentido, santidade é caminhada de fé, êxodo 

constante, um ide permanente que não nos leva a uma vida de segurança. Ao 

contrário, a santidade em chave de saída é passagem, páscoa e, portanto, 

movimento; é história em construção, onde Deus vai agindo à medida em que somos 

dóceis à sua Palavra e aos seus sinais. O discípulo é chamado a viver uma fé sempre 

                                                      
12 Isso não significa que desconhecemos ou desvalorizamos a vocação própria da vida monástica, a 
qual é mais uma expressão da ação do Espírito na vida da Igreja. Não obstante, é importante 
reconhecer que “às vezes, somos tentados a relegar para posição secundária a dedicação pastoral e o 
compromisso no mundo como se fossem “distrações” no caminho da santificação e da paz interior”. 
(Gaudete et Exsultate, 27).  
13 KASPER, W. A Igreja Católica: essência, realidade, missão, p. 284. 
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nova, disposta a olhar o presente e o futuro como um livro inacabado, cujo conteúdo 

dependerá do quanto nos abriremos à ação do Espírito. Mas, como essa novidade se 

dá em nossa vida cotidiana e mesmo na Igreja instituição? 

Antes de tudo, deve-se ter claro que o tempo e o lugar para sermos “sal da 

terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14) é no aqui e agora da nossa vida, seja qual for a 

realidade em que nos encontremos inseridos.  

 
Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada para 
aqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns, para dedicar 
muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo 
com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde 
cada um se encontra (Gaudete et Exsultate 14). 
 

Para os leigos a nossa paróquia é o mundo, mas sem os muros de proteção e 

um público receptivo. Aliás, tal concepção também se adequa aos ministros 

ordenados, religiosos e religiosas, tendo em vista que a Igreja em saída é aquela que, 

como o Bom Pastor, não espera, mas vai ao encontro das pessoas; antecipa-se e não 

se contenta em simplesmente abrir as portas para receber os que desejam entrar. É 

preciso mais – há que se estar nos hospitais, nos bairros carentes, nos cemitérios etc. 

A porta aberta, portanto, serve para acolher, mas também para indicar que há um 

mundo lá fora, e é preciso ir ao seu encontro. Não é suficiente simplesmente fazer 

visita a paroquianos ou conhecidos. Isso é pouco. O Senhor pede que estejamos à 

disposição, que busquemos a todos, que nos indignemos com os corredores lotados 

de pessoas nos hospitais, e sejamos conforto aos que sofrem; que denunciemos a 

pobreza endêmica, muitas vezes decorrente de um sistema que privilegia uma 

pequena casta; que nos cemitérios a presença da Igreja se dê não simplesmente como 

uma dispensadora de exéquias, mas porque a dor de quem perde um ente querido é 

também a dor de toda a comunidade, e expressa, em certo sentido, a dor de toda a 

humanidade. Muitos são os campos de missão. 

O mundo está carente de presbíteros missionários, e não apenas nos pontos 

mais distantes do nosso país. Precisamos também de missionários urbanos, que 

saiam às tantas periferias das nossas cidades. O mundo está carente de leigos que 

sejam testemunhas do amor de Deus em suas famílias, em seus ambientes de 

trabalho e igualmente no campo da política. Enfim, o Espírito parece repetir, 

continuamente, que este mundo clama por santos. Que as paróquias sejam como 

casas de passagem, onde recarregamos as forças para a eucaristia da vida de cada 
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um. Para tanto, necessitam ser espaço de partilha e respeito, onde todos os batizados 

tenham direito a voz e participem ativamente nas tomadas de decisão da 

comunidade. 14  Lembremos que “a paróquia não é uma estrutura caduca; 

precisamente porque possui uma grande plasticidade, pode assumir formas 

diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do Pastor e da 

comunidade”. (Evangelii Gaudium, 28). 

 Tem-se a consciência, porém, de que o homem vive numa sociedade cada vez 

mais desafiadora para o cristão, já que perdeu, em grande medida, a consciência do 

transcendente como elemento necessário para viver. O mundo passa por um tempo 

de crise. Não nos bastamos a nós mesmos, pois algo há que impulsiona para o além. 

No entanto, por não se saber bem o que é este além de nós. Muitas vezes, procuram-

se respostas superficiais que anestesiem. Na verdade, tem-se sede de algo, mas não se 

sabe como saciá-la: dinheiro, prazer, prestígio, status, reconhecimento, mesmo e, 

muitas vezes, dentro de estruturas eclesiais, etc. Tem-se sede, mas, por razões 

diversas, foge-se da fonte que é o próprio Jesus. (Jo 4,14).  

Afinal, ele questiona, confronta e coloca o homem perante suas próprias 

contradições e misérias. Então, muitas vezes, fugimos. Queremos saciar-nos 

sozinhos, mas o caminho do Senhor não se trilha só. É caminho de comunhão, de 

partilha e de justiça. A saciedade também está implicada com a fome e sede dos 

nossos irmãos. Nos pobres, sofredores e vulneráveis, a face do Senhor se revela. 

Encontramo-la também na vida de cada batizado que busca viver uma vida coerente 

com seu próprio batismo. Aliás, santidade e coerência andam lado a lado. Há, porém, 

os que se afastam da verdadeira fonte. Fomentam vias opressoras de vida, geradoras 

de morte e injustiça. Matam, destroem, abusam dos seres humanos e do conjunto da 

criação, forjando estruturas de pecado. Aos que buscam a santidade, o mundo é terra 

propícia de missão, de oportunidades de testemunhar a presença de Deus mesmo 

onde ele não é bem-vindo.  

Os santos são pessoas de seu tempo. Apontam ao presente e a um futuro 

escatológico, porém com os pés fincados no presente, nas necessidades e dramas de 

homens e mulheres de sua época. Por isso, diz-se que o mundo precisa de santos, 

mas os santos também precisam do mundo, pois é ali, através de uma fé encarnada, 

                                                      
14 Não apenas ratificando decisões, mas estabelecendo as necessidades pastorais em conjunto com o 
pároco. Afinal, pelo batismo, somos “geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade 
exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para 
sua maravilhosa luz” (1Pd 2, 9). 
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que eles se apresentam como sinais do amor de Deus para com a humanidade. Para 

tanto, é importante ter claro que a santidade é manifestada sempre de maneira 

original, nova, mesmo que com elementos que se repitam e santos que nos inspirem, 

afinal “cada santo é uma missão; é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar, em 

um momento determinado da história, um aspecto do Evangelho”. (Gaudete et 

Exsultate, 19). Contudo, é nova no sentido de que cada pessoa é única, é obra 

inacabada.  

 
Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para 
procurarmos copiá-los, porque isso poderia até afastar-nos do caminho, único e 
específico, que o Senhor predispôs para nós. Importante é que cada fiel entenda o 
seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si mesmo, quanto Deus colocou 
nele de muito pessoal (1Cor 12,7) (Gaudete et Exsultate 11).  

 
Deus continua a chamar quem esteja disposto a se saciar na fonte que é ele 

mesmo. O Senhor nos precede e, tal como o Pai misericordioso, vem ao nosso 

encontro com alegria. Abraça-nos, veste-nos com roupas novas, faz festa e prepara-

nos um banquete. Depois, envia-nos renovados, restaurados por seu amor visceral. E 

seguimos o nosso caminho, nunca inteiramente saciados, pois o Senhor nos faz 

desejosos de eternidade. À medida que Ele se dá, e nós nos doamos, vemos que a 

nossa existência não pode ser limitada. Esse é o nosso DNA: a eternidade, o absoluto, 

o amor incontido trinitário expresso em Cristo Jesus. Santidade, nessa dinâmica, se 

faz busca constantemente necessitada de renovação. Assim devemos ser. Assim deve 

ser a Igreja, a qual, para ser sempre fiel ao Evangelho, deve exercer a sua autoridade 

como serviço. Entretanto, a autoridade como serviço precisa ser não apenas 

proclamada, mas vivida por todos que se comprometem a servir, em especial os 

nossos pastores, os quais devem se portar efetivamente como servos e não como 

chefes, que se cercam de privilégios, ainda que com disfarces. Seguir a Cristo, e agora 

nos referimos a todos os fiéis, implica sempre um exercício de humildade na 

liberdade. Quem busca a glória segue a si mesmo, e não a Jesus. 

 
Milhões deixaram a Igreja devido à forma pela qual nela se exerce a autoridade. 
O único caminho certo é voltar pelo caminho da liberdade. Sem liberdade, a 
Igreja poderá fazer propaganda, recrutar novos membros, vencer no mercado das 
religiões. Porém, não poderá anunciar o verdadeiro evangelho, que é a sua razão 
de ser. Poderá ser poderosa, mas não será fiel à sua missão15. 

                                                      
15 COMBLIN, J. Vocação para a liberdade, p. 16. 
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Enfim, a santidade não é apenas uma das notas da Igreja, tendo em vista o 

seu divino fundador. Ela desperta em todos os fiéis a necessidade de se assumirem 

como capazes de santidade. Ou a Igreja se apresenta à humanidade efetivamente 

como santa e busca continuamente purificar e renovar suas estruturas em prol de tal 

santidade, ou será vista como uma simples organização humana. A santidade, 

portanto, é a meta de todos nós, a qual se atualiza com gestos, palavras e, mesmo, 

com renúncias.  

A santidade carrega sempre a semente da novidade!  

 

Conclusão 

 

Pelas reflexões discorridas, a santidade, na perspectiva de uma Igreja em 

saída, é caminho em construção, numa postura de abertura não apenas à ação do 

Espírito, mas também à humanidade como um todo, com a “coragem de alcançar 

todas as periferias que precisam da luz do Evangelho”. (Evangelii Gaudium, 20). 

Com este texto, teve-se a intenção de abordar a questão da santidade com a 

consciência não de esgotar o tema, mas de provocar no leitor uma reflexão teológica 

tendo como pano de fundo o momento presente da vida da Igreja, expresso no 

pontificado do Papa Francisco, que, na linha do Concílio Ecumênico Vaticano II, 

apresenta-se em diálogo e interação com o mundo atual. A santidade, nesse cenário, 

se mostra um caminho acessível a todos, via de felicidade que brota da coerência de 

vida de todo batizado e batizada. 

A Igreja, ao longo de mais de dois milênios de história, com todas as falhas 

advindas da humanidade que nos constitui, nunca deixou de ser terra fértil de 

santidade. Aliás, estamos seguros de que, em tempo de tantas críticas – várias 

necessárias e pertinentes; outras talvez infundadas – é importante reconhecer que o 

Espírito Santo continua a suscitar santos e santas nos dias de hoje. Muitos são 

anônimos, mas não menos santos do que os elevados à honra dos altares. Na 

verdade, o que importa para os que buscam a santidade é, sob o impulso 

transformador do encontro com Jesus, amar, doar-se, sair do comodismo e partilhar 

as suas vidas em comunhão com os outros, na dinâmica do bom samaritano (Lc 

10,30-37). Assim, seremos não apenas santos, mas plenamente humanos.  
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15. SANTIDADE NO MUNDO DO TRABALHO 
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José Reginaldo Andrietta1 
 

Resumo 

 Este estudo trata sobre a santidade no mundo do trabalho, situando-o no contexto 

capitalista brasileiro. O método utilizado é o “ver-julgar-agir”. No que se refere ao 

“ver”, aponta-se brevemente para o problema da exploração do trabalho em nossa 

sociedade dominada pelas lógicas economicista e tecno-científica. Quanto ao “julgar”, 

retomam-se alguns fundamentos bíblicos e do Magistério Pontifício recente sobre a 

dignidade do ser humano e do trabalho. Ao final, lançam-se pistas de ações pastorais 

relacionadas à questão social do trabalho e que possuem como finalidade a promoção 

da vocação libertadora e humanizadora do Povo de Deus. 

 

Introdução 

 

Proponho, por meio deste texto, breves ideias sobre santidade no mundo do 

trabalho, inspiradas no magistério eclesial, situando-as no contexto brasileiro, 

orientando-me pelas seguintes questões: Como a santidade no mundo do trabalho 

deve ser compreendida? Quais desafios principais emergem do mundo do trabalho 

no Brasil, hoje? O que a Palavra de Deus sugere a respeito dessa realidade? Como a 

Igreja vê o mundo do trabalho nos dias atuais? Quais desafios deveremos enfrentar 

para santificar o mundo do trabalho, santificando-nos por meio de nossa atuação 

pastoral nesse campo? 

 

1 Vocação à santidade no mundo do trabalho 

 

Pessoa alguma vive sem trabalho próprio ou de outrem. Daí sua importância. A 

Igreja o considera fundamental, embora não o esteja tratando assim por influência, 

sobretudo, do clero, acentuadamente distante da realidade do trabalho. O trabalho 

                                                      
1 Dom José Reginaldo Andrietta é Bispo Diocesano de Jales – SP. Mestre em Teologia Pastoral pela 
Universidade Católica de Leuven – Bélgica. Bispo Referencial da CNBB para a Pastoral Operária 
Nacional. Membro da Comissão Episcopal Pastoral para Ação Sociotransformadora. Endereço: Rua 
Vinte, 3.061 – Centro. CEP 15.700-118, Jales – SP, Brasil. E-mail: reginaldoandrietta@hotmail.com 
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humano, apesar de ter demonstrado sua relevância na sociedade moderna e estar 

sendo negado na sociedade pós-moderna, tem sido pouco considerado por estudos 

teológicos, como também pouco assumido pastoralmente. O mundo do trabalho 

condiz especialmente com a missão laical. A Constituição Dogmática Lumen 

Gentium, do Concílio Vaticano II, afirma. 

Por sua vocação, compete aos leigos 

 
procurar o Reino de Deus exercendo funções temporais e ordenando-as segundo 
Deus. Vivem no mundo, isto é, em todos e em cada um dos ofícios e trabalhos do 
mundo. Vem nas condições ordinárias da vida familiar e social, pelas quais sua 
existência é como que tecida. Lá são chamados por Deus para que, exercendo seu 
próprio ofício e guiados pelo espírito evangélico, a modo de fermento, de dentro, 
contribuam para a santificação do mundo. E assim manifestam Cristo aos outros, 
especialmente pelo testemunho de sua vida resplandecente de fé, esperança e 
caridade. A eles, portanto, cabe, de maneira especial, iluminar e ordenar de tal 
modo todas as coisas temporais, às quais estão intimamente unidos, que elas 
continuamente se façam e cresçam segundo Cristo, para louvor do Criador e 
Redentor.2 
Os leigos, porém, são especialmente chamados para tornarem a Igreja presente e 
operosa naqueles lugares e circunstâncias onde apenas através deles ela pode 
chegar a ser sal da terra. Assim, todo leigo, em virtude dos próprios dons que lhe 
foram conferidos, é ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da própria 
missão da Igreja “na medida do dom de Cristo”. (Ef 4,7).3  

 

                                           Para exercer tal missão, o Papa Francisco, na Exortação Apostólica Gaudete et 

Exsultate, exorta os cristãos leigos e leigas, situados no contexto do trabalho, a viver 

a santidade: “És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e 

competência o teu trabalho ao serviço.” (GE, 14). Ele mesmo, no entanto, assinala 

que “sem trabalho não há dignidade, nem todos os trabalhos são trabalhos dignos. 

Há trabalhos que humilham a dignidade das pessoas”. Por isso, a santidade do 

trabalho implica também que esse seja realizado em condições dignas, o que exige 

análise sobre questões que dele emergem. 

 

2 Questões que emergem do mundo do trabalho 

 

O direito a um trabalho decente, capaz de garantir uma vida digna, conforme 

compreende a Organização Internacional do Trabalho (OIT), caracterizando-o como 

“adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e 

segurança”, merece ser analisado. As organizações de trabalhadores têm lutado pela 

                                                      
2 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium. Petrópolis: Vozes, 1977. p. 78. 
3 Ibidem, p. 79-80. 
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garantia de condições dignas de trabalho, tendo como foco, sobretudo, salários, 

condições ambientais de trabalho e benefícios sociais.  

Esse tipo de luta, tida como economicista, é muito importante, mas não afronta, 

necessariamente, a lógica capitalista. Lutas desse tipo permitiram superar, em 

algumas nações, o capitalismo selvagem. No entanto, não geraram um novo sistema. 

O capitalismo continua, enfim, gerando barbáries. As lutas, exclusivamente 

economicistas, seriam, então, reformistas, fazendo parte, até mesmo, do 

aprimoramento do sistema capitalista? Certamente! 

Os detentores do capital aperfeiçoam seus mecanismos de exploração, 

maximizando os investimentos tecnológicos e a financeirização da economia, 

utilizando-se do Estado e de seus aparelhos ideológicos para impor sua orientação 

neoliberal, manipulando consciências em nome de uma falsa liberdade e 

modernização, e de um bem-estar ilusório. Os mecanismos de acumulação de capital 

se tornam mais sofisticados, com a consequente destruição da qualidade de vida. 

Qual lógica está por detrás desse sistema? Estaríamos, inconscientemente, 

imbuídos dessa lógica? 

 

3 Trabalho opressor, Deus libertador 

 

Nossa sociedade orienta-se pelo Deus verdadeiro ou é idolátrica? “Não podeis 

servir a Deus e ao dinheiro.” (Mt 6,24). Com essas palavras, Cristo dá a chave que 

abre a porta de interpretação bíblica e teológica do capitalismo. O dinheiro, 

mencionado por Cristo, simbolizando o capital que, ao longo da história, tem sido 

acumulado, é uma forma de ídolo. 

A impossibilidade de trabalho, o trabalho precário e o trabalho com função 

antissocial, marcadamente, hoje, resultam de uma lógica econômico-idolátrica, 

cruelmente mortal. A fé no Deus verdadeiro, de inspiração judaico-cristã, sinaliza 

uma lógica totalmente oposta. Deus, segundo essa tradição, é fonte de vida. Ele é, 

portanto, libertador de sistemas que causam a morte, a exemplo da libertação dos 

hebreus no Egito, relatada no Livro do Êxodo. Suas aflições resultavam do trabalho 

escravo, promovido pelo Estado, representado pelo poder opressor dos faraós. 

Por intervenção de Deus, Moisés liderou a organização e a luta desse povo 

oprimido. A identidade libertadora de Deus se manifestou, desde então, na conquista 

da terra prometida, na atuação dos profetas e na missão de Cristo, o Verbo 
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Encarnado. (Lc 4,16-21). Esse assumiu a “condição de escravo”, isto é, de trabalhador 

do seu tempo (Fl 2,5-11), adentrando a realidade de morte gerada, sobretudo, pelo 

trabalho opressor, para resgatar os oprimidos e lhes dar vida. O próprio Jesus diz: “O 

ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a 

tenham em abundância.” (Jo 10,10). 

Em Jesus, Deus não assumiu a natureza humana abstrata, mas a realidade 

concreta de trabalhador. Jesus foi um trabalhador manual (Tektōn, em grego; 

traduzido por carpinteiro (Mc 6,3), identificado, portanto, com trabalhadores 

comuns. Seu trabalho evoluiu, por meio de sua vida pública, para a obra que o Pai 

lhe confiara. Ele a assumiu até o fim. (Jo 17,4). Sua ação e sua doação total à salvação 

da humanidade tornaram-se missão contínua, confiada aos seus discípulos. Quais 

são as implicações dessa missão para a Igreja, referentes ao mundo do trabalho? 

 

4 A Igreja e o mundo do trabalho 

 

A Igreja passou a expressar, de maneira mais clara, a relação entre sua 

Doutrina Social e o mundo do trabalho a partir da Encíclica Rerum Novarum, de 

Leão XIII, em 1891, culminando com a importante afirmação do Papa São João Paulo 

II, em sua Encíclica Laboren Exercens, de 1981: “O trabalho humano é uma chave, 

provavelmente a chave essencial de toda a questão social.” (LE, 3). Por meio do 

trabalho, como chave de leitura da questão social, podemos entender a dinâmica da 

sociedade, relacionando-a, necessariamente, com a dinâmica do capital e do Estado. 

São João Paulo II aponta ao perigo de tratar o trabalho como mercadoria ou 

como força de trabalho, especialmente quando a vida econômica está atrelada a um 

economicismo materialista. O ser humano deixa de ser, nesse caso, sujeito eficiente, 

artífice e criador.  

Ele ressalta que  

 
o erro do primitivo capitalismo pode repetir-se onde quer que o homem seja 
tratado, de alguma forma, da mesma maneira que todo o conjunto dos meios 
materiais de produção, como um instrumento e não segundo a verdadeira 
dignidade do seu trabalho, ou seja, como sujeito e autor e, por isso mesmo, como 
verdadeira finalidade de todo o processo de produção. (LE, 7). 

Por isso, São João Paulo II afirmou que é necessário prosseguir a interrogar-se 

sobre o sujeito do trabalho e sobre as condições de sua existência.  



 

 

 
 

José Reginaldo Andrietta | 235 

 

Para se realizar a justiça social nas diversas partes do mundo, nos vários países e 
nas relações entre eles, é preciso que haja sempre novos movimentos de 
solidariedade dos homens do trabalho e de solidariedade com os homens do 
trabalho. Uma tal solidariedade deverá fazer sentir a sua presença onde a exijam 
a degradação social do homem-sujeito do trabalho, a exploração dos 
trabalhadores e as zonas crescentes de miséria e mesmo de fome. (LE, 8).  
 

Para São João Paulo II “a Igreja acha-se vivamente empenhada nesta causa, 

porque a considera como sua missão, seu serviço e como uma comprovação da sua 

fidelidade a Cristo, para assim ser verdadeiramente a ‘Igreja dos pobres’”. (LE 8). 

Para ele os pobres aparecem, “em muitos casos, como um resultado da violação da 

dignidade do trabalho humano”. (LE, 8). O Papa Francisco avançou ainda mais nessa 

perspectiva, associando seu pontificado a causas sociais, relacionando-as a questões 

econômicas, políticas e ambientais, com forte ênfase na luta da classe trabalhadora, 

como bem demonstraram os três encontros mundiais que ele realizou com 

movimentos populares.  

Merece destaque o que ele escreveu na Exortação Apostólica Evangelii 

Gaudium:  

A necessidade de resolver as causas estruturais da pobreza não pode esperar; não 
apenas por uma exigência pragmática de obter resultados e ordenar a sociedade, 
mas também para curar de uma mazela que a torna frágil e indigna e que só 
poderá levá-la a novas crises. Enquanto não forem radicalmente solucionados os 
problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da 
especulação financeira e atacando as causas estruturais da desigualdade 
social, não se resolverão os problemas do mundo e, em definitivo, problema 
algum. (EG, 202). 

 

5 Desafios pastorais 

 

A Igreja é uma frente, necessária e válida, de iniciativas pastorais 

diversificadas, muitas das quais, claramente sociais. A maximização da eficiência e da 

eficácia de suas ações pastorais depende, no entanto, da conjunção de esforços, ou 

seja, de ações articuladas, focadas na superação do conflito fundamental que 

perpassa toda a história humana, gerador de mazelas sociais, que é a superposição do 

capital com relação ao trabalho. Essa relação desigual, em favor do capital, fez com 

que a Igreja desenvolvesse, em sua Doutrina Social, o princípio da primazia do 

trabalho sobre o capital. 

O trabalho, assinalado por São João Paulo II como chave da questão social, 

tem sido assumido como prioridade pelo Papa Francisco. Seu pronunciamento, nesse 
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sentido, por ocasião de um encontro com trabalhadores, em Genova – Itália, no dia 

27/5/2017, tornou-se significativo: “O mundo do trabalho é uma prioridade humana. 

Portanto, é uma prioridade cristã, uma prioridade nossa; e também uma prioridade 

do Papa.” O que essa prioridade, declarada e testemunhada pelo Papa Francisco, 

sugere à Igreja, especialmente no Brasil? 

Qual seria a prova mais evidente de que a Igreja estaria disposta a assumir 

essa prioridade, senão seu investimento pastoral na formação e organização de 

novas gerações de militantes cristãos desde o mundo do trabalho? A opção 

preferencial da Igreja pelos pobres e jovens, por meio de documentos, em nosso 

continente, é muito conhecida. A Igreja, particularmente no Brasil, estaria disposta 

a assumir com mais coerência as implicações dessa opção, favorecendo a formação, 

a organização e a atuação de trabalhadores e trabalhadoras, especialmente jovens, 

sobretudo pelo potencial que estes representam? 

A relação entre acumulação de riquezas, exploração e geração de miséria é, 

hoje, evidente. Seria, portanto, igualmente evidente a necessidade de ações coletivas 

da classe trabalhadora que mudassem radicalmente a lógica do privilégio dado ao 

capital cumulativo, para a lógica do empreendedorismo cooperativo. Como passar, 

então, na prática, da lógica econômica da concorrência à lógica da economia 

solidária? 

Muitos trabalhadores, sobretudo excluídos do mercado de trabalho, estão 

gerando novas práticas econômicas de cunho solidário e sustentável do ponto de 

vista ambiental. Os cristãos estariam dispostos a desenvolver ações que promovam 

e orientem essas práticas econômicas? Que tal se valerem de seus valores 

profundamente comunitários, na forma de rede de comunidades, para promover 

redes de atividades econômicas orientadas por princípios cooperativos e 

ecologicamente sustentáveis, em sintonia com seus valores autenticamente 

cristãos?  

Afinal, estamos dispostos a mudar radicalmente nosso estilo de vida, de 

convivência, organização social, econômica e política, em prol de uma sociedade 

que sinalize, realmente, o Reino de Deus?  

As comunidades cristãs, sendo “semente de uma nova sociedade”, devem dar 

mostras de que estão gerando, historicamente, essa nova realidade, especialmente a 

partir do mundo do trabalho. Que tal, então, a partilha constante de experiências de 
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ação no mundo do trabalho que estão resultando positivas, ser mais incorporada 

na vida dessas comunidades? 

Quais devem ser, enfim, as características fundamentais da ação pastoral a 

ser realizada pela Igreja no mundo do trabalho? As comunidades devem 

desenvolver, mais intensamente, a consciência e a atuação da classe trabalhadora? 

Se avançarem nessa direção, como garantir a compreensão de que estariam 

atuando para que a sociedade seja de trabalhadores e trabalhadoras, sem 

detentores particulares do capital que os explorem, assegurando que o Estado e 

todas as instituições da sociedade estejam realmente a serviço do bem comum?  

As comunidades, devem, portanto, promover mais a atuação de seus 

membros desde a realidade do trabalho, com impacto na vida sindical, econômica e 

política, e avaliá-las permanentemente? Como? 

 

Conclusão 

 

A santificação do mundo do trabalho pode ser efetuada por meio da vivência 

da vocação libertadora e humanizadora do Povo de Deus, revelada pelas Sagradas 

Escrituras, testemunhada por Jesus Cristo e sinalizada pela Igreja em toda sua 

história. Essa se realiza, hoje, por meio de comunidades autenticamente 

evangelizadas e evangelizadoras, que geram “novas criaturas e estruturas” e 

transformam a realidade, sobretudo urbana, massacrante, do Brasil atual, 

simbolizada pela “Jerusalém que mata os profetas” (Lc 13,34), em Cidade Santa, 

lugar real do “Novo Céu e da Nova Terra”. (Ap 21,1). 

Todas as comunidades que buscam concretizar essa vocação no mundo do 

trabalho, são santificadoras e portadoras de nova esperança, desde que continuem 

fortalecendo-se como rede de comunidades que se orientam por critérios comuns, 

consequentemente, por ações comuns planejadas de forma participativa, focadas no 

quotidiano de vida da classe trabalhadora, especialmente, na significação e na 

sustentabilidade da vida pelo trabalho digno, exercido em razão do bem comum.  
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Resumo 

Este estudo visa a aprofundar a proposta de renovação paroquial da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), contida no Documento Comunidade de 

comunidades, a partir da perspectiva da santidade. Crê-se que esse documento 

apresenta um consistente projeto comunitário de santificação, fundado na noção de 

comunhão missionária e em continuidade com o Magistério do Episcopado Latino-

Americano. Para verificar tal hipótese, o estudo foi dividido em duas partes: a 

primeira é breve e apresenta alguns elementos introdutórios sobre a compreensão de 

santidade nas Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano; a segunda parte 

trata propriamente das perspectivas de santidade presentes no documento em 

questão. Ao final, tiram-se algumas breves conclusões sobre a vivência da santidade 

comunitária, algo pertinente ao atual contexto de transformações. 

 

 

Introdução 
 

O objetivo desta reflexão é trazer à luz a íntima conexão que há entre o projeto 

paroquial latino-americano Comunidade de comunidades e a vivência da santidade 

do povo fiel de Deus. Esse projeto paroquial tem suas raízes na renovação 

eclesiológica do Concílio Vaticano II, ganhando identidade e forma nas Conferências 

Gerais do Episcopado Latino-Americano, desde Medellín (1968). Em 2014, o referido 

projeto foi aprofundado e atualizado para as Igrejas Particulares no Brasil, através da 

publicação do Documento da (CNBB) denominado Comunidade de comunidades: 
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uma nova paróquia: a conversão pastoral da paróquia. Atualmente, esse 

documento está em processo de recepção nas dioceses.  

O ponto de partida deste estudo é a análise da compreensão de santidade 

implícita no documento em questão. A santidade é uma propriedade essencial da 

Igreja de Jesus Cristo e seu entendimento no documento pode contribuir para a 

elucidação do sentido mais profundo da renovação paroquial ali proposta. A hipótese 

é que esse documento tenha, como pano de fundo, uma compreensão de santidade 

essencialmente comunitária, baseada no Magistério do Episcopado Latino-

Americano, na qual a noção de comunhão assume papel determinante na 

caracterização do modo de renovação das paróquias. Vale dizer que a comunhão tem 

suas raízes na tradição mais antiga da Igreja e, atualmente, tem se firmado como 

conceito-chave na interpretação do Mistério Eclesial no Vaticano II. Em um ambiente 

urbano, marcado pór anonimato, solidão e individualismo, a comunhão assume um 

significado ainda mais relevante, na medida em que propõe um estilo de vida 

alternativo, caracterizado por relações fraternas, gratuitas e solidárias. 

O presente estudo está dividido em duas partes: a primeira é breve e apresenta 

alguns elementos introdutórios sobre a compreensão de santidade no Magistério do 

Episcopado Latino-Americano, e a segunda parte trata propriamente do documento 

Comunidade de comunidades, abordando as perspectivas de santidade ali presentes. 

Ao final dessa reflexão, espera-se inferir algumas conclusões sobre a vivência da 

santidade no atual contexto de transformações socioculturais e eclesiais.    

 

1 O Documento “Comunidade de comunidades” na esteira da renovação 
comunitária latino-americana 
 

A renovação teológica do século XX, que culminou no Concílio Vaticano II, 

operou na vida eclesial a passagem de uma concepção de santidade demasiado 

individual para outra de cunho mais histórico e comunitário.1  

As Igrejas Particulares latino-americanas tomaram parte dessa renovação, no 

período pós-conciliar, uma intensa reflexão de caráter comunitário e pastoral. A 

noção de santidade começou a ser utilizada para além das linhas que delimitam o 

                                                      
1 Foi fundamental para realizar esta passagem, a revalorização da imagem do Deus vivo da Bíblia que 
intervém na história para convidar a humanidade para fazer aliança com Ele. A teologia da graça, 
destinada a sistematizar a compreensão sobre o modo de santificação do ser humano, a partir de então 
ganhava contornos históricos e relacionais. Um marco importante para o advento dessa nova 
perspectiva foi a publicação do livro: (DE LUBAC, H. Surnaturel, Paris, 1946). 
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sacro e o profano, adquirindo o significado de uma vivência comunitária e pascal em 

Cristo, inserida na sociedade e em sintonia com os sinais dos tempos presentes no 

Subcontinente. 2  Nesse contexto, as estruturas paroquiais foram fortemente 

questionadas e desafiadas a favorecer a vivência do Evangelho em pequenas 

comunidades imersas nos problemas e anseios da sociedade. Marcaram essa reflexão, 

sobretudo, as Conferências do Episcopado Latino-Americano de Medellín, de Puebla, 

de Santo Domingo e de Aparecida.3 

Na Conferência de Medellín, a América Latina passava por um agitado 

processo de transformações socioculturais e eclesiais. A surpreendente experiência de 

aggiornamento realizada pelos bispos latino-americanos no concílio, somado ao 

ambiente de efervescência social desencadeado com a Revolução Cubana de 1959, 

propiciou ao Episcopado, em Medellín, a redação de 16 documentos impactantes, de 

tons proféticos e pastorais. 

 No que se refere ao tema renovação comunitária, a paróquia foi apresentada 

como uma estrutura pastoral deficitária, marcada por uma prática de 

sacramentalização pouco ocupada com a evangelização prévia.4 Para reverter esse 

quadro, os bispos assumiram (como uma prioridade pastoral) a implementação das 

Comunidades cristãs de base, baseados nos princípios da comunhão e da 

catolicidade.5 Eles apostaram nessa forma incipiente de pastoral, surgida nos anos 

50, e que se tornou decisiva para o desenvolvimento de uma eclesiologia do “povo de 

Deus” latino-americana.  

Na opção pelo modelo das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), colocaram-

se em prática duas intuições que constituem uma releitura criativa do Vaticano II: 1) 

a promoção do laicato, especialmente do laicato pobre; 2) a conscientização de todos 

os membros da Igreja para que se tornem agentes de promoção humana.6 Nesse 

sentido, a renovada compreensão de santidade passava pela vivência comunitária da 

                                                      
2 O Cardeal Juan Landázuri, presidente do CELAM, no período da II Conferência do Episcopado 
Latino-Americano em Medellín, testemunhou essa passagem: “Estamos possivelmente acostumados a 
uma visão clerical do mundo. Invade-nos, às vezes e quase espontaneamente, receio, desconfiança e 
temor ante o que é chamado, não sei se muito exatamente, de profano. E, no entanto, o Verbo de Deus 
se fez homem e habita entre nós dando sentido a tudo quanto existe e se realiza de humano.” 
(LANDÁZURI RICKETTS, J. Discurso de abertura do Cardeal Juan Landázuri Ricketts. MEDELLÍN, 
ns. 18 e 19).  
3  Para um aprofundamento desse tema, ver: (BRUSTOLIN, L. A. La conversión pastoral de la 
parroquia, p. 9-27). 
4 MEDELLÍN, Pastoral popular, n. 1. 
5 MEDELLÍN, Pastoral de conjunto, n. 5-10. 
6 MENÉNDEZ MARTÌNEZ, V. La misión de la Iglesia, p. 50. 
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fé e pela ação profética e transformadora dos cristãos diante das realidades de 

pobreza e de desigualdade da sociedade latino-americana.  

Uma década depois, por ocasião da celebração da Conferência de Puebla 

(1979), as CEBs já faziam parte do cotidiano de grande número de dioceses do 

Subcontinente. Essas comunidades se multiplicaram sobretudo nas periferias das 

grandes cidades e no campo, apresentando-se como centros de “comunhão e 

participação”.7 Na eclesiologia de Puebla, o ideal de vida cristã – de santidade – devia 

acontecer a partir e com o povo mais pobre. É fato que houve dificuldades e conflitos 

no processo de implantação desse novo modo de ser Igreja. Em alguns lugares, houve 

falha no acompanhamento e deficiências na formação de seus líderes, tornando as 

CEBs alvo de manipulações ideológico-políticas. 

A Conferência de Santo Domingo (1992) realizou-se dentro de um novo 

panorama sociocultural da América Latina, marcado pela queda do muro de Berlim e 

pelo crescimento da cultura urbana. Em um ambiente eclesial conturbado, marcado 

por tensões entre uma corrente eclesiológica de cunho mais cultural e outra de cunho 

social, os bispos definiram como novas prioridades para a pastoral latino-americana 

o querigma e a catequese inculturados. A santidade foi afirmada como dimensão 

fundamental da Igreja, entendida em seu caráter ontológico e realizada, sobretudo, 

nos sacramentos. 8  Com essa reflexão episcopal de cunho mais institucional e 

mistérico, a instituição paroquial readquiriu um papel mais positivo na renovação 

comunitária latino-americana. De outra parte, as CEBs passaram a ser pensadas no 

interior da paróquia, ao lado dos grupos, movimentos e comunidades, como foi 

definido na famosa expressão de Santo Domingo: “Paróquia: comunidade de 

comunidades e movimentos”.9 

A Conferência de Aparecida trouxe novos desdobramentos para o tema 

renovação paroquial. Essa conferência aconteceu no contexto de mudança de época, 

de pluralismos, de aumento da secularização e de perda da influência das 

comunidades paroquiais sobre o cotidiano das pessoas. No Documento de Conclusão 

de Aparecida, a paróquia foi chamada de “escola de comunhão” 10  de discípulos 

missionários de Jesus Cristo, bem como de “comunidade de comunidades”.11 

                                                      
7 PUEBLA, ns. 563-567. 
8 SANTO DOMINGO, ns. 31, 53. 
9 SANTO DOMINGO, n. 58. 
10 APARECIDA, n. 170.  
11 APARECIDA, ns. 99, 179, 309. 
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 Com a primeira expressão, os bispos enfatizaram a linguagem discipular e 

comunional, de tonalidade experiencial, cristocêntrica, consonante a proposta de 

desenvolvimento de um itinerário de iniciação cristã nas comunidades eclesiais. Com 

a última expressão, enfatizou-se o estilo descentralizado de gerir a paróquia, com a 

promoção e a formação de lideranças leigas e o incremento de pequenas 

comunidades missionárias.  

Enfim, afirma-se que, na caminhada pastoral latino-americana, manifestaram-

se diferentes acentos sobre a compreensão da santidade. Em Medellín e Puebla, a 

pedra de toque em que se decide a autenticidade da vida cristã é o agir do povo de 

Deus na história; em Santo Domingo, o acento recaiu sobre o ser cristão e a 

necessidade de se aderir a uma comunidade sacramental. Em Aparecida, conforme a 

expressão de Almeida, o Episcopado optou por uma via média. 12 Isso resultou em 

uma compreensão de santidade que comportou tanto a inserção profética no mundo 

quanto uma calorosa participação na vida da comunidade por meio da celebração dos 

sacramentos, a catequese e o querigma.  

O Documento Comunidade de comunidades surgiu no contexto de Aparecida, 

refletindo sobre a necessidade de se repropor a conversão pastoral da paróquia em 

comunidade de comunidades. 

 

2 Perspectivas da Santidade no Documento Comunidade de 
Comunidades 
 

A palavra santidade aparece uma única vez no Documento Comunidade de 

comunidades,13 o que não quer dizer que essa noção não seja importante para o 

projeto de renovação comunitária proposto pelos bispos. Talvez, esse uso escasso do 

termo se deva à rejeição de um significado de santidade, muito presente ainda em 

nossos dias, que privilegie a experiência espiritual-individual sobre a experiência 

comunitária. 

 De fato, a literatura espiritual tem apresentado a santidade comunitária como 

uma consequência da santidade do indivíduo, ressoando, de algum modo, o 

individualismo no campo espiritual.14 Mas, como se verá, a concepção de santidade 

                                                      
12 ALMEIDA, J. A. Paróquia, comunidades e pastoral urbana, p. 154-171. 
13 No número 234, fala-se em “vocação universal à santidade” como um critério de eclesialidade para 
os movimentos e associações de fiéis. 
14 É o que afirma Amedeo Cencini: “A literatura espiritual sobre a experiência espiritual da pessoa 
predomina, sem dúvida, sobre a que trata da experiência comunitária. Este último conceito não está 
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implícita no documento em questão é de substrato comunitário, ligado à tradição das 

Conferências do Episcopado Latino-Americano. 

 

2.1 A santidade da Igreja é obra trinitária   

 

No capítulo quarto do Documento Comunidade de comunidades, destinado à 

fundamentação teológica da comunidade paroquial, os bispos afirmaram, com 

clareza, a origem, bem como a total dependência e conformação da Igreja ao mistério 

da Santíssima Trindade:  

 

A Igreja foi desejada e projetada pelo Pai, é criatura do Filho e constantemente é 
vivificada pela ação do Espírito Santo. A dimensão comunitária é fundamental na 
Igreja, pois se inspira na própria Santíssima Trindade, a perfeita comunidade de 
amor. Sem comunidade não há como viver autenticamente a experiência cristã, 
pois a Igreja origina-se da Trindade, é estruturada à sua imagem e ruma para a 
pátria trinitária.15 

 
Na mesma seção, os bispos explicaram a comunhão e a missão como sendo 

dois elementos essenciais para a compreensão do Mistério da Trindade e que 

repercutem diretamente na autocompreensão da comunidade cristã: a comunhão 

trinitária, fundada no amor, gera a missão, e a missão gera a comunhão. Eis, aí, a 

dinâmica com a qual a Igreja nasce e se edifica.16  

Esses conceitos basilares também oferecem o suporte necessário para 

compreender a noção implícita de santidade da Igreja no Documento Comunidade de 

comunidades. A participação da comunidade eclesial na santidade divina é, em 

sentido último, dom gratuito de Deus-comunhão que deseja que todos conheçam e 

participem de seu amor. De fato, a santidade – termo relacionado ao sacro, à 

separação daquilo que é profano –, adquire um significado mais amplo com o 

cristianismo: nas missões do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai fez transbordar seu 

Espírito de santidade para além dos confins do sagrado.  

                                                                                                                                                                      
totalmente ausente, mas recebe menor atenção. Prova disso é o fato, talvez ainda mais evidente e de 
certa forma consequência dele, que o mesmo parece acontecer entre o conceito de santidade individual 
e o de santidade comunitária.” (CENCINI, A. Vida fraterna: comunhão de santos e pecadores, p. 37). 
15 CNBB, Comunidade de comunidades, n. 154. 
16 “A comunhão e a missão trinitária inspiram a missão da comunidade que nasce da consciência de 
que muitos vivem sem o amor de Deus.” (CNBB, Comunidade de comunidades, n. 156). A 
fundamentação trinitária da comunidade cristã aparece no documento em questão, sobretudo nos ns. 
152-157. 
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Então, a santidade da Igreja é fruto da missão trinitária que atinge judeus e 

pagãos; não é mérito da comunidade eclesial e nem se restringe a um grupo de 

cristãos; é santidade doada por beneplácito divino. Ao mesmo tempo, essa santidade 

é chamada à responsabilidade, pois exige a colaboração da Igreja, a fim de que a 

Trindade possa completar sua obra santificadora em todo o mundo. No Documento 

em questão, a explicitação do termo Ekkesía17 – assembleia convocada por Deus – e 

das imagens de Igreja esposa (colaboradora) e corpo de Cristo18 e povo de Deus19 

ajudam a compreender a natureza comunional e missionária da Igreja santa.20  

O destaque dado, no Documento Comunidade de comunidades, aos 

sacramentos é também esclarecedor para o entendimento da santidade como obra 

trinitária.21 Aqui, as celebrações sacramentais são compreendidas como experiências 

de salvação divina que acontecem no hoje das comunidades eclesiais. Elas exprimem 

a primazia da ação de Deus. Nesse sentido, o Episcopado alerta aos ministros 

ordenados que é preciso vivenciar o que se celebra: a liturgia deve conduzir ao 

mistério e não se reduzir ao encontro de pessoas entre si.22 No centro das celebrações, 

encontra-se o Mistério Pascal de Cristo que reconcilia a humanidade com o Pai, 

gerando a comunhão dos santos. 

Entre os sacramentos, a Eucaristia é central no documento em questão e é a 

que melhor exprime o sentido comunitário da salvação operada por Deus. “‘A fé da 

Igreja é essencialmente fé eucarística e alimenta-se, de modo particular, à mesa da 

Eucaristia’. (SC, 6). A Eucaristia é o momento principal da vida comunitária”.23 Na 

celebração eucarística, a santificação acontece de modo pleno pela comunhão com o 

corpo doado de Cristo: “Porque há um só pão, nós, embora sendo muitos, somos um 

só corpo, pois todos participamos desse único pão.” (1 Cor 10,17).24 Não é por acaso 

que os cristãos do Oriente chamam a Eucaristia de “Divina Liturgia”, e os cristãos do 

Ocidente chamam-na de “Santa Missa”. 

                                                      
17 CNBB, Comunidade de comunidades, ns. 100-101. 
18 CNBB, Comunidade de comunidades, ns. 94 e 103. 
19 CNBB, Comunidade de comunidades, ns. 95 e 104. 
20 Um estudo sistemático sobre a santidade da Igreja em perspectiva trinitária encontra-se em: (SALIS 
AMARAL, M. S. Concidadãos dos santos e membros da família de Deus, p. 308-356). 
21 Faz-se menção aos sacramentos da iniciação à vida cristã em 26 parágrafos do documento. A 
centralidade dos sacramentos para a vida cristã é expressa na citação de SC 10: “A liturgia é o cume 
para o qual se dirige a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte donde emana toda a sua força.” 
(CNBB, Comunidade de comunidades, n. 125). 
22CNBB, Comunidade de comunidades, n. 274. 
23 CNBB, Comunidade de comunidades, n. 181. 
24 CNBB, Comunidade de comunidades, n. 82. 
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Como se percebe, a clara afirmação do Episcopado sobre a centralidade da 

ação trinitária na comunidade eclesial, visibilizada na celebração do Mistério Pascal 

de Cristo, permite identificar uma compreensão de vida cristã – de santidade – em 

chave existencial e comunional.  

 

2.2 Orientação escatológica da comunidade cristã 

 

No Documento Comunidade de comunidades, os fundamentos trinitário e 

sacramental da Igreja encontram-se unidos à esperança na comunhão futura do 

Reino de Deus. Juntos, esses elementos formam o horizonte mistérico adequado ao 

florescimento de uma autêntica busca e vivência da santidade pela comunidade 

eclesial.25  

O Episcopado concedeu um generoso espaço no documento em questão para a 

exposição dos elementos mistéricos e comunitários da Igreja Primitiva. Ali, 

apresentou-se a centralidade da esperança na vinda gloriosa de Jesus Cristo no final 

dos tempos. São várias as passagens bíblicas citadas que reportam à consciência de 

que a comunidade eclesial reúne os herdeiros do Reino. (Fl 3,20; Ef 2,19; 1Pd 1,7.17. 

2,11; Hb 11,13-14).26 A Carta a Diogneto, redigida no século II por autor desconhecido, 

foi enfatizada e serve para demonstrar que a esperança na ressurreição dos mortos 

fundamenta um modo de existir comunional e perseverante dos cristãos, que é 

alternativo aos valores vigentes na sociedade plural.  

 
Vivem na sua pátria, mas como forasteiros; participam de tudo como cristãos e 
suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada 
pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os 
recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito; estão na carne, mas 
não vivem segundo a carne; moram na terra, mas têm sua cidadania no céu; 
obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis [...], são 
pobres, e enriquecem a muitos; carecem de tudo, e têm abundância de tudo. 27 

                                                      
25  Vale dizer que, no período pós-conciliar, nem sempre foi dada a devida atenção à orientação 
escatológica da Igreja, deixando margem a interpretações demasiadamente horizontalistas da 
comunidade cristã. O Episcopado brasileiro mostrou-se atento a esse perigo já em décadas anteriores, 
como manifesto no Documento da CNBB de 1988, denominado Igreja: comunhão e missão: “É óbvio 
que nas décadas após o Concílio esta dimensão vertical da comunhão eclesial tem sido menos 
profundamente experimentada por muitos que, por outro lado, têm um vivo sentido de sua dimensão 
horizontal. Todavia, se a comunidade cristã não tiver consciência da maravilhosa e gratuita bondade 
de Deus, que nos salvou, não por causa das obras de justiça que tivéssemos feito, mas por misericórdia 
(Tit 3,4-5) a missão da Igreja a serviço da família humana estará radicalmente enfraquecida e jamais 
alcançará o nível pretendido pelo Concílio.” (JOÃO PAULO II, Mensagem aos bispos dos Estados 
Unidos, n. 2 apud CNBB, Igreja: comunhão e missão, n. 65). 
26 CNBB, Comunidade de comunidades, ns. 94-97. 
27 CARTA A DIOGNETO, ns. 5, 5-13 apud CNBB, Comunidade de comunidades, n. 110. 
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A expressão grega paroikía, termo utilizado pelos cristãos para afirmar a 

instituição paroquial, criada no século IV, também foi utilizada no documento em 

questão para apresentar a forte orientação escatológica das comunidades cristãs dos 

primeiros séculos. Na sua forma substantivada, paroikía pode ser traduzida por 

“morada, habitação em pátria estrangeira”, sempre indicando que o cristão não está 

em sua pátria definitiva.28Nesse sentido, os bispos realçaram o entendimento da 

comunidade paroquial como sendo uma hospedaria daqueles que peregrinam para o 

céu. É lar de passagem e, portanto, deve ser uma referência de acolhida e de vida 

fraterna, escola preparatória para a vida definitiva no Reino dos Céus.29  

A antiguíssima expressão “comunhão dos santos” foi recuperada pelos bispos e 

também serviu para manifestar a dimensão escatológica da Igreja. No mistério da 

comunhão dos santos, a comunidade paroquial participa, de modo sobrenatural, de 

uma profunda comunhão entre os fiéis que peregrinam sobre a Terra e os que já 

faleceram:    

 
A Igreja, contudo, é mais do que se vê: ela é mistério. Por isso a paróquia como 
comunidade de comunidades e cada um dos fiéis estão em profunda comunhão 
com a realidade além da visibilidade. A comunhão da Igreja supera a unidade 
sociológica ou a harmonia psicológica. É uma comunhão no mistério da 
comunhão dos santos: a Igreja que está no céu, os redimidos em Cristo, com 
aqueles que estão se purificando no purgatório e com os que são discípulos de 
Jesus que peregrinam sobre a Terra. Essa comunhão se reflete nas dioceses com 
suas paróquias que constituem a Igreja visível e rezam em comunhão com seus 
membros que já faleceram.30   

 
Para a comunidade que busca renovação, é importante ter, diante dos olhos 

que tanto o percurso quanto a meta final são feitos de comunhão. 

  

2.3 Santidade comunitária 

  

Há uma índole comunitária da santidade cristã que perpassa toda a Sagrada 

Escritura.31 Essa índole aparece de modo claro no Evangelho de Mateus, por meio da 

promessa de Jesus, o Cristo de Deus, de permanecer para sempre no seio de sua 

                                                      
28 CNBB, Comunidade de comunidades, ns. 161, 162. 
29 CNBB, Comunidade de comunidades, n. 163. 
30 CNBB, Comunidade de comunidades, n. 159. 
31 Segundo Miguel de Salis, a santidade da Igreja na Sagrada Escritura pode ser descrita em termos de 
relação-Aliança de Deus com seu povo em Cristo. Os termos implicados nessa aliança, são: eleição, 
pertença, consagração e comunhão. Para um estudo mais aprofundado, ver: (AMARAL, M. S. 
Concidadãos dos santos e membros da família de Deus, p. 308-326). 
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comunidade: “Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no 

meio deles” (Mt 18,20); e “Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos 

tempos.” (Mt 28,20). A presença de Cristo na comunidade é dom trinitário e é 

garantia de efetiva santidade.  

Com razão, Amedeo Cencini alerta à existência de uma compreensão 

individualista da santidade que deturpa o sentido prevalentemente comunitário da 

vida cristã. Para evitar a propagação de tal mentalidade, ele afirma que as reflexões 

teológicas sobre a santidade deveriam privilegiar a expressão comunidades santas 

sobre indivíduos santos.32 Ele argumenta: 

 
É estranho que essa santidade [comunitária] prometida pela palavra de Deus, e, 
portanto certa, na prática seja depois desvalorizada, um tanto marginalizada, 
considerada fraca, esquecida ou usada somente para salientar a importância da 
oração comunitária ou o poder da oração de intercessão. O individualismo 
espiritual acredita pouco na santidade comunitária; quando muito, crê mais em 
seus músculos (espirituais) e sorri ceticamente diante do mistério desse dom.33 

 
Como foi assinalado, as Conferências do Episcopado Latino-Americano têm 

enfatizado a índole comunitária da vida cristã. Pode-se, inclusive, afirmar que o 

Documento Comunidade de comunidades é a consolidação de um projeto latino-

americano de santidade comunitária, porque reúne e sintetiza os esforços de 

renovação comunitária do Episcopado local. 

A comunidade de fé é o eixo articulador de toda a renovação paroquial nesse 

documento.34 Propõem-se a geração de estruturas autenticamente comunitárias, que 

combatam a tendência da paróquia atual de agir como uma prestadora de serviços.35  

A imagem da paróquia, como prestadora de serviços, vai ao encontro da 

mentalidade mercadológica e individualista presente na cidade globalizada, na qual o 

fiel assume, dentro da paróquia, a postura de um consumidor de crenças, de 

promessas e de produtos religiosos. 

 
Quanto mais a paróquia se dobra para responder às solicitações do mercado, 
tanto mais se incrementa a sua figura administrativa: talvez, com aumento na 
capacidade organizativa, mas sempre em forma funcional, tendencialmente 

                                                      
32 Esse tema é objeto de um capítulo do seguinte livro de Cencini: Vida fraterna: comunhão de santos 
e pecadores, p. 37-48.  
33 CENCINI, A. Vida fraterna: comunhão de santos e pecadores, p. 140. 
34 O capítulo quarto desse documento, destinado a apresentar a Teologia da paróquia, foi construído a 
partir do princípio comunitário da fé. (FERNANDES, R. M. A eclesiologia de comunhão no 
Documento Comunidade de comunidades, 42, 43). 
35 Uma breve descrição da paróquia sacramentalizadora, prestadora de serviços, encontra-se no n. 29 
do documento em questão. 
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anônima, que responde só ocasionalmente às demandas religiosas, mas não pode 
ser vista e experimentada como ambiente vital de uma fé vivida.36  

  
A Teologia da Prosperidade, que se utiliza de lógicas do mercado, tem 

conquistado um espaço considerável em ambientes católicos, transformando espaços 

paroquiais em lugares de consumo religioso. Tal Teologia oferece uma salvação de 

cunho individual, imediatista e imanentista, visando a responder aos desejos de 

consumo dos indivíduos tantas vezes excluídos das benesses da sociedade do bem-

estar. Contudo, nas entrelinhas dessa Teologia, esconde-se uma perversidade 

religiosa, na qual o santo torna-se peça de barganha.  

No Documento Comunidade de comunidades, os bispos contrapõem-se ao 

cenário da paróquia como prestadora de serviços, propondo um ambiente paroquial 

renovado, que seja um lugar santo, um oásis onde os cristãos possam se reunir 

antecipando a misericórdia e a gratuidade do Reino que há de vir. A ideia de 

comunidade, como casa dos cristãos, é fundamental no documento em questão,37 

para delinear essa conversão da paróquia em comunidade de comunidades. Para a 

comunidade paroquial, ser casa implica converter-se em “ambiente de vida, 

referência e aconchego de todos que transitam pelas estradas da vida. [...] Significa 

garantir o referencial para o cristão peregrino encontrar-se no lar. É uma estação, 

uma parada no caminho para a pátria definitiva”.38  

Na paróquia como comunidade de comunidades, a tendência individualista e 

consumista observada em fiéis, atrelada à burocratização das paróquias, devem ceder 

espaço à reta aplicação da Teologia da Graça, na qual a presença de Jesus signifique 

salvação que já se concretiza no hoje das comunidades, através da vivência da 

fraternidade, da gratuidade, da misericórdia e da hospitalidade. Nas palavras do 

Episcopado, a “paróquia, entendida como comunidade, é o local onde se ouve a 

convocação feita por Deus, em Cristo, para que todos sejam um e vivam como 

irmãos”.39 

    

2.4 Vida em comunidade: comunhão de santos e pecadores 

 

Diante da chamada de Jesus para sermos perfeitos  como  Deus  Pai  é  perfeito 

                                                      
36 LANZA, S. La parrocchia in un mondo che cambia, p. 30. 
37 CNBB, Comunidade de comunidades, ns. 177-184. 
38 CNBB, Comunidade de comunidades, n. 178. 
39 CNBB, Comunidade de comunidades, n. 171. 
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(Mt 5,48), surgem questões sobre como corresponder a essa chamada quando os 

pecados e as fraquezas próprios e dos irmãos parecem dominar as relações 

comunitárias: É possível vencer o pecado na comunidade? Será preciso condenar e 

expulsar os irmãos pecadores? E, se isso não resolver, deve-se, então, procurar 

outra comunidade que corresponda às próprias expectativas de santidade? Vale 

dizer que a problemática do pecado em meio aos membros da Igreja já causou muitas 

dissensões e até cismas. Por isso, tais questões não devem passar despercebidas. 

Como afirmado, há, em algumas consciências, uma compreensão de santidade 

individualista, concentrada no cumprimento de metas pessoais a respeito de virtudes, 

como a pureza, mas que pouco leva em consideração aquilo que é a arquitrave que 

sustenta a vida cristã, isto é, a misericórdia.40 Quando se obscurece esse elemento 

vital do seguimento de Jesus (!), facilmente se vê o outro como um pecador de quem 

se deve distanciar. Afinal, se já existe um grande desgaste de energias na atenção e 

nos esforços sobre a própria conduta, o que se dirá do cuidado sobre os outros que 

tantas vezes se mostram displicentes no caminho de santificação (“Por acaso eu sou o 

guarda de meu irmão?”, Gn 4,9). Em outras ocasiões, deve-se ainda ficar atento para 

não se contaminar com o mau exemplo de sujeitos pecadores.41  

Dentro dessa perspectiva individualista, fala-se bastante em um caminho 

personalizado de santidade, nunca, porém, de um caminho conjunto de santificação. 

Isso também gera uma competição entre irmãos, elevando as exigências de perfeição 

moral e de piedade a graus tão altos que tornam a vida comunitária enfadonha e 

pesada.42 De pessoas que deveriam se ajudar mutuamente para tornar a vida menos 

desgastante devido aos problemas inerentes ao cotidiano, verificam-se a colocação e a 

sobreposição de fardos, alguns deles inúteis, nos ombros uns dos outros.   

Como exemplo de fraternidade quebrada pelo individualismo e pela 

competição, constata-se a ocorrência de julgamentos e de condenações na 

comunidade. Cencini faz uma análise muito lúcida sobre isso:  

  
Cria-se, às vezes, em nossa convivência, aquela estranha cumplicidade, 
semelhante a uma perversa “comunhão de julgadores”, como um tribunal 
composto por pessoas que não têm ou não sabem encontrar outros pontos de 
contato entre si e, de repente, se veem imediatamente de acordo em condenar 
alguém, e sentindo até prazer em agir assim. Às vezes, essa pseudocomunhão tem 
uma função compensatória ou catártico-libertadora: descarrega-se sobre um 

                                                      
40 PAPA FRANCISCO, Misericordiae vultus, n. 10. 
41 CENCINI, A. Vida fraterna: comunhão de santos e pecadores, p. 41. 
42 BONHOEFFER, D. Vida em comunidade, p. 20-23. 



 
 
 
 

Rafael Martins Fernandes & Leomar Antônio Brustolin | 251 

 

membro – em geral, alguém fraco e vulnerável, ou que erra com frequência e de 
boa vontade – toda a responsabilidade por aquilo que não funciona na 
comunidade, desobrigando-se até de buscar em outro lugar, e talvez, com maior 
profundidade, dentro de si mesmo, as causas do mau funcionamento do grupo.43 

 
Outros sintomas concomitantes, que identificam a ocorrência de uma 

pseudocomunhão eclesial, são as redes de fofocas, de intrigas e até de espionagem. 

Como se vê, o individualismo é gerador de grande parte dos pecados e doenças da 

vida comunitária. 

No Documento Comunidade de comunidades, os bispos apresentam uma 

consciência bem-aguda sobre a problemática do pecado e do individualismo na 

comunidade eclesial. Nesse sentido, eles indicam como remédio a experiência do 

autêntico discipulado missionário de Jesus Cristo.44 As experiências de acolhida e de 

perdão na comunidade têm lugar prioritário no roteiro de conversão discipular 

apresentado no capítulo sexto das proposições pastorais do documento. No centro, 

está o amor e a misericórdia do Pai, revelados em Jesus.45  

Nesse sentido, a comunidade, a partir da experiência de oração, aprende a 

pedir e a conceder o perdão: “Lembra-te, Senhor, de tua Igreja, para livrá-la de todo 

mal e aperfeiçoá-la com teu amor.” 46 Nascida do sacrifício redentor de Jesus, a 

comunidade cristã é lugar de reconciliação. A experiência de misericórdia, contudo, 

não pode acontecer sem, ao mesmo tempo, tratar-se com seriedade e serenidade os 

aspectos negativos da vida comunitária. Quando o pecado é enfrentado pelos fiéis, à 

luz da misericórdia de Cristo, geram-se processos de cura pessoal e comunitária que 

humanizam os espaços vitais da comunidade. Em suma, na Igreja santa – composta 

de membros pecadores – deve-se crescer no bem a partir de experiência do mal. 

 

2.5 Comunidade que se santifica na missão 

 

Nesta última parte do estudo sobre o Documento Comunidade de 

comunidades, a reflexão detém-se na tematização da santidade entendida como 

                                                      
43 CENCINI, A. Vida fraterna: comunhão de santos e pecadores, p. 241-242. 
44 A lógica do discipulado missionário de Cristo perpassa todo o Documento em questão, desde a 
fundamentação bíblica até as proposições pastorais; sobre isso, ver, sobretudo, os ns. 67-105, 151, 192-
241, 257-270, 302-305, 322.   
45 CNBB, Comunidade de comunidades, n. 257-267. 
46 DIDAQUÉ, 10,5, apud CNBB, Comunidade de comunidades, n. 257. 
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tarefa. Santificar-se significa, aqui, crescer em santidade na medida em que se 

participa da missão e da comunhão dos santos.47  

O Episcopado brasileiro reforça as orientações contidas no Documento de 

Aparecida e no Magistério do Papa Francisco, de que as comunidades eclesiais 

assumam uma postura decididamente missionária. Isso implica o Ser (dimensão 

paradigmática) e o Fazer (dimensão programática) das comunidades eclesiais. O Ser 

diz respeito à vivência do cristianismo em comunidade, buscando uma nova prática 

que comporte relações vividas segundo o Evangelho. O Fazer exige a urgente revisão 

das estruturas paroquiais obsoletas, bem como indica a organização e a execução de 

ações missionárias de modo permanente.48  

Nesse contexto, as proposições pastorais do capítulo sexto do Documento 

Comunidade de comunidades49 oferecem uma preciosa contribuição às comunidades 

eclesiais no desenvolvimento dessa postura missionária, além de ajudar na 

implantação de uma concepção de santidade que seja efetivamente comunitária.  

O Documento Comunidade de comunidades apresenta as proposições sobre a 

ação evangelizadora, concentrando a atenção basicamente sobre duas premissas 

presentes na eclesiologia do povo de Deus em comunhão do Vaticano II: a primeira 

premissa diz respeito à afirmação de que a convocação de Deus para a missão – assim 

como o chamado à santidade – pertence a todo o povo de Deus e se verifica na 

existência dos mais variados serviços e ministérios eclesiais. Essa afirmação está 

fundamentada no capítulo segundo da Lumen Gentium, de modo especial, no 

parágrafo n. 10, com o qual se afirma a participação de todos os membros da Igreja 

no único sacerdócio de Cristo. Desse sacerdócio origina-se o sacerdócio comum dos 

fiéis, proveniente do Batismo – fonte e raiz de todos os ministérios – e o sacerdócio 

ministerial, proveniente da Ordem, e que, por sua vez, está a serviço de todo o povo 

de Deus.  

Os bispos brasileiros explicitam essa premissa,  sobretudo  no  capítulo  quinto 

                                                      
47 A inserção dos fiéis na comunhão dos santos pelo Batismo implica a participação deles na única 
missão redentora do Filho de Deus. De fato, Deus concede um espaço em sua infinita liberdade ao ser 
humano, para que esse possa ser também sujeito em Cristo. Sobre o mistério da participação da Igreja 
na missão trinitária, ver: (BALTHASAR, H. U. von. Teodramática, v. III, p. 321-323.  
48 CNBB, Comunidade de comunidades, n. 323. Ver também os ns. 8, 45-60, 317, 323, 325. Vale dizer 
que a Conferência de Aparecida propôs uma Missão Continental que leve as comunidades eclesiais a 
vivenciar o “estado permanente de missão”. (APARECIDA, n. 551. 
49 CNBB, Comunidade de comunidades, ns. 242-319. 
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do Documento Comunidade de comunidades. 50  A partir da participação no 

sacerdócio de Cristo, todos adquirem espaço personalizado na missão da Igreja. A 

começar pelos bispos, passando pelos presbíteros, diáconos permanentes, 

consagrados e leigos, famílias, comunidades, associações e movimentos, todos são 

corresponsáveis na missão eclesial, cada qual exercendo o papel que lhe compete nas 

diversas instâncias da Igreja e da sociedade. O incentivo ao protagonismo de cada fiel 

cristão, contudo, não implica  personalismos que descaracterizam a missão conjunta. 

Não é interessante pensar em níveis inferiores e superiores de missões eclesiais – o 

que daria a entender a existência de diferentes níveis de dignidade entre cristãos – 

nem se pode pensar que algum membro da comunidade possa realizar a missão que 

compete, única e exclusivamente, a outros fiéis batizados. O que conta não é o 

reconhecimento humano e o prestígio recebidos pela missão que se desenvolve. Na 

verdade, o que vale é participar da comunhão no Reino de Deus. E isso não se 

aprende a desejar e nem mesmo se alcança sem os irmãos. Nesse sentido, torna-se 

muito válido o destaque que a Igreja tem dado à canonização de comunidades inteiras 

ou de famílias, como a de Santa Terezinha, e que apontam à realização de um 

itinerário conjunto de santidade.51   

A segunda premissa diz respeito à natureza da missão da comunidade 

paroquial.  Essa missão é derivada da única missão de Cristo Sacerdote, Profeta e Rei. 

O Concílio Vaticano II enfatizou que essa tríplice tarefa é essencial para a 

compreensão da missão eclesial,52 e o Documento Comunidade de comunidades a 

utilizou para expressar a identidade missionária da paróquia. Para afirmar essa 

identidade, o documento em questão utiliza as seguintes expressões: a paróquia é 

“casa da palavra” (múnus profético), “casa do pão” (múnus sacerdotal), e “casa da 

caridade” (múnus real). 53  A inspiração também vem do relato das primeiras 

comunidades cristãs em At 2,42.54  

Para que o ambiente denominado “casa dos cristãos” possa, de fato, tornar-se 

real à grande massa de católicos, propõe-se a descentralização dessas tarefas, seja das 

                                                      
50 CNBB, Comunidade de comunidades, ns. 192-241. 
51 PAPA FRANCISCO, Gaudete et Exsultate, 141. 
52 Quando os Padres conciliares refletiram sobre a missão da Igreja na Constituição Dogmática Lumen 
Gentium, eles se utilizaram reiteradamente, da tríplice missão de Cristo tanto para se referir à missão 
da Igreja universal (ns. 10-13) quanto da Hierarquia (ns. 24-27) e do laicato (ns. 33-36). 
53 CNBB, Comunidade de comunidades, ns. 179-184. 
54 “Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração 
do pão e nas orações.” Ver: (CNBB, Comunidade de comunidades, ns. 79-81). 
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mãos do pároco, seja dos espaços da matriz paroquial. O ideal é que o pároco capacite 

leigos e os delegue para serem lideranças de pequenas comunidades ouvintes da 

Palavra de Deus e praticantes da caridade. 

 Por sua vez, a Eucaristia, centro da vida comunitária, é celebrada em 

comunidades maiores. A descentralização faz com que a comunidade paroquial se 

faça próxima das distintas realidades de seu território (princípio da encarnação) e 

evite a autorreferencialidade. Isso vai ao encontro da eclesiologia do povo de Deus de 

Papa Francisco, expressa na chamada “Igreja em saída”.55 

 

Conclusão 

 

A interpretação do Documento Comunidade de comunidades, realizada aqui 

na perspectiva da santidade, quis contribuir para a detecção e o esclarecimento do 

sentido mais profundo da renovação paroquial proposta em nosso documento. Para 

obter sucesso, este estudo interpretativo do documento buscou ligar os aspectos 

teológicos aos pastorais, evitando leituras superficiais que descaracterizassem e 

empobrecessem a proposta do Episcopado brasileiro.  

Quanto aos resultados obtidos neste estudo, constatou-se que os bispos 

desenvolveram, mesmo que de modo implícito, as principais linhas de um consistente 

projeto comunitário de santificação, seguindo os passos do Magistério eclesial latino-

americano. Nesse sentido, verificou-se que a renovação eclesial empreendida nesse 

documento, estipulada a partir do princípio comunitário da fé, é herança de Medellín 

e perpassa pelas demais Conferências Gerais dos Bispos da América Latina. Ao 

mesmo tempo, assinalou-se que o uso escasso no texto da palavra santidade, não 

significou uma desatenção para com os aspectos mistéricos da vida cristã; pelo 

contrário, os bispos empreenderam um estudo sério sobre os fundamentos trinitário, 

sacramental e escatológico da comunidade cristã, demonstrando a preocupação em 

garantir um horizonte teológico adequado para o florescimento de uma autêntica 

vivência da santidade. Na verdade, o que se evitou foi a utilização de uma concepção 

individual de santidade, que fomenta o individualismo espiritual potencialmente 

presente nas comunidades eclesiais, por força do contexto de acentuada secularização 

da sociedade.  

                                                      
55 PAPA FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 20, 24, 46. A referida expressão é também o primeiro 
subtítulo do capítulo primeiro dessa Exortação sobre a transformação missionária da Igreja. 
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De fato, o individualismo se torna, hoje, o grande inimigo de uma santidade 

pensada comunitariamente. Como anotado, esse inimigo pode se infiltrar nas 

comunidades eclesiais sob as vestes de teologias secularizantes ou de espiritualidades 

intimistas. É preciso, antes de tudo, vencê-lo pela vivência do autêntico discipulado 

missionário de Jesus Cristo vivido em comunidade. Pois, segundo os bispos, o que 

indicará uma autêntica renovação pastoral e missionária da paróquia “será o tipo de 

relacionamento que se estabelecerá nas comunidades [...] de acordo com o 

Evangelho”.56 Aqui, Deus Trindade aparece como o santo na história que conduz o 

seu povo para a Jerusalém celeste. Refletir sobre o rosto santo de Deus-comunhão em 

meio a uma sociedade plural, em constante fragmentação das identidades, eis a 

grande tarefa proposta no Documento Comunidade de comunidades. 
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Resumo 

 Este artigo objetiva apresentar uma reflexão sobre a espiritualidade cristã leiga. No 

que tange ao tema, percebe-se uma crescente revalorização da importância do papel 

do cristão leigo na Igreja e no mundo, especialmente após o Concílio Vaticano II, o 

que igualmente se depreende pela crescente produção do Magistério Eclesiástico no 

campo da Teologia do Laicato. Diante dessa realidade, bem como do chamado cristão 

a viver segundo o Espírito de Deus, cultivando uma autêntica espiritualidade, o 

estudo propõe investigar se é crível falar de uma “espiritualidade cristã leiga” e 

apontar a especificidade da mesma. Procurar identificar aquilo que pode ser 

considerado singular desta espiritualidade aplicado ao estado de vida laical que, 

segundo Yves Congar, aponta para uma espiritualidade da vida leiga em face de uma 

espiritualidade da vida sacerdotal e da vida religiosa. Objetiva, a partir de 

fundamentos teológico-históricos, falar sobre uma espiritualidade própria do cristão 

leigo caracterizado por sua inserção no mundo e nas realidades temporais, bem como 

aprofundar a compreensão do paradoxo cristão “estar no mundo sem ser do mundo” 

e redescobrir as fontes para uma espiritualidade cristã leiga.  

 

Introdução 

 

 “Sal na terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14) é a expressão evangélica  utilizada 

para caracterizar os cristãos leigos que “receberam, pelo Batismo e pela Crisma, a 

graça de serem Igreja”.3 A Teologia do Laicato se reveste de inegável importância 

diante da realidade viva do ser e do agir dos leigos. 

                                                      
1 Bacharela em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS). Mestra em Teologia pela PUCRS. Doutoranda em Teologia pela PUCRS, bolsista da CAPES. 
E-mail: andreattadecarli@terra.com.br.  
2 Professor no PPG em Teologia PUCRS. E-mail: gborgesh@pucrs.br  
3 CNBB, n. 105, p. 9. 
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Após o Concílio Vaticano II, que representou verdadeira renovação eclesial no 

campo do laicato católico, 4  o Magistério da Igreja vem elaborando diversos 

documentos que tratam da identidade e da missão do leigo na Igreja e no mundo pelo 

papel que tem para a vida da própria Igreja e para a nova evangelização.  

Na América Latina, a partir do documento de Santo Domingo (1992), essa 

realidade tem sido denominada de “protagonismo dos leigos”. A expressão 

caracteriza a importância nos tempos atuais do papel do leigo como protagonista da 

nova evangelização, da promoção humana e da cultura cristã. (Santo Domingo, 97).5 

No que diz respeito à Teologia Laical, essa se caracteriza como um campo que 

prescinde de reflexão tanto no âmbito teológico quanto no pastoral. Esses dois 

aspectos estão intimamente ligados na medida em que o entendimento se constrói a 

partir da práxis, e essa vive de acordo com uma profunda e adequada compreensão 

do que significa a identidade e a vivência da vocação laical a partir de sua 

secularidade, ou seja, de sua relação com o mundo secular como sua maneira de 

procurar o Reino de Deus.6 

Aproximando-nos dos aspectos próprios da Teologia do Laicato, nos 

defrontamos com a questão da espiritualidade dos fiéis leigos como uma exigência de 

vida de todo batizado. A espiritualidade se constrói nos âmbitos existencial e 

concreto, próprios do cristão singular e que irá sustentar e fundamentar sua vocação 

e missão.7 Por sua vocação própria, compete aos leigos procurar o Reino de Deus 

tratando das realidades temporais e as ordenando segundo sua vontade. (Lumen 

Gentium, 31). 

Existem terrenos ainda pouco explorados pela Teologia, e um desses pode ser 

considerado como a redefinição do lugar da espiritualidade no que diz respeito à vida 

dos assim chamados cristãos leigos. Em tempos recentes, em que o Papa Francisco 

exorta sobre o chamado à santidade no mundo atual,8 manifesta-se a necessidade de 

uma reflexão mais sitemática e orientada à compreensão da vida espiritual no 

                                                      
4 Essa renovação eclesial, no campo do laicato católico, se deu em especial nos seguintes documentos: 
Constituição Dogmática Lumen Gentium, Constituição Pastoral Gaudium et Spes, Decreto Ad Gentes, 
Decreto Apostolicam Actuositatem, Decreto Christus Dominus, Declaração Dignitatis Humanae. 
5 No Documento de Puebla (1979) se encontra as dimensões essenciais de uma espiritualidade da vida 
do cristão leigo nos ns. 796, 797, 798 e 799. 
6 SCHILLEBEECKX, E. A definição tipológica do leigo cristão conforme o Vaticano II. In: BARAÚNA, 
Fr. G. (org.). A Igreja do Vaticano II. Petrópolis: Vozes, 1965. p. 999. 
7 PELLITERO, R. La teología del laicado en la obra de Yves Congar. Pamplona: Navarra Gráfica 
Ediciones, 1996. p. 227. 
8 Nesse contexto, nos referimos à recente Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate sobre a chamada 
à santidade do Papa Francisco no mundo atual, de 19 de março de 2018. 



 

 
 
 

Vitoria Andreatta de Carli & Geraldo Luiz Borges Hackmann | 261 

 

sentido de ser realmente conhecida, assumida e vivenciada no contexto de uma 

sociedade secularizada.9 

O estudo se dirige, em seu núcleo, a mostrar a espiritualidade como uma 

exigência de vida de todo cristão leigo batizado chamado à santidade. Esse, desde sua 

capacidade de entrar em relação com Deus, se centra no princípio de fazer sua 

vontade no lugar e no tempo onde se encontra.10 Dessa forma, a inserção na trama 

das coisas do mundo, a perspectiva sacramental, o sentido de missão e a dimensão 

carismática são pistas necessárias para comprender e falar de modo adequado de 

uma espiritualidade laical.11  

 

1 Uma aproximação à espiritualidade cristã 

 

A Teologia do Laicato encontra-se no seio da eclesiologia, e os leigos, como 

membros do povo de Deus e inseridos pelo Batismo no corpo místico de Cristo (AA, 

3), são chamados a viver a vida de Cristo pelo Espírito.12 Destarte, a espiritualidade é 

algo visceral; faz parte essencial da vida cristã e se encontra no âmbito existencial e 

concreto que sustenta e fundamenta a vocação e missão dos leigos.13 Em outras 

palavras, a espiritualidade cristã é, primeiramente, a realização de vida, uma práxis 

que não se refere somente ao âmbito da vida interior, mas abrange toda a estrutura 

da vida do ser humano (a dimensão moral, corporal, etc.).14 

Partindo desses elementos, é preciso, para uma melhor vivência da 

espiritualidade leiga, buscar compreendê-la como algo integrador que seja concreta 

ao unir a oração e a ação como compromisso com o mundo. A espiritualidade bem- 

desenvolvida é um benefício não só para o ser humano, mas para a sociedade. É 

missão da espiritualidade cristã vivificar a cultura por dentro mediante o 

testemunho da presença do Espírito,15 levando, assim, à perfeição as bases éticas: 

 

                                                      
9 O Decreto Apostolicam Actuositatem dedica o n.4 inteiramente ao tema A espiritualidade dos leigos 
em ordem do apostolado (Apostolicam Actuositaten, 4). 
10 PELLITERO, R.  La teología del laicado en la obra de Yves Congar. Pamplona: Navarra Gráfica 
Ediciones, 1996. p.  228. 
11 Ibid., p. 402. 
12 Ibid., p.  92. 
13 Ibid., p.  227. 
14 BENKE, C. Breve história da espiritualidade cristã, p. 10. 
15 FIORES, S. de. Espiritualidade contemporânea. Dicionário de Espiritualidade, São Paulo: Paulinas, 
1989. p. 345. 
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A Boa Nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem 
decaído, combate e remove os erros e os males decorrentes da sempre 
ameaçadora sedução do pecado. Purifica e eleva incessantemente os costumes 
dos povos. Com as riquezas do alto ele fecunda, como que por dentro, as 
qualidades do espirito e os dotes de cada povo e de cada idade, fortifica-os, 
aperfeiçoa-os e restaura-os em Cristo. (GS, 58). 
 

Outrossim, apesar de previsões sobre o fim da religião, nossa época está cheia 

de movimentos espirituais que demonstram a vitalidade do sentido religioso no 

mundo atual e particularmente na Igreja.16 Nesse contexto, encontra-se a realidade 

do crescente pluralismo que não deve ser vista como algo negativo, mas como uma 

oportunidade para o cristianismo viver a catolicidade, considerada como a 

capacidade de ser mais abrangente e inclusiva. Acerca da questão do pluralismo 

cultural,  

a situação cultural onde a fé é vivida é a de pluralismo. Pluralismo cultural e fé 
não são, pois, dois mundos separados ou paralelos ou contrapostos. O fiel cristão 
está dentro de um mundo plural e é ali que ele vive a sua fé. Como a situação de 
pluralismo cultural é ainda uma realidade que está se manifestando, que está em 
ascendência, toda a sociedade encontra-se neste processo, com tensões a ele 
inerentes. A tensão vivida pelo cristão é, em termos, a mesma vivida por outras 
pessoas nesta sociedade de mudança.17 

 

Como a espiritualidade cristã é considerada uma exigência de vida de todo 

batizado e passa sempre por uma relação com Deus, é necessário pesquisar para uma 

melhor compreensão teológica da espiritualidade leiga, caracterizada por sua 

inserção no mundo temporal de modo a levá-lo a Deus. Não é propriamente o tipo de 

atividade que se realiza, mas a forma como é realizada, de modo a não se deixarem 

submergir pelas preocupações do mundo, mas a partir de dentro santificá-lo.  

Importante é ressaltar que a distinção que será utilizada entre clero, laicato e 

vida religiosa diz respeito não só às diferentes funções existentes no corpo de Cristo, 

expressão, essa, que representa um conceito funcional que expressa a unidade entre 

os cristãos e a relação dos mesmos com a “cabeça” que é Cristo,18 mas também uma 

verdadeira diferença teológica pela recepção do Sacramento da Ordem por parte de 

alguns cristãos.  

                                                      
16 FIORES, S. de. Espiritualidade contemporânea, p. 341. 
17 BERKENBROCK, V. J.  Fé cristã plural: a chance do retorno à catolicidade, p. 88. 
18 Assim aduz Joseph Ratzinger: “Observemos, sobretudo, que a expressão: ‘corpo de Cristo’, usada 
pelo apóstolo Paulo, transmite mais uma ideia de serviço do que de ser simplesmente. O conceito de 
Paulo é um conceito extremamente funcional que salienta ao máximo a interdependência entre os 
cristãos e a relação deles com a cabeça que é Cristo. (RATZINGER, J.  O novo Povo de Deus, p.  362). 
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Nesse sentido, a Primeira Carta aos Coríntios, de São Paulo, afirma: “Assim, 

na variedade, todos dão testemunho da admirável unidade do corpo de Cristo” (1 

Cor. 12,11). A esse propósito, dizia Santo Agostinho sobre a ordenação que outorga 

um proprium ao sacerdote, mas pressupõe a permanência daquilo que é comum: 

“Atemoriza-me o que sou para vós, consola-me o que sou convosco. Para vós, sou 

bispo; convosco, sou cristão. Aquele é o nome do ofício; este, o da graça; aquele, o do 

perigo; este, o de salvação.” (Lumen Gentium, 32). 

Pelo Sacramento do Batismo, o leigo inicia sua participação no Espírito, 

condição, essa, comum também aos ministros ordenados e aos religiosos: é a 

ontologia da graça, a antropologia cristã.19 Todos os batizados devem ser vistos 

como Igreja, participando, assim, das riquezas e responsabilidades que a consagração 

batismal confere na variedade dos carismas e ministérios.20 

No entanto, no âmbito da comunhão eclesial, o leigo se distingue do clérigo e 

do religioso. Segundo Bruno Forte, existe dois binômios assumidos pelo Vaticano II: 

1) hierarquia e laicato, com a diferença entre sacerdócio comum e sacerdócio 

ministerial ou hierárquico (Lumen Gentium, 10), pois os leigos participam de 

maneira diferente na tríplice função (sacerdotal, profética e régia); e 2) religiosos e 

não religiosos, distinção que não tem base em relação ontológica com Cristo, mas na 

forma diversa de vida para chegar ao fim comum da santidade. 21 

Não se pretende fazer um histórico da questão, tampouco descrever certo 

debate contemporâneo existente sobre o tema da diferença entre os diversos estados 

de vida pertencentes ao corpo de Cristo e se essa distinção seria de caráter ontológico 

ou ministerial, essencial ou acidental. A partir dessas premissas da riqueza comum 

de todos os batizados e da forma diversa de participação na tríplice função por parte 

dos leigos e dos ministros ordenados (distinção ontológica), é que trataremos de uma 

modalidade própria de espiritualidade dos fiéis leigos.22 

                                                      
19 FORTE, B. A missão dos leigos, p. 40.   
20 Ibid., p. 40. 
21 Ibid., p. 41-42. 
22 Acerca da identidade teológica do leigo, assim aduz Pedro Rodriguez: “Esa nueva participación en el 
sacerdocio de Cristo difiere del sacerdocio común de los fieles essentia et non gradu tantum. 
Paradójicamente, esta afirmación de Lumen Gentium ha sido mal entendida, como si fuera 
peyorativa para el sacerdocio comum de los fieles, cuando en realidad es la defensa de la plena 
dignidad cistiana de la conditio fidelis: el sacerdote ministerial no es un super-cristiano, sino un 
ministro, un servidor gracias a la presencia, en sus acciones ministerialies, de Christo Cabeza de su 
cuerpo. El sacerdocio ministerial o jerárquico no es, pues, un grado que haga los ministros más ‘fieles’ 
, más ‘cristianos’ que los demas membros de la Iglesia; sino que es algo essencialmente distinto, algo 
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 Nesse sentido, afirma Ramiro Pellitero que, segundo Yves Congar,  

 
há uma espiritualidade da vida leiga, frente a uma espiritualidade da vida 
sacerdotal ou da vida religiosa, pois cada uma dessas vidas possui suas condições, 
seus deveres e seus recursos próprios e portanto a vida em Cristo se encontra 
nelas afetada por algumas modalidades.23  

 
Entende-se que a investigação teológico-eclesial do laicato prescinde de que se 

abram horizontes de reflexão acerca da redefinição do lugar da espiritualidade no 

que tange à vida dos assim chamados leigos e, ainda, em questões nucleares, dar à 

palavra toda a sua precisão e densidade e a relação com uma visão de mundo 

conectada com as realidades temporais.  

 

2 Por uma espiritualidade laical: buscar e encontrar Deus em todas as 
coisas 

 

Hoje se reflete sobre a necessidade de buscar balizas mais precisas de uma 

espiritualidade adequada aos leigos de nosso tempo. Que seja algo integrador e que 

ofereça luzes para que os leigos possam viver sua espiritualidade no dia a dia, de 

forma madura e profunda. O Evangelho, segundo o teólogo Yves Congar, apresenta 

uma afirmação, em certo sentido paradoxal, ou seja, de que os cristãos estão 

destinados à vida eterna, mas, ao mesmo tempo, são chamados a viver no mundo, e 

essa precisa ser compreendida para ser traduzida em práxis.24 

Ao tratar desse tema, surgem algumas questões: Pode-se legitimamente falar 

de uma espiritualidade leiga ou simplesmente de uma espiritualidade cristã? Seria 

essa uma espiritualidade vivida por leigos ou apenas uma maneira leiga de viver a 

espiritualidade? É possível falar de uma espiritualidade própria da vida dos 

cristãos leigos de nosso tempo dedicados aos assuntos temporais? Como viver 

segundo o espírito num mundo secularizado? Se o ser precede ao fazer, seria 

possível falar da missão do leigo como Igreja em Saída sem, antes, tratar sobre sua 

espiritualidade? 

                                                                                                                                                                     
que se mueve en el plano del medium salutis, na del fructus salutis. (RODRIGUEZ, P. La 
identidad teológica del laico, p. 81). 
23“Hay una espiritualidad de la vida laica, frente a una espiritualidad de la vida sacerdotal o de la vida 
religiosa, pues cada una de essas vidas posees ‘sus concesiones, sus deberes y sus recursos propios y 
por tanto la vida en Christo se encuentra en ellas de ciertas modalidades’.” (PELLITERO, R. La 
teología del laicado en la obra de Yves Congar. Pamplona: Navarra, 1996. p. 227. 
24 PELLITERO, R. La teología del laicado en la obra de Yves Congar. Pamplona: Navarra Gráfica 
Ediciones, 1996. p. 228. 
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Falar em espiritualidade dos leigos ainda é um desafio, mesmo trancorridos 

mais de cinquenta anos após o Concílio Vaticano II, que acentuou o status de sujeito 

aos leigos na Igreja, desencadeando um novo espírito eclesial para com os fiéis 

leigos.25  

Importante é tecer algumas considerações sobre a compreensão da 

espiritualidade cristã ao longo da história. O conceito sobre a espiritualidade dentro 

da Igreja quase sempre teve contornos monacais. 26  A escassa valorização das 

realidades terrenas ou do mundo, na Igreja Primitiva e no monaquismo, 

desempenhou um importante papel na separação entre o sagrado e o profano e na 

relação entre a vida terrena e a vida eterna, bem como o valor correlativo da mesma 

vida terrena foram sentidos de diversas formas através da história. 

Não obstante a tradição cristã afirmar, desde o princípio, que a santidade 

estava destinada a todos os cristãos, apenas hoje se trata dos problemas sobre a 

santificação dos leigos a partir de uma perspectiva de compromisso com o mundo.27 

Yves Congar concede ao Doutor Tomás de Aquino um posto de notável relevância no 

processo histórico de valorização das realidades terrenas e, paralelamente, na 

evolução do pensamento do laicato: ao conciliar uma espiritualidade humanizada 

com a espiritualidade divinizada dos Santos Padres.28 

A partir do século XVI, se distinguem cinco momentos no processo histórico 

de valorização da secularidade dos leigos: 1) a afirmação do sacerdócio espiritual dos 

fiéis (séculos XVI e XVIII); 2) a espiritualidade do próprio Estado, especialmente 

com Francisco de Sales; 3) a valorização, cada vez mais positiva, do matrimônio 

(Francisco de Sales, Bossuet, Fénelon); 4) a extensão de um ideal exigente de vida de 

oração e ascética; e 5) a militância apostólica dos leigos a partir do século XVII, mas, 

sobretudo, no século XIX. 29 

A modernidade e as Ordens Religiosas introduziram algumas modificações 

nesse conceito ou no conceito de espiritualidade, como, por exemplo, a proposta 

espiritual da Compania de Jesus do século XVI, feita de uma síntese entre a 

contemplação e a ação, unindo a vida de comunhão com Deus com as atividades 

                                                      
25 KASPER, W. A Igreja Católica: essência, realidade, missão. São Leopoldo: Unisinos, 2012. p. 268. 
26 BINGEMER, M. C. Da Teologia do Laicato à Teologia do Batismo. Perspectiva Teológica, v. 19, n. 
47, p. 29-48, 1987.  
27 PELLITERO, R. La Teologia del Laicado en la obra de Yves Congar. Pamplona: Navarra Gráfica 
Ediciones, 1996. p. 240. 
473 Ibid., p. 233. 
29 Ibid., p. 395-396.  
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realizadas em meio à vida corrente. Acontece uma mudança como resposta a um 

amadurecimento eclesiológico e com o objetivo de obter uma verdadeira valorização 

da secularidade.30 

No que diz respeito às correntes espirituais contemporâneas, essas estão 

formadas prevalentemente por diversos movimentos: movimento de carácter 

místico-contemplativo; movimento cristocêntrico-eclesial; movimento bíblico-

litúrgico; e movimento de abertura aos valores terrenos.31 A centralidade de Jesus 

Cristo e da Igreja sempre esteve na base da espiritualidade cristã, mas, nas últimas 

décadas, recebeu particular acento.32 

As principais linhas de força da espiritualidade contemporânea são colocadas 

da seguinte forma: a) por um acentuado sentimento eclesial e comunitário e um 

desejo do Absoluto; b) o retorno às fontes: Bíblia, Liturgia e Padres; e c) abertura ao 

compromisso com a vida no mundo. É importante ressaltar que todas essas linhas 

tiveram, no Concílio Vaticano II, apoio e desenvolvimento.33 

O evento conciliar do Vaticano II retoma da Tradição elementos que, há muito 

tempo, já não alimentavam os cristãos como a importância do sentido da Palavra de 

Deus, o significado do sacerdócio universal dos batizados, e a vocação de todos à 

santidade. Todos esses elementos terão importante repercussão no desenvolvimento 

da espiritualidade.  

O teólogo Yves Congar lamentava que as profundas aquisições dogmáticas 

com relação aos cristãos leigos, advindas do Concílio Vaticano II, não foram capazes 

de suscitar uma Teologia ou uma anthropologie spirituelle que lhe fosse 

correspondente. Congar teria manifestado seu desejo de incluir um estudo como 

comentário sobre a espiritualidade ao Decreto Apostolicam Actuositatem, o que, 

naquele momento, não foi possivel.34  

Segundo Pellitero, para o dominicano Yves Congar, se os homens de Deus são 

os que, em última análise constroem a Igreja e a santidade, a espiritualidade laical se 

                                                      
30 PELLITERO, R. La Teologia del Laicado en la obra de Yves Congar. Pamplona: Navarra Gráfica 
Ediciones, 1996. p. 396. 
31 ANCILLI, E. Espiritualidad cristiana. Diccionario de Espiritualidad, Barcelona: Herder, 1987, p. 28-
31. 
32 Ibid., p. 29. 
33 Ibid., p. 31. 
34 PELLITERO, R. La Teologia del Laicado en la obra de Yves Congar. Pamplona: Navarra Gráfica 
Ediciones, 1996. p. 350. 
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perfila com efeito nos âmbitos existencial e concreto, próprios do cristão singular, 

que deverá sustentar e fundamentar a vocação e a missão dos leigos.35  

Será a partir do paradoxo da condição cristã au monde et pas du monde que 

Congar irá desenvolver os principais elementos de uma espiritualidade do cristão 

comprometido com o mundo, a partir da seguinte ordem: vontade de Deus santa e 

santificante, vocação, serviço e suas exigências, compromisso e responsabilidade, e 

isso tudo sob o significado da cruz.36 

Conforme síntese sobre a última posição de Congar sobre os leigos, segundo 

Pellitero, as chaves para a compreensão da espiritualidade seguem sendo a adesão à 

vontade e ao plano de Deus, o testemunho apostólico inerente à vocação batismal do 

cristianismo e, especialmente para os leigos, a referência teológico-eclesiológica aos 

dons, às situações e  aos meios adequados à sua condição.37  

Todo o cristão incorporado a Cristo pelo Batismo está chamado a seguir de 

perto Jesus, tornando-se uma pessoa espiritual, porque foi penetrada pelo Espírito 

em todas as dimensões da sua corporeidade, de sua mente, de sua vida como Jesus o 

foi, conforme aduz Maria Clara Bingemer, ao tratar sobre uma espiritualidade para 

leigos.38 Pelo Batismo, o cristão é unido de modo profundo e para sempre com Jesus 

Cristo. 39  Assim, o fiel cristão leigo realizará sua vocação universal à santidade. 

(Lumen Gentium, 40). 

Complementa, na mesma direção, a teóloga, que o campo onde essa vida no 

espírito pode dar-se não é em outro lugar senão o mundo, que é próprio do leigo 

(índole secular), pois os cristãos devem se dedicar aos assuntos temporais, vivendo 

em permanente epifania.40 A espiritualidade cristã não estaria mais restrita a ser 

privilégio de poucos, mas uma exigência de vida de todo batizado.   

                                                      
35 Ibid., p. 227. 
36 PELLITERO, R. La Teologia del Laicado en la obra de Yves Congar. Pamplona: Navarra Gráfica 
Ediciones, 1996. p. 240. 
37 Ibid., p. 398. 
38 BINGEMER, M. C. Da Teologia do Laicato à Teologia do Batismo. Perspectiva Teológica, v. 19, n. 
47, p. 12, 1987. 
39 PAPA BENTO XVI. Celebração do Batismo do Senhor e administração do Batismo. Homilia do Papa 
Bento XVI. Capela Sistina – Roma, 13 de janeiro de 2013. Disponível em: 
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/homilies/2013/documents/hf_ben-
xvi_hom_20130113_battesimo.html. Acesso em: 3 jun. 2018. 
40 Ibid., p.13. 
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Importante é ressaltar, considerando o período posterior ao Concílio Vaticano 

II, o número significativo de menções nos documentos do Magistério da Igreja que 

tratam de uma espiritualidade própria do fiel leigo.41 

 

Conclusão 

 

Partindo dessas breves considerações, dentre muitos outros aspectos e tendo 

consciência da complexidade e de certa novidade que rodeia este assunto, se percebe 

a necessidade de novos estudos que tratem sobre o tema da espiritualidade própria 

dos leigos. E, nesse mesmo sentido, diante do chamado universal à santidade, consta  

orientação no documento da IV Conferência do CELAM, em Santo Domingo, sobre a 

importância em incentivar publicações específicas de espiritualidade laical.42 

Portanto, a título de síntese, sugere-se a realização de novos estudos que levem 

em consideração os seguintes aspectos: 

a) Procurar compreender o significado da palavra espiritualidade para os 

dias de hoje, tendo em vista a importância em refletir sobre uma nova 

Teologia que almeje um caminho de aproximação na busca de Deus e que 

demonstre a vitalidade do sentido religioso no mundo atual (considerando 

que a espiritualidade cristã continha, na tradicional literatura espiritual, 

uma categoria teológica que mantinha uma atitude negativa com relação 

ao mundo). Dar à palavra toda sua precisão e densidade teológica.  

b) Constatar que o renovado interesse espiritual de nossa época brota de 

profundas exigências de autenticidade, de dimensão religiosa, de 

interioridade e de liberdade, que não satisfaz a sociedade consumista. A 

espiritualidade cristã deveria redescobrir suas fontes bíblicas, eclesiais e 

sacramentais. Voltar às fontes para compreender o significado para viver 

hoje. 

c) Partindo da estreita relação entre espiritualidade e identidade do 

cristão leigo, buscar conhecer a natureza da identidade leiga 

                                                      
41 São alguns dos documentos do Magistério da Igreja que falam sobre a espiritualidade do cristão 
leigo a título exemplificativo: Lumen Gentium, n. 34; Apostolicam Actuositatem, n. 4; Documentos do 
Celam a) Medellín, solicita o fomento de pesquisas que tratem sobre a espiritualidade dos leigos 
(Conclusões finais, p. 118); b) Puebla, fala de uma espiritualidade mais apropriada à condição de leigo 
(ns. 797,798); e na Doutrina Social da Igreja, ns. 545, 546.   
42 N. 99 do documento da IV Conferência do CELAM realizada em Santo Domingo.  
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especialmente no que diz respeito à sua secularidade e compreender o que 

seria considerada uma modalidade de espiritualidade laical.  

d) Que uma espiritualidade cristã leiga deve ser algo integrador, que 

abarque todas as dimensões e realidades da vida do ser humano, para que 

ajude o leigo a encontrar o caminho da vida no espírito, na simplicidade 

da vida normal, amando a Deus e vivendo a vida com ele.  

e) Destarte, com novos estudos avançar para elaborar uma espiritualidade 

própria do cristão leigo ou leiga caracterizado por sua inserção no mundo, 

objetivando identificar novas balizas para uma espiritualidade laical 

através da formulação de uma epistemologia própria que valide e a torne 

possível em termos teórico-práticos nos dias de hoje.  
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18. O SERVO DE DEUS PADRE JOÃO BATISTA REUS 
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Resumo 

 Este estudo visa apresentar o testemunho de santidade do Padre João Batista Reus e 

a devoção popular que se originou em torno de sua pessoa. Após uma breve biografia 

deste padre jesuíta, segue-se a narração de vários fatos que comprovam a sua grande 

fama de santidade: relatos de graças alcançadas post mortem, títulos honoríficos 

outorgados pela sociedade civil, pedidos de beatificação, relato de grande afluência 

de pessoas ao seu túmulo, dado especialmente nas romarias em sua homenagem e 

que tornam o Padre Reus o jesuíta em processo de canonização que tem a maior 

devoção popular do mundo. 

 

1 Vida e Obras 

 

João Batista Reus nasceu no dia 10 de julho de 1868, em Pottenstein (Baviera 

–Alemanha). Desde menino, era fervoroso devoto da Mãe de Deus e do Menino 

Jesus. Dedicou-se aos estudos e prestou serviço militar. Dotado de têmpera, 

ingressou no Seminário de Bamberg e se ordenou sacerdote diocesano em 30 de 

julho de 1893. Vencendo obstáculos que se opunham à sua vocação religiosa, João 

Batista ingressou na Companhia de Jesus em 16 de outubro de 1894. Após completar 

sua formação como jesuíta, foi enviado ao Brasil, onde chegou em 15 de setembro de 

1900. 

O Padre Reus esteve por algum tempo em São Leopoldo para aprender o 

português. Em abril de 1901, recebeu destinação para o Colégio Sagrado Coração de 

Jesus, na cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Ali, exerceu diversas atividades: 

Superior da Comunidade, professor e orientador dos alunos. Dedicava-se, de modo 

especial, aos operários, aos quais dava aulas de religião e organizava retiros 

espirituais. Fundou a Liga Operária Católica em favor da promoção social dos 

trabalhadores. 

                                                      
1 Jesuíta, colaborador da Causa de Canonização do Padre Reus. 
2 Jesuíta, colaborador externo da Causa de Canonização do Padre Reus. 
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Em 1912, foi encarregado de dirigir a Congregação Mariana, no Colégio 

Anchieta de Porto Alegre, onde recebeu insignes graças místicas. Em 1913, foi 

nomeado pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em São Leopoldo, Rio 

Grande do Sul. Como pároco, Padre Reus dedicou-se à catequese, visitou 

pessoalmente seus paroquianos, deu bênção às casas, percorreu as capelas distantes 

(no lombo do cavalo), atendeu a confissões e celebrou missas de primeira comunhão. 

Também organizou um fichário, podendo, assim, regularizar casamentos ilegítimos e 

fazer o batizado de crianças. Propagou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e, para 

isso, organizou a “Hora Santa”. Também deu impulso à Congregação Mariana. Os 

paroquianos estavam satisfeitos com seu pastor, que não media esforços pelo bem de 

suas almas. 

Desde fevereiro de 1914 até sua santa morte, dedicou-se à formação do clero 

como diretor espiritual e professor de liturgia no então Seminário Conceição de São 

Leopoldo. Até 1923, foi também capelão do Colégio São José das Irmãs Franciscanas. 

Quando lhe tiraram esse encargo, ficou muito sentido, mas procurou ver também, 

nesses acontecimentos humanos, a vontade de Deus. Como diretor espiritual no 

seminário, não conseguiu agradar a todos, mas muitos o consideravam muito bom, e 

alguns até o consideravam santo. Como professor, procurava ser claro na exposição 

dos temas e era muito justo na avaliação que fazia dos alunos. Um ex-aluno refere-se 

ao Padre Reus da seguinte maneira: “Como professor, o Padre Reus era sério e sabia 

manter a disciplina. Nós o respeitávamos como padre muito religioso e devoto.”  

Em janeiro de 1916, o Padre Reus fez o voto de escolher sempre o mais 

perfeito, o que cumpriu com zelo heroico até a morte. 

Todos o respeitavam como sacerdote imbuído de espírito sobrenatural, 

piedoso e justo, que só visava ao maior bem de seus alunos. Sendo professor de 

liturgia, também era o mestre de cerimônias nas celebrações litúrgicas e teve que 

acompanhar bispos na ordenação dos presbíteros em diversos lugares, o que lhe 

custava, às vezes, grandes sacrifícios. Durante o período de férias, aproveitava para 

orientar retiros espirituais para comunidades de religiosos e, em geral, com muita 

satisfação. Também atendia a muitos pedidos de ajuda nas confissões e celebrações 

em paróquias.  

Além das aulas no seminário, atendeu a confissões, por anos a fio, na Igreja 

Matriz de São Leopoldo. Na sua vida espiritual, era muito fiel em tudo. Ao longo do 
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dia, andava sempre recolhido e fazia penitências austeras como jejuns, flagelações e 

dormir sobre tábuas. Aqueles que conheceram e conviveram com o Padre Reus 

reconhecem que ele era um homem de muita oração.  

 
O Servo de Deus nos deixou a impressão indelével de que era um homem de 
Deus, imerso em oração, vivendo sempre na presença do Senhor. Milhares de 
jaculatórias, que diariamente saíam dos seus lábios, as frequentíssimas 
comunhões espirituais, as meditações e confissões diárias, as adorações noturnas 
semanais, as visitas ao Santíssimo, que fazia de hora em hora, os três terços 
diários e o Breviário, que rezava de joelhos diante do Santíssimo e da imagem da 
Virgem Imaculada, a devoção da Via-Sacra, que percorria três vezes por dia, 
todas as santas missas, a que assistia, antes ou depois de ter celebrado a sua, a 
reta intenção, com que transformava toda a sua vida em oração [...] tudo isto nos 
diz claramente que o Padre Reus viveu deveras uma vida de oração intensíssima 
(WOBETO, A. Pe. João Baptista Reus, p. 50). 

 

Pelo lado humano, Padre Reus gostava também de música, apreciava o canto 

gregoriano e tocava cítara quando passava algum dia na chácara para alegrar os 

estudantes. Também sofria de asma cardíaca e de diabetes, mas aceitava tudo como 

sendo da vontade de Deus. 

Padre Reus publicou diversas obras como o Curso de Liturgia, a qual contém 

508 páginas e várias edições, breve biografia dos Santos Mártires das Missões, 

muitos livros de orações e numerosos artigos sobre liturgia, principalmente. O livro 

de reza intitulado: Orai alcançou sete edições. Sempre unido com Deus nos seus 

trabalhos e sofrimentos, rezava muito pela salvação das almas. 

Sua autobiografia e seu diário, escritos por ordem dos superiores, registram 

extraordinárias graças místicas, numerosas visões e êxtases. Em 7 de setembro de 

1912, recebeu os estigmas, invisíveis, mas muito dolorosos. Foi ardente devoto e 

apóstolo do Sagrado Coração de Jesus do Imaculado Coração de Maria e do 

Santíssimo Sacramento. Seu lema era amar e sofrer. Queria ser “vítima de amor”. Sua 

jaculatória predileta era: “Jesus, Maria, José”. 

Aos 79 anos de idade, suspirava pela união definitiva com seu Deus. Em 10 de 

junho de 1947, celebrou sua última missa. No dia 21 de julho de 1947, Padre Reus 

faleceu com fama de santidade no então Colégio Cristo Rei, em São Leopoldo, Rio 

Grande do Sul. Foi enterrado no cemitério dos jesuítas, na mesma cidade. Sua vida 

santa, de grande união com Deus, impressionou todos que o conheciam. Por isso, 

logo depois de sua morte começou a afluir gente ao seu túmulo para rezar e pedir 

graças, e também começaram a surgir relatos de graças alcançadas por sua 

intercessão. 
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Em vista dessas circunstâncias, foram dados os passos iniciais para introduzir 

a causa de sua beatificação. Assim, em 25 de julho de 1953, a Arquidiocese de Porto 

Alegre nomeou o Tribunal Eclesiástico para dar andamento ao Processo Informativo 

de beatificação e canonização do Padre Reus. A partir daquela data, ele passou a ser 

chamado “Servo de Deus”. Após concluído o processo em 13 de novembro de 1958, 

foi levado a Roma para a Congregação das Causas de Canonização. 

Em março de 1974, a Sagrada Congregação para as Causas de 

Beatificação/Canonização aprovou os escritos do Servo de Deus Padre João Batista 

Reus.3 

Em janeiro de 2003, o então Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre 

autorizou a transferência do Processo da Causa Padre Reus para a Diocese de Novo 

Hamburgo, porque o túmulo do “Servo de Deus” encontra-se nessa diocese. A seguir, 

de novembro de 2003 a outubro de 2006, a Cúria Diocesana de Novo Hamburgo 

realizou o Processo Supletivo sobre a continuidade da fama de santidade do Padre 

Reus. E, nos anos de 2010 a 2012, realizou o Processo Supletivo com a Comissão 

Histórica. 

Todos esses processos foram analisados e avaliados pela Congregação da 

Causa dos Santos, do Vaticano e, em 11 de outubro de 2013, a mesma congregação 

declarou a validade de todos os processos realizados. A seguir, a Postulação Geral da 

Causa dos Santos da Companhia de Jesus, em Roma, recebeu todo o material 

(processos), e, com base nos depoimentos, começou a escrever a chamada Positio, 

que deve comprovar as virtudes heroicas do Servo de Deus. Atualmente, esse 

relatório ainda não está concluído.4. 

 

2 Graças alcançadas 

 

A Vice-Postulação da Causa de Beatificação recebeu centenas de cartas, de 

todos os recantos do Brasil e até de outros países, relatando graças e favores obtidos 

por intercessão do “Bom Padre Reus”. Muitas das graças foram publicadas, por 

extenso ou em resumo, em revistas da Companhia de Jesus e também algumas em 

jornais locais. Até certo tempo, foram publicadas mais de dois milhões de graças 

atribuídas pelos devotos à intercessão do Padre Reus junto a Deus. 

                                                      
3 WOBETO, Ir. A. Pe. João Baptista Reus. 6. ed. Porto Alegre: Editora Padre Reus, 2017. 
4 Processo de Beatificação Causa Padre Reus. 
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Pelos relatos das cartas, pode-se verificar que as graças alcançadas são de 

todos os tipos, tanto de ordem material como espiritual. São inúmeras as curas, mais 

ou menos surpreendentes, de diversos tipos de doença. As curas espirituais e morais 

são normalmente acompanhadas de paz e alegria para os agraciados e as pessoas de 

suas relações. Constata-se, também, que os devotos do Padre Reus são pessoas de 

todas as classes sociais, de ambos os sexos, de todas as idades, profissões, raças e 

nacionalidades. Acontecem também muitas graças de caráter social, como: 

colocações favoráveis, encontro de empregos, negócios bem-sucedidos, problemas 

resolvidos, recuperação de crédito perdido, exames escolares com bons resultados, 

lares reconstituídos, entre outros.  

Do relato das graças alcançadas por intercessão do Padre Reus, tem-se a 

impressão de que se trata, às vezes, de verdadeiros milagres, alguns até de primeira 

ordem. Alguns desses presumíveis milagres já foram enviados a Roma para a 

Postulação Geral da Companhia de Jesus. 

Incontáveis são também as graças de ordem espiritual, conhecidas somente 

por Deus. São inúmeras as conversões de pecadores. Centenas de corações 

agradecidos revelam satisfação e alegria, desabafando: “O Padre Reus é um santo 

mesmo”; “O Padre Reus é meu santo preferido”; “Tudo que peço a Deus por seu 

intermédio, eu consigo com incrível rapidez”; “Prometi confessar-me e receber a 

Santa Comunhão, e imediatamente fui atendido”, apenas para citar alguns exemplos.  

Será difícil avaliar e exprimir em palavras o fruto espiritual que o Padre Reus 

opera nas almas desde a eternidade. É o cumprimento da promessa que ele recebeu 

em vida de seu divino Salvador Jesus Cristo: “Atenderei aos teus pedidos em favor 

das almas além de todas as tuas expectativas.” É por isso que seu túmulo se tornou 

um ponto de convergência espiritual à semelhança de um campo magnético, gerando 

força de atração e irradiação. Pelos frutos se conhece a árvore. E os frutos em torno 

do túmulo do Padre Reus são extraordinários. Lá se respira um ar de profunda 

piedade, de fé genuína e inabalável, de sacrifício, por vezes heroico, de gratidão 

impressionante. Sem dúvida, ali está o “dedo de Deus”.5 

 

 

 

                                                      
5 WOBETO, Ir.  A. Pe. João Baptista Reus. 6. ed. Porto Alegre: Editora Padre Reus, 2017. p. 71. 
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3 Cidadão Honorário de São Leopoldo 

 

Pela grande projeção que o Padre Reus deu não somente a São Leopoldo e ao 

Rio Grande do Sul, mas também a todo o Brasil, a Prefeitura Municipal concedeu ao 

Padre Reus o título de “Cidadão Honorário post mortem de São Leopoldo”, no 

centenário de seu aniversário em 1968. A cerimônia simbólica de outorga do título 

ocorreu no dia 21 de julho de 1968 no túmulo do Padre Reus, no Santuário do 

Sagrado Coração de Jesus, em presença de altas autoridades civis, militares e 

eclesiásticas. Um título bem-merecido pelo Servo de Deus, em vista do grande bem 

que realizou e continua realizando em favor de tantas pessoas que a ele recorrem com 

confiança. 

No dia 2 de julho de 2018, em sessão solene, a Câmara Municipal de São 

Leopoldo, Rio Grande do Sul, homenageou o Servo de Deus Padre João Batista Reus 

pelos 150 anos de seu nascimento. A proposta dessa homenagem foi aprovada, por 

unanimidade de votos, em sessão ordinária da Câmara dos Vereadores do Município. 

Padre Reus nasceu no dia 10 de julho de 1868, na Alemanha. Veio ao Brasil em 

setembro de 1900 e passou grande parte de sua vida em São Leopoldo, Rio Grande 

do Sul. 

Durante a sessão solene, vários dos presentes manifestaram-se, destacando a 

importância que o Padre Reus tem perante a comunidade. O autor da proposta disse 

que aquela era uma justa homenagem devido à representatividade que o Servo de 

Deus tem para milhares de pessoas que lhe atribuem graças e bênçãos.  

No mesmo sentido, foi feito um documentário sobre a vida do Padre Reus em 

julho de 2019, com o título Por uma Graça Alcançada, pelo Grupo Sinos, em São 

Leopoldo, no Rio Grande do Sul.6 

 

4 Monumento de gratidão 

 

Desde o início, devotos e peregrinos do Padre Reus, que se dirigiam ao seu 

túmulo, receberam assistência espiritual por intermédio do P. Cândido Santini, SJ, o 

qual aproveitava a afluência popular para breves instruções catequéticas religiosas, 

dando a seguir a bênção da saúde. Essa assistência tinha também a finalidade de 

zelar para que não se prestassem cultos indevidos ou cultos públicos ao Padre Reus. 
                                                      
6 WOBETO, Ir.  A. Pe. João Baptista Reus. 6. ed. Porto Alegre: Editora Padre Reus, 2017. p. 77.  
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Mas a pedido insistente dos devotos, e, para dar um melhor atendimento, foi 

iniciada, em maio de 1958, a construção da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. 

Construída com donativos dos romeiros, foi inaugurada, solenemente, pelo arcebispo 

Dom Vicente Scherer em abril de 1970. 

Para essa construção não se fizeram campanhas, nem pedidos ou festejos 

populares. É fruto espontâneo das inúmeras graças alcançadas por intercessão do 

Servo de Deus, de maneira que o templo pode ser de “Monumento da Gratidão” dos 

devotos do Padre Reus.  

A igreja é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus porque o Padre Reus era um 

grande devoto e propagador da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e fizera a 

promessa de dedicar toda sua vida à sua propagação. É por isso que o templo é 

chamado, atualmente, de Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Trata-se de um 

admirável centro de irradiação espiritual e religiosa, onde são celebradas missas e 

outras celebrações litúrgicas e religiosas. Por exemplo, durante a semana, são 

celebradas duas missas diárias e, aos domingos, são cinco missas, sempre com grade 

participação de fiéis. Segundo cálculos, por ano, passam pelo santuário e pelo túmulo 

do Servo de Deus um milhão e 500 mil pessoas, peregrinos e devotos. 

 

5 Pedidos ao Papa pela beatificação do Padre Reus 

 

Em 21 de julho de 1987, o bispo diocesano de Novo Hamburgo, Dom 

Boaventura Kloppenburg, OFM, pediu ao Papa João Paulo II, em carta, a beatificação 

do P. João Batista Reus, nos seguintes termos: 

 
Comemora-se hoje o 40º aniversário de falecimento do P. João Batista Reus, SJ, 
em São Leopoldo, cidade situada na circunscrição desta diocese de Novo 
Hamburgo, no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Desde então a fama de 
santidade do Padre Reus cresceu constantemente entre nossos fiéis. Ao lado do 
seu túmulo foi construído um grande Santuário dedicado ao Sagrado Coração de 
Jesus. Este Santuário se transformou num centro de peregrinação, oração e 
recepção dos sacramentos da Penitência e da Eucaristia. Particularmente 
impressionante é o número de conversões, cujo segredo os confessionários retêm. 
É a fama de santidade do Padre Reus que atrai os peregrinos, vindos não apenas 
dos rincões desta diocese, mas de todo o Estado do Rio Grande do Sul, de outros 
Estados da Federação e até do exterior. Grande é o número de fiéis que 
agradecem a Deus graças alcançadas por intercessão do Servo de Deus. Esses 
fiéis esperam poder um dia venerá-lo como santo oficialmente canonizado pela 
Igreja. Na qualidade de bispo desta diocese, faço-me porta-voz de uma multidão 
para humildemente suplicar à Vossa Santidade a beatificação do Servo de Deus, o 
P. João Batista Reus, SJ. 
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Novo Hamburgo, aos 21 de julho de 1987. 
Frei Boaventura Kloppenburg, OFM, Bispo da Diocese de Novo Hamburgo7                                  

 

 

6 Pedido dos Bispos do Rio Grande do Sul 

 

Os bispos do Rio Grande do Sul, reunidos em Assembleia Geral da CNBB, em 

Itaici, São Paulo, pediram ao Papa João Paulo II a beatificação do P. João Batista 

Reus, como segue: 

 

Nós, bispos da Província Eclesiástica do Rio Grande do Sul, Brasil, nos dirigimos 
à Vossa Santidade com o fim de pedir a beatificação do venerável P. João Batista 
Reus, SJ, falecido em fama de santidade a 21 de julho de 1947, em São Leopoldo, 
na atual circunscrição eclesiástica da diocese de Novo Hamburgo. São estas, em 
resumo, as razões de nosso pedido: Durante 46 anos continua entre nós, com 
força crescente, a devoção popular a este venerável sacerdote jesuíta. Prossegue 
constante a concorrência popular do venerável Padre Reus, junto ao Santuário do 
Sagrado Coração de Jesus, em São Leopoldo, somando, em média, cerca de 
40.000 pessoas por mês, com pessoas de todas as classes sociais, idades e 
profissões. Permanece inalterado, também, o afluxo de cartas de todas as regiões 
do Brasil, relatando graças alcançadas por sua intercessão, com uma média de 
150 cartas por mês. O venerável Padre Reus não só se tornou popular, mas é, 
principalmente, incentivo à vida interior, conduzindo o povo a frutos palpáveis 
de oração e vida espiritual. Perdura o intenso movimento de confissões no 
Santuário do Sagrado Coração de Jesus, onde se registram numerosas confissões. 
Prossegue, da mesma forma, a frequência às santas missas, lotando o enorme 
templo do Sagrado Coração de Jesus com peregrinos de perto e de longe. 
Inúmeros fiéis mandam celebrar santas missas suplicando a beatificação do 
venerável Padre Reus. Tudo isso nos leva a opinar que não estamos diante de 
algum movimento fugaz ou passageiro. Seus frutos espirituais parecem ser um 
sinal de Deus, tudo indicando que o venerável P. João Batista Reus, por sua 
intensa vida interior e de oração, tornou-se modelo para nosso mundo descrente 
e secularizado. 
Itaici, 04 de maio de 1993.  
[Segue a assinatura de 16 bispos]8. 
                                          

 

7 Cardeal pede ao Papa a Beatificação do Padre Reus 

 

Em carta de 15 de abril de 1994, o Cardeal Dom Vicente Scherer solicitou ao 

Papa João Paulo II a beatificação do Padre Reus. Ele escreveu o seguinte:  

 
À Sua Santidade o Papa João Paulo II. 
Beatíssimo Padre: Tendo sabido que o Sr. Arcebispo de Porto Alegre e todos os 
bispos da Província Eclesiástica do Rio Grande do Sul, em data de 04 de maio de 

                                                      
7 WOBETO, A. Pe. João Baptista Reus, p. 73. 
8 WOBETO, A. Pe. João Baptista Reus, p. 74. 
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1993, dirigiram à V. Santidade uma carta, pedindo a beatificação do Servo de 
Deus Padre João Batista Reus, SJ, falecido em fama de santidade no dia 21 de 
julho de 1947, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, dou o meu pleno apoio a esse 
pedido. Conheci pessoalmente o Padre Reus, como aluno do Seminário Central 
da Imaculada Conceição de São Leopoldo, onde trabalhou durante 30 anos como 
diretor espiritual e professor, principalmente de liturgia, para alunos das 
dioceses rio-grandenses e da Companhia de Jesus. Já então ele tinha fama de 
santidade. Após a sua morte, o povo católico do sul do Brasil começou a acorrer 
ao seu túmulo na dita cidade. Como atestam os senhores bispos do Rio Grande 
do Sul, na mencionada carta, este fenômeno continua até hoje. Sendo bem 
conhecidos os frutos espirituais entre o povo, nada tenho contra o 
prosseguimento do processo de beatificação, ao qual desejo uma feliz conclusão. 
De Vossa Santidade afeiçoadíssimo 
Cardeal Vicente Scherer, Arcebispo Emérito de Porto Alegre9.  

 
 

8 Congregações Religiosas pedem a Beatificação do Padre Reus 

 

Na data de 15 de junho de 2005, os Superiores Maiores das Congregações 

Religiosas do Rio Grande do Sul encaminharam o mesmo pedido ao Santo Padre. O 

pedido começa da seguinte maneira:  

 
Nós, Provinciais e Superiores Maiores de Ordens, Congregações e Institutos 
Religiosos, com sede na Circunscrição Eclesiástica do Estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil, reunidos em Colegiado e convencidos da continuidade da fama de 
santidade do Venerável Padre João Baptista Reus, SJ, e de comum acerto, nos 
dirigimos à Vossa Santidade, com o fim especial de pedir a Beatificação deste 
servo de Deus10.  

 
A seguir, apresentam os mesmos motivos que os bispos elencaram no pedido 

anterior. Seguem as assinaturas de 46 religiosos. Entretanto, não somente bispos e 

religiosos pedem a beatificação do Pe. Reus. Também pessoas devotas e organizações 

civis interessam-se por sua beatificação e promovem a sua causa.11  

 

9 Histórico das Romarias do Padre Reus 

 

Para comemorar os 60 anos da morte do Padre Reus, um grupo de leigos teve 

a iniciativa de organizar uma Romaria ao túmulo do Padre Reus com a finalidade de 

promover a beatificação do Servo de Deus. Assim, tiveram início Romarias ao Padre 

Reus, com o apoio da Diocese de Novo Hamburgo e do Santuário do Sagrado Coração 

                                                      
9 WOBETO, A. Pe. João Baptista Reus, p. 76. 
10 WOBETO, A. Pe. João Baptista Reus, p. 77. 
11 WOBETO, A. Pe. João Baptista Reus, p. 73-77. 



 
 
 
 
284 | Santidade e Responsabilidade Pública  

de Jesus. Na ocasião, ficou decidido que as romarias se realizariam no segundo 

domingo de julho na proximidade de duas datas importantes da vida do Padre Reus: 

o seu nascimento, 10 de julho, e sua morte, 21 de julho.  

Assim, no dia 8 de julho de 2007, aconteceu a primeira Romaria ao Padre 

Reus com o lema: “A Paz mundial e a não violência”. Essa teve a participação de mais 

de mil pessoas apesar da chuva. O bispo diocesano, Dom Zeno Hastenteufel, não 

pôde participar por compromissos assumidos anteriormente, mas deu seu apoio em 

mensagem publicada no jornal no dia anterior. Em todas as romarias dos anos 

seguintes, o bispo esteve sempre presente, tanto no início como no final, para a 

celebração da missa.  

A participação nas romarias foi aumentando em cada ano: 8 mil, 10 mil, 15 

mil. Dois anos seguidos, mais de 15 mil. Depois, chegou perto de 20 ou 30 mil 

pessoas que participaram da romaria e das diversas missas no santuário durante o 

dia. 

Nos anos de 2018 e 2019, mesmo com chuva e frio, a participação foi menor: 

15 mil e 7 mil peregrinos, respectivamente. O Reitor do Santuário do Sagrado 

Coração de Jesus sempre agradeceu muito a participação do Poder Público, do jornal 

Vale do Sinos, da Prefeitura Municipal, da Brigada Militar, de várias empresas e 

pessoas particulares que colaboram com a divulgação, a segurança, a ordem e a 

animação de tais romarias, sempre realizadas em julho, com qualquer tempo12.  

 

10 Os Peregrinos de Sexta-Feira Santa 

 

A Sexta-Feira Santa é, atualmente, o dia de maior movimento de romeiros ao 

túmulo do Padre Reus e ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em São 

Leopoldo. Os registros de maior número de peregrinos nessa data começaram nos 

anos 60. Trata-se de um movimento espontâneo, fruto da fé em Deus e de confiança 

na intercessão do Padre Reus. Ninguém organiza esses romeiros. Os peregrinos 

chegam de madrugada ao Santuário, rezam no túmulo, e muitos se confessam no 

santuário e participam das celebrações. Pelos registros do Diário do Santuário, 

pode-se notar que o movimento foi crescendo gradualmente. Por exemplo, na Sexta-

Feira Santa de 1965, o registro foi o seguinte: “Foi notável o movimento de 

                                                      
12 SPOHR, P. I. Santuário do Sagrado Coração de Jesus. 
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peregrinos no Santuário, participando das celebrações da Semana Santa. Muitas 

pessoas visitaram o túmulo do Padre Reus, onde rezaram e depositaram flores.” 

Em 1969, já passavam de 10 mil os romeiros que estiveram no santuário. No 

ano de 1986, eram cerca de 20 mil peregrinos. Em 1988, o número de pessoas passou 

dos 20 mil. Na Sexta-Feira Santa de 1993, eram 40 mil peregrinos. Em 1994, eram 50 

mil, como também nos anos seguintes. Nos anos de 1999 e 2000, por conta do frio e 

do tempo chuvoso, o número de romeiros diminuiu um pouco, ficando em torno dos 

30 mil. 

Em 2001, os peregrinos eram, aproximadamente, 40 mil. Lá pelas 2h da 

madrugada, vieram jovens de todas as partes do Estado ao santuário. Muitos de 

bicicleta, mas a maioria a pé. Cerca de 15 padres atenderam às confissões, cada qual 

de três a oito horas seguidas. De 2002 a 2005, os romeiros atingiam um total de 

cerca de 40 mil. E 15 sacerdotes atendiam às confissões no santuário durante o dia. A 

Sexta-Feira Santa de 2006 contou 50 mil pessoas que passaram pelo santuário e 

túmulo do Padre Reus, estando presentes diversos sacerdotes para atender às 

confissões dos penitentes. O mesmo movimento aconteceu na Sexta-Feira Santa de 

2007 e nos anos seguintes, até 2019. Segundo estimativas, perto de 50 mil pessoas 

estiveram no santuário, no túmulo do Padre Reus e imediações. Aproximadamente 

15 sacerdotes atenderam às confissões durante o dia. Inclusive, o bispo Dom Zeno 

Hastenteufel ouviu confissões por várias horas, o que ele faz anualmente. 

Em determinados anos, a movimentação na Sexta-Feira Santa foi menos 

intensa porque o tempo era muito chuvoso e frio. Desde a morte do Padre Reus, em 

1947, sucedem-se as peregrinações ao túmulo sem necessidade de fazer divulgação. 

São milhares e milhares de pessoas que se dirigem a pé ao santuário e ao túmulo do 

Padre Reus de diversas cidades do entorno de São Leopoldo. Muitos peregrinos 

caminham cinco ou mais horas a fio desde a madrugada. É o espírito de fé que os 

move a ir à casa de Deus e rezar ao Padre Reus, que tanto serviu a Deus e ao próximo, 

o que se deve louvar e agradecer.13 

 

Conclusão 

 

Conforme opinião de teólogos nos processos de beatificação e  canonização  de 

                                                      
13 SPOHR, P. I. Santuário do Sagrado Coração de Jesus.  
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candidatos à proclamação de sua santidade por parte do Vaticano (Congregação da 

Causa dos Santos), é necessário levar em consideração não apenas a comprovação de 

algum milagre, mas principalmente, os frutos espirituais que sua devoção desperta 

nos fiéis. O Servo de Deus João Batista Reus é um exemplo acabado desses frutos 

espirituais. Semanalmente, mormente nos sábados e domingos, centenas, chegando a 

milhares de fiéis, acorrem ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus para 

participarem da Eucaristia, para se confessarem e, principalmente, para rezarem a 

ele no túmulo do Servo de Deus e expressarem sua devoção. O ponto alto dessa 

presença multitudinária são as Romarias ao Padre Reus que acontecem anualmente. 

Esse fluxo chega à sua máxima expressão nas Sextas-Feiras Santas, como foi referido 

acima. Este é o verdadeiro milagre do Padre Reus: o crescimento espiritual de 

multidões de seus devotos, fato que pode ser comprovado todos os finais de semana e 

em eventos especiais e romarias espontâneas. 

A Postulação Geral da Companhia de Jesus, em Roma, acompanha mais de 80 

processos de jesuítas candidatos à beatificação e canonização. Entre esses, o Padre 

Reus destaca-se como o jesuíta que tem a maior devoção popular do mundo.  

 

 

                                     São Leopoldo – RS, outubro de 2019. 
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Resumo 

O presente artigo oferece aos leitores o testemunho de santidade da bem-aventurada 

Bárbara Maix. Trata-se do testemunho de uma jovem austríaca, à frente de seu 

tempo, coerente, audaciosa, inovadora e fiel ao chamado de Deus. Uma mulher 

consagrada que correu riscos, aventurou-se na travessia do mar, abandonou a terra 

natal e abraçou o Brasil como terra de missão. Organizou casas, acolheu crianças 

“órfãs e desvalidas”, propôs um modelo de educação integral, investiu na formação 

cristã das congregadas e enfrentou as autoridades quando essas foram adversas à sua 

metodologia. Teve uma vida singular marcada pela doença e acreditava que a Obra é 

de Deus, viveu a humildade, tornando-se modelo de santidade na esfera pública. 

 

Introdução 

 

Na Sagrada Escritura, a santidade é um tema recorrente e, para a qual, todos 

somos chamados: “Sede santos porque eu sou santo.” (Lv 11, 45; 1Pd 1, 16). O 

evangelista Mateus chama Jesus em causa para falar da perfeição, da santidade: 

“Portanto, sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito.” (Mt 5, 48).  

A santidade é um atributo de Deus, mas é acessível aos seus amigos e amigas, 

ou seja, àquelas pessoas que comungam do projeto desse mesmo Deus, que é santo, 

porque ama incondicionalmente as suas criaturas e permite-lhes ser amado. A 

santidade tem a ver com a justiça, a misericórdia, o amor e o perdão, assim como não 

é algo a ser conquistado no final da vida. É, antes de tudo, um pacto de amor, um 

modo de ser e de viver a missão recebida. Diz o Papa Francisco: “Todos somos 

chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas 

ocupações de cada dia, onde cada um se encontra.” 2  

                                                      
1 Ir. Élida Debastiani é membro da Congregação ds Irmãs do Imaculado Coração de Maria. No 
momento, assume a missão como Conselheira-Geral da Formação. Graduada em Filosofia pela 
PUCRS, Teologia pela ESTEF, Bíblia pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, Pós-Graduação em 
Juventudes pela Faculdade D. Bosco, de Porto Alegre. 
2 PAPA FRANCISCO. Gaudete et Exultate. São Paulo: Paulus, 2018, n. 14. 
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1 A Obra é de Deus 

 

A bem-aventurada Bárbara Maix nasceu em Viena, no dia 27 de junho de 1818 

e faleceu no Rio de Janeiro, em 17 de março de 1873, aos 54 anos. Seu itinerário de 

vida foi marcado pela busca incansável de atender à vontade de Deus. 

Sua experiência de fé, herdada da família, foi se desenvolvendo e  se 

fortificando na comunidade cristã. O povo vienense, tradicionalmente católico, 

cultivava grande fé na Virgem Maria e na Santíssima Trindade. A expressão dessa fé 

são os templos dedicados à Virgem Maria e à coluna da Santíssima Trindade, 

construídos em 1679 após uma peste que ceifou milhares de vidas.  

Bárbara, juntamente com sua família, frequentava o santuário mariano de 

Histzing. Nesse santuário, seus pais casaram-se e nele ela foi batizada. Ainda é 

possível ter acesso ao livro no qual o seu nome foi registrado.  “Ali, a devoção a Maria 

atraía caravanas de peregrinos que vinham de toda parte.” 3 Nesse santuário, pode-se 

conhecer os aposentos dos monarcas católicos, em posição de destaque, longe do 

povo, onde permaneciam durante as celebrações eucarísticas. Tal como as 

autoridades, seus súditos também frequentavam a mesma igreja.  

Na tradição da congregação, narra-se que, desde a infância, o Menino Jesus 

lhe fizera um pedido: “Bárbara, funda a Congregação de minha Mãe!” 4 Ainda jovem, 

aos 15 anos, provou a orfandade, perdendo seus genitores no mesmo ano.  

 

2 Projeto de Fundação 

 

Depois de 1837, quando deixou a casa destinada aos empregados do palácio, 

seguiram-se três anos de silêncio e, durante esse período, não se teve notícias de 

Bárbara e de sua irmã Maria. 

Em 1840, aos 22 anos, Bárbara e sua irmã Maria encontravam-se com outras 

aprendizes no curso de modista, na escola de Dona Ana Haltenwagner no Judenplatz, 

n.   344,  centro  de  Viena.5   Decidiram  preparar-se   para   uma   profissão  que  lhes  

 

 

                                                      
3 Dr. WOFGANG, P. Regesten zur Geschichte der Pfarrei Hietzing. In: VANDERLAND, Wien. Nov. 
1898. 
4 BORTOLUZZI, O. C. Documentário. 2, p. 66. 
5 POSITIO, Super vita. Virtutibus et fama sanctitatis. Summarium, 2002, p. 73.  
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garantiria o sustento dignamente.6 

Entre 1842-1843, Bárbara tinha ao seu redor a realidade de jovens que 

migravam para a metrópole em busca de trabalho. Facilmente ficavam 

desempregadas, sem referências, caindo, aos poucos, nos vícios e na prostituição.7 

Ela estava convicta de que o Senhor a chamava para concretizar sua fé respondendo a 

uma demanda pública, ou seja, a realidade das jovens; assim, segura de seu projeto 

de vida, abriu uma pensão com a intenção de ser, desde o princípio, uma comunidade 

religiosa para acolher e atender a jovens empregadas domésticas e desempregadas 

que viviam em situação de vulnerabilidade social. 

 Em geral, as empregadas domésticas não podiam permanecer nas casas à 

noite, e as desempregadas estavam mais expostas a situações de exploração. Havia a 

oferta de pensões disfarçadas de prostíbulos, as chamadas alcovas, onde os 

proprietários ofereciam um teto às jovens para passar a noite, mas as subjugavam à 

condição de escravas sexuais. Bárbara decodificou, nessa situação, um grito 

silencioso, uma chaga que atingia parte da população feminina, especialmente as 

empobrecidas. Acalentou essa situação em seu coração jovem, discernindo qual era a 

vontade de Deus enquanto se sentia desafiada em face das pregações dos Padres 

Redentoristas.  

Em sua intensa vida de oração/contemplação e de intimidade com o Cristo 

humilhado e exaltado (Fl 2, 1-11), descobriu o rosto de Deus no rosto dos pobres, 

especialmente das mulheres. Foi a partir dessa realidade que o grito, o clamor que 

chega a Deus, retorna em forma de chamado. (Ex 3,7 ss). Ao diplomar-se como 

modista, juntamente com sua irmã Maria, com a jovem Isabel Hackel, sua fiel 

confidente e outras jovens, alugaram um modesto apartamento na Rua Naglergasse, 

no centro de Viena.8  No local, ofereciam uma pensão diferenciada, em que as jovens 

recebiam instrução básica, e às desempregadas era-lhes ensinado um ofício para seu 

sustento, e as que trabalhavam tinham um lugar seguro para morar. Um gesto 

pequeno, mas importante, o começo de uma obra que era de Deus.  

                                                      
6 Em Viena, nessa época, havia 111 escolas semelhantes à da Sra Ana Haltenwagner. Muitas ofereciam 
também hospedagem sadia, mas visavam apenas ao aspecto pecuniário sem se preocupar com a 
formação integral das jovens. (Biografia Documentada, p. 21-22). 
7 Em 1842, a estatística demonstrava que, em Viena, havia 7,731 filhos de mães solteiras, que eram 
quase todas empregadas. (Biografia Documentada, nota n. 63, p. 21). 
8 POSITIO, Super Vita, Virtutibus et fama sanctitatis. Roma: Tipografia Nova Res, 2012. p. 97-99. 
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Em 8 de maio de 1843, a comunidade celebra, de modo privado, o 

compromisso de viver em comunidade. Organizam sua vida em torno de um 

programa de trabalho e oração. Pouco a pouco, vão sonhando em constituir um 

instituto para empregadas. Confiantes na Providência, alugaram novo espaço, ou 

seja, todo o 4º andar do prédio n. 260, na Rua Kolmarckt,9 bem em frente da 

residência imperial denominada Ofburg. Aos poucos, as jovens vão aderindo ao novo 

projeto, elas têm vida em comum e contribuem com uma mensalidade. Para garantir 

o aluguel e o sustento, vendiam o produto de seu trabalho como finos bordados, 

costuras, entre outros. O curso de modistas lhes garantia habilidade nesse quesito.  

Na continuidade, o lugar, para ser reconhecido como pensão, deveria ter a 

aprovação da autoridade policial. No verão de 1843, as Irmãs Maix apresentaram o 

pedido. O resultado disso foi uma minuciosa inspeção, considerando-a adequada, 

pois respondia a uma necessidade da cidade. Um decreto imperial de 18 de outubro 

do mesmo ano concedia às Irmãs Maix a licença solicitada.10 Com a licença, Bárbara 

animou-se a levar adiante seu “plano secreto” e, com a ajuda do Pe. Pöckl, Sacerdote 

Redentorista, elaborou um regulamento que apresentou ao Imperador Ferdinando, 

pedindo para fundar uma comunidade religiosa, denominada Irmãs do Coração de 

Maria.11  

Como o espírito josefinista era contrário, houve movimentação entre a 

Chancelaria Imperial, a Cúria Arquiepiscopal e o diretor-geral da Polícia. De março a 

outubro de 1844, há um vasto material que comprova que o Governo Federal se 

ocupou da iniciativa de Bárbara. Resumindo, essa tramitação resultou em parecer 

contrário ao que fora solicitado.  

No início 1845, Bárbara aguardava ansiosamente pelo resultado do Decreto do 

Imperador Ferdinando. Ainda jovem, sentia-se suficientemente madura para assumir 

uma congregação religiosa nascente. A resposta foi negativa e se encerrou 

definitivamente o longo processo.  O Decreto Imperial foi datado em 1º de março e, 

em regime de urgência, foi expedida a ordem à Diretoria-Geral da Polícia.12 

 

 

                                                      
9 Biografia Documentada, nota n. 70, p. 23; também: ARQUIVO GERAL DA CONGREGAÇÃO (A.G.C.) 
– ICM, Crônica (1843-1911), p. 37. Cópia pública, IX, p. 34. 
10 Biografia Documentada, nota n. 74.  
11 Biografia Documentada, nota n. 77.  
12 Biografia Documentada, p. 39. 
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Urgente! Vigie rigorosamente o estabelecimento de Bárbara Maix para que ela 
não ultrapasse os limites da licença que lhe foi concedida para a hospedagem de 
domésticas desempregadas; mantenha-se exatamente dentro dos limites 
estabelecidos pela lei para isso e não use desta licença como subterfúgio para 
formar alguma associação estranha que adota tendências acentuadamente 
petistas, em tal caso deverá ser feita, imediatamente, a denúncia ao governo.13  

 
 Restava a confiança em Deus. Bárbara decidiu, então, ir para Roma e falar com 

o Papa Gregório XVI. Partiu em meados de abril acompanhada de uma senhora. Para 

substituí-la na direção, indicava sua irmã Maria. O Pe. Pöckl redigiu uma 

recomendação da Fundadora ao Papa, testemunhando: “A jovem Bárbara Maix, de 

29 anos de idade, [...] sempre se exercitou com diligência e fervor em todas as 

virtudes [...] confiança em Deus [...] admirável constância, apesar de se lhe oporem 

muitos obstáculos.” 

 Procurou obter uma audiência com o Papa Gregório XVI, que foi marcada 

para 2 de junho, mas o Papa faleceu na véspera da audiência. Com profunda dor, mas 

certamente sustentada pelo testemunho dos primeiros cristãos e mártires de Roma, 

retornava a Viena. Ao chegar em casa, recebeu a dolorosa notícia: sua irmã Maria 

contraíra tuberculose e havia falecido também. Bárbara não se desespera e se 

abandona à vontade divina.  

 Devido ao colapso econômico que vivia a Áustria, aumentava o custo de vida, 

sobretudo, os aluguéis, gerando tensão, inquietude e revolta. Em setembro, o grupo 

de Bárbara viu-se obrigado a trabalhar muito para se sustentar. As doenças e a morte 

de alguns membros por conta de tuberculose somavam despesas significativas. Era 

conveniente afastar-se do centro. Bárbara alugou o 2º andar de um sobrado no 

Bairro de Wieden, habitado por população empobrecida e marginalizada e tratou das 

reformas. A pobreza gerava debilidade física e baixa imunidade das congregadas. Em 

dois anos, morreram oito membros.  

Nesse mesmo lugar, em setembro, com o aumento da revolta, a comunidade 

foi atacada e expulsa. Tiveram que deixar a casa às pressas. As últimas, com Bárbara, 

foram escoltadas pela polícia e pernoitaram na Delegacia. No dia seguinte, hospedou-

se na casa do pintor José Kastner, que morava na periferia de Wieden. A pedido de 

Bárbara, ele pintou um quadro com o Coração de Maria. Os traços do Coração de 

Maria retratam o momento em que ela pisa na cabeça do dragão, que expele fogo pela 

boca. O Coração de Maria está coroado por rosas, traspassado pela lança, mas, 

                                                      
13 BORTOLUZZI, O. C. Documentário, p. 156. 
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mesmo assim, no sofrimento, ele irradia luz. É a figura da Mulher Apocalíptica. 

(BÍBLIA, Apocalipse, 12).   

 

3 Novos Rumos - 184814 

 

 Como agem os amigos de Deus? Nada os detêm, são fortes, mas humildes. 

Consciente de ter recebido um carisma originário com força de atração de pessoas 

para um novo modo de ser da vida religiosa consagrada na Igreja, Bárbara sempre 

atribuiu a Deus a fundação. “Eu sei tão certo como é certo que Deus  existe, que será 

assim e não de outro modo, pois foi Ele, e não eu, quem fundou a Congregação.”15  

 Ao tomar conhecimento de que na América do Norte havia falta de sacerdotes 

e de religiosos, comunicou sua decisão às companheiras. As que quisessem 

acompanhá-la que se munissem de passaporte e dinheiro e se dirigissem a Linz, de 

onde seguiriam para Hamburgo no dia 5 de agosto de 1848, Festa de Nossa Senhora 

das Neves. Somente uma desistiu, mas se apresentaram seis novas candidatas, 

perfazendo 22. Bárbara foi a primeira a receber o bilhete “deixa passar”, n. 1.329, no 

dia 31 de maio e, assim, todas. De Linz, dirigiram-se ao povoado de São Floriano, 

hospedando-se na casa da família de José Hamberger e de Clara Humber 

Hamberger. Seguiram junto com o grupo dois jovens da família Hamberger.  

 Em Hamburgo, hospedaram-se no Hotel Mecklenburg, aguardando o navio. 

Bárbara desejava viajar numa embarcação com poucos passageiros para poder 

conduzir, mais à vontade, as práticas religiosas.  

 Somente após um mês de paciente espera, ancorou a barca hamburguesa 

Merck (Mercantil). Indagado se a embarcação seguiria para a América do Norte e se 

poderia levar 25 passageiros, o comandante respondeu que viajava para o Brasil e 

poderia levar todos. 

 Devido à longa espera no porto de Hamburgo, faltou dinheiro para quatro 

passagens; então, resolveram deixar, como penhor, uma caixa com diversos objetos, 

entre os quais a imagem do Menino Jesus (de Bárbara), o quadro do Sagrado 

Coração de Maria e os quadros da Via-Sacra. Conta a tradição que tempos depois, um 

                                                      
14 No dia 13 de março de 1848, burgueses, trabalhadores e universitários de Viena rebelaram-se contra 
o poder da dinastia dos Habsburgs. Dois dias mais tarde, o Imperador Ferdinando teve que 
reconhecer sua derrota. 
15  CARTAS E DOCUMENTOS DE BÁRBARA MAIX, FUNDADORA DA CONGREGAÇÃO DO 
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, E ESCRITOS REFERENTES À SUA VIDA E À VIDA DA 
CONGREGAÇÃO. Porto Alegre: Ética, 1982. p. 52. 
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benfeitor anônimo pagou o despacho do material penhorado,  que foi entregue às 

Irmãs no Rio de Janeiro. Nada se perdeu.  

Impedida de continuar sua missão na terrra natal, migrou para o Brasil, com 22 

jovens autríacas, chegando ao Rio de Janeiro no dia 9 de novembo de 1848, após 52 

dias de viagem. Foram acolhidas no Convento de Nossa Senhora da Ajuda. As 

religiosas deram-lhes sustentação e, por seis meses, ganharam um teto, alimentos e 

tempo para se reorganizarem na nova terra. Durante esse perído, o Brasil era um 

império governado por D. Pedro II, filho de D. Leopoldina, uma austríaca, fato que, 

certamente, trouxe algum fio de esperança à nova comunidade. 

Escreveu Madre Isabel: “Chegamos ao Rio de Janeiro, sem dinheiro, sem 

conhecimento de ninguém, sem saber a língua, mas cheias de confiança em Deus e em 

Nossa Senhora.” 16  Dirigiram-se ao Bispo Dom Manoel do Monte Rodrigues de 

Araújo, que as ouviu emocionado. Mandou pedir à Madre Abadessa das Irmãs 

Concepcionistas do Convento de Nossa Senhora da Ajuda que hospedasse as recém-

chegadas. O Pe. Pökl e os dois rapazes da família Hamberguer foram acolhidos pelos 

freis capuchinhos no Morro do Castelo. A Abadessa acolheu as vienenses com grande 

generosidade. Permaneceram com elas por seis meses, adaptando-se ao clima, 

aprendendo a língua, conhecendo a realidade.  

 

O sonho concretiza-se 

 

No Rio de Janeiro, foi oficializada a fundação da Congregação em 8 de maio de 

1849.  Nesse mesmo dia, transferiram-se para o Colégio Senhor dos Passos, cedido 

pela Irmandade Nossa Senhora do Terço, e lhes foi confiada a educação de crianças, 

adolescentes e jovens dessa irmandade.   

A nova congregação inicia sua missão acreditando que chegara o momento de 

trabalhar pelo Reino de Deus em paz. Não tardou surgirem divergências pelo seu 

método de educação doméstica, visando a que as alunas soubessem viver, sofrer e 

lutar em qualquer situação e acontecimento da vida como boas cristãs, e, pelas 

exigências que lhes foram feitas além do contrato. Em fevereiro de 1850, a febre 

amarela manifestava-se também no Rio de Janeiro, contagiava, sobretudo, escravos, 

estrangeiros não habituados ao clima e Maix deixou, na orfandade, várias alunas. 

                                                      
16 ARQUIVO GERAL DA CONGREGAÇÃO (A.G.C.) – ICM, Caixa IV, Fundação da Congregação.  
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Faleceram também duas Irmãs e o Pe. Pöckl. A comunidade passou por dificuldades 

financeiras. 

 

Sinal de Belém: a estrebaria 

 

Diante das dificuldades, Bárbara continuou à frente de sua comunidade, 

buscando uma alternativa. Alugou um sobrado no Catumbi. Abriu ali uma pequena 

escola. As Irmãs viviam na pobreza, mas com alegria, identificando-se com Jesus, 

que se fez pobre por amor. Registraram: “A fim de deixar mais lugar para a escola, 

transformaram a estrebaria em dormitório. Aceitavam, porém, a pobreza como meio 

de santificação.” 17 

 

Na ilha do Bom Jesus 

 

Pouco depois, a Imperatriz Tereza Cristina, sabendo que as Irmãs passavam 

necessidades e precisavam de um espaço para sua missão, falou com o Ministro da 

Justiça, Eusébio Matoso, que, com o Provincial dos Franciscanos, Frei Custódio, num 

gesto de generosidade, colocou o convento desabitado e a chácara da ilha do Bom 

Jesus, à disposição da congregação, por 20 anos. Essa ilha era também chamada de 

“ilha dos Frades”. 

No dia 5 de abril de 1852, as Irmãs transferiram-se para o convento da ilha, 

onde recomeçaram novamente. Na ilha do Bom Jesus, além do convento cedido pelos 

Franciscanos, a Madre Bárbara, havia uma igrejinha e uma casa adjacente, onde 

foram residir os irmãos Hamberger. Esses deram vida a uma chácara. O convento, 

antes desabitado, necessitava de limpeza e reparos. Houve dificuldades de toda sorte, 

além da extrema pobreza. Tomavam água da chuva e alimentavam-se de água de 

coco e farinha de mandioca, tendo leite de uma cabra apenas para as Irmãs doentes. 

 

5 Meios para sobreviver 

 

A Madre fundadora abriu ali um colégio para meninas, frequentado também 

por alunas da capital. Os irmãos Hamberger as buscavam e levavam de barquinho. A 

situação financeira foi melhorando, mas sentiam a necessidade de sustento 
                                                      
17 A.G.C. – ICM, Crônica (1843-1911), p. 7. 
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espiritual. Foi solicitado ao missionário Pe. Gabet que desse atendimento pastoral na 

ilha. Ali, Bárbara finalizou a Constituição e viajou para Viena e Roma, a fim de 

imprimi-las e obter a aprovação.  

De Viena, enviou 11 candidatas que desejavam entrar na congregação, 

juntamente com a família Hamberger. Em Roma, acompanhada da Ir. Isabel, obteve 

audiência com o Papa Pio IX no dia 18 de outubro de 1852. Ele as abençoou e enviou, 

dizendo-lhes: “Ide trabalhar na vinha do Senhor [...]. Mais tarde, os Bispos do Brasil 

me hão de informar a respeito do progresso e desenvolvimento da Congregação.”18 

Em meados de 1853, deu-se um novo surto de febre amarela no Brasil. Na ilha, 

parte do convento foi transformada em enfermaria para os infectados. Em pouco 

tempo, adoeceram as 11 noviças, sendo que nove vieram a falecer. Foi tocante vê-las 

pronunciar sua consagração religiosa antes de morrer. Com elas falecia também o 

grande missionário Padre Gabet. Foram todos enterrados na ilha. Não é necessário 

descrever tal desolação e sofrimento. O único sustento era a fé. Passada essa fase, 

chegaram mais oito candidatas de Viena e um novo capelão.  

Madre Bárbara, ao retornar de Roma, em maio de 1854, encontrou a 

comunidade ainda abatida pelo falecimento de 9 das 11 noviças. Compreende-se sua 

dor ao ouvir o relato da morte de tantos membros, vocações promissoras para a 

difusão da congregação. 

Em consequência das frequentes epidemias, da febre amarela e da cólera, o 

Brasil defrontava-se com o grave problema, que eram as crianças órfãs. Madre 

Bárbara recebeu o pedido do Governo Provincial para assumir um asilo em Niterói, o 

“Santa Leopoldina”, assim denominado em homenagem à mãe do Imperador D. 

Pedro II. 

No dia 24 de junho, as Irmãs assumiam essa nova missão. Abriram uma escola 

no Bairro Livramento, saindo da ilha em 1856. Bárbara enviou as últimas três que lá 

estavam para Pelotas, Rio Grande do Sul. 

Madre Bárbara, experiente educadora, ensinava a educar as crianças, em 

primeiro lugar, pelo exemplo. Dizia: “Mostremos com o exemplo aquilo que com 

palavras ensinamos.” 19 Era uma educadora amorosa, tinha olhar e coração de mãe 

                                                      
18 A.G.C. – ICM, Caixa IV, Fundadora da Congregação, Madre Maria Isabel do Preciosíssimo Sangue e 
Crônicas (1848-1911). 
19 Carta de 1872. 
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para suas órfãs. Ao dar notícias às Irmãs de Porto Alegre sobre o Asilo de Niterói, 

escreveu:  

No que diz respeito às meninas, há esperança. Não se derruba uma árvore com 
um só golpe. Num dia elas se acomodam. Noutro, são irrequietas; mas, a 
tendência geral é para melhor [...]. As meninas maiores já estimam mais o 
trabalho, leem livros espirituais, aceitam de boa vontade advertências [...]. 
Entretanto, para manter toda a obra, precisa-se de grande experiência e 
paciência. Dia e noite tem-se que estudar o caráter de cada uma [...]. Quem as 
conhece sabe avaliar.20  

 
Além dos colégios e asilos, as Irmãs dedicavam-se também aos doentes 

empestados e feridos, principalmente os da Guerra do Paraguai. Elas se organizaram 

com muito devotamento para poder cuidar dos órfãos e dos doentes. 

 Bárbara, pelo espírito que a animava, com sua inteligência e olhar penetrante, 

via e compreendia, sob a ótica de Deus, a realidade que a cercava. Dizia às Irmãs: 

“Nossa missão é grande e por isso temos necessidade de grandes virtudes, um 

coração magnânimo, grande fé, esperança e amor, todas as virtudes no mais alto 

grau.” 21  

Sempre atenta em fazer a vontade de Deus, Bárbara aceitou o convite da 

Diretoria da Santa Casa de Misericórdia, chegando em Porto Alegre em 1856. 

Permaneceu em solo gaúcho por 14 anos. Sua missão de fundadora compreendia 

visitar as obras e comunidades, zelar pela formação humana e cristã das Irmãs e 

crianças, meninas órfãs e desvalidas, prover o sustento das obras, minimizar as 

dificuldades oriundas da incompreensão das Diretorias em relação à 

incompatibilidade de certos elementos do regimento de estabelecimentos com a 

Santa Regra (Constituições) e assegurar a comunhão eclesial. Em 1858, ousou 

receber noviças, não obstante a proibição e a campanha de extermínio das ordens 

religiosas.  

Após a denúncia, houve inspeção policial. Não podendo ir ao Rio de Janeiro 

para tratar com o Imperador, Bárbara escreveu uma carta pedindo autorização e 

justificando a necessidade de novos membros para a “espinhosa missão de nosso 

Instituto Religioso, instruindo e educando a infância desvalida dessa infeliz porção 

de seus súditos, a quem a desgraça ou o erro privou do amor e carinho maternos”.22  

                                                      
20 Carta de 1866. 
21 Carta de 1871. 
22 BORTOLUZZI, O. C. Documentário. 2. ed. 1996. p. 412. 
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A bem-aventurada era de constituição física fraca, submetida a ataques de 

asma e de doenças cardíacas, mas nem por isso se poupou da vida de penitência, que 

se somavam a frequentes sofrimentos. 

 

6 A fama das virtudes 

 

A fama das virtudes excepcionais acompanhou Bárbara Maix, já em vida, 

como atestam expressões elogiosas em documentos provenientes, seja de sacerdotes, 

sobretudo, dos seus diretores espirituais, seja de pessoas leigas. A universal 

persuasão da eminência de suas virtudes foi só por pouco posta em dúvida e de modo 

calunioso durante uma crise do instituto, que culminou com a Visita Canônica de 

1870, em Porto Alegre. As Irmãs (testemunhas no processo) referiram que a mesma 

Madre Margarida, depois de ter participado da rebelião contra a fundadora, exaltava 

abertamente a grandeza de suas virtudes. A fama de exemplaridade de vida, já 

presente nos dias da sua morte, cresceu e se afirmou sempre mais. 

 

7 Virtudes teologais 

 

Os escritos da bem-aventurada e os documentos e testemunhos mostram que 

o autêntico fundamento da sua vida foram as virtudes teologais. 

A releitura dos documentos do processo de canonização trouxe à luz o 

testemunho luminoso da espiritualidade de Bárbra Maix. A Positio23  (documento) 

recolheu, em quase mil páginas, a vida, as virtudes e a fama de santidade. Na parte 

IV, Iudicium theologi Censoris super S. D. scriptis et documenta, encontramos o 

relato sobre a vivência das virtudes. Os teólogos são identificados por números 

romanos e não por seus nomes. Com o intuito de facilitar o acesso às Irmãs da 

Congregação ao resultado dos votos dos teólogos, foi editado um livro com o seguinte 

título: Virtudes e Milagre.24  

A fé que transparece na vida de Bárbara é profunda, forte, pura, tenaz e sem 

hesitações. Sua vivência cristã foi intensa, dedicou grande amor a Deus, atribuindo-

lhe a fundação da congregação. “Deus iniciou a Obra, me ajudou a continuá-la e 

somente Ele vai completá-la, conforme a sua vontade, através dos Pastores da Santa 

                                                      
23 POSITIO. Super Vita. Virtutbus et Fama Sanctitatis. Roma: Tipografia Nova Res, 2012. 
24 VIRTUDES E MILAGRE. Publicação interna. Porto Alegre, 2010. 
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Igreja, segundo o modelo da Igreja dos primeiros cristãos dos três  primeiros séculos, 

e não de 1871.”25 Cada acontecimento era lido à luz da fé. Incentivava as Irmãs a 

progredirem no caminho da santidade. Sua experiência de fé a manteve com o olhar 

fixo em Deus, ancorada na Santísisma Trindade e no Coração de Maria. Não mediu 

esforços para oferecer meios  eficazes na educação da fé das pessoas que estavam sob 

sua responsabilidade na missão. 

 Podemos assegurar que Bárbara Maix esperou tudo com toda a esperança e 

jamais desanimou diante das inúmeras dificuldades aparentemente intransponíveis. 

“A esperança heroica, unida a um temperamento forte, lhe permitiram conservar a 

paz interior e uma grande serenidade em cada circunstância.”26  

 Nos seus escritos, encontramos afirmações belíssimas referentes ao amor a 

Deus, ao amor ao próximo. Viveu de modo intenso o sentido esponsal do amor com 

Cristo crucificado. “Se queremos amar Jesus, subamos o Calvário. Lá está Jesus! 

Permaneçamos junto a Ele, sob a Cruz, para nosso maior bem.”27 As cruzes e dores 

foram assumidas como oportunidade de se assemelhar ao bom Jesus e reparar o 

pecado alheio. “Amava a oração, a Palavra de Deus e a Eucaristia. Faz parte da 

experiência espiritual da Fundadora, um amor forte, concreto, operoso para com o 

próximo mais pobre e marginalizado.”28  

Seu amor ao próximo levou-a a tomar decisões contrárias ao status quo da 

sociedade escravagista da época. “Um sinal de grande coerência com o ideal da 

caridade foi a rejeição de se servir de escravos para o trabalho nas casas, como era 

costume das ordens religiosas.”29  

 

8 Caminho de santidade – ser santo é ser testemunha qualificada na fé 

 

Confiança nas provações  

   

 Acompanhamos o itinerário de uma mulher confiante na graça divina, capaz 

de suportar o sofrimento devido a calúnias e difamações, como caminho de 

                                                      
25 Carta de 1871. 
26 VIRTUDES E MILAGRE, p. 18. 
27  CARTAS E DOCUMENTOS DE BÁRBARA MAIX, FUNDADORA DA CONGREGAÇÃO DO 
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA E ESCRITOS REFERENTES À SUA VIDA E À VIDA DA 
CONGREGAÇÃO,. p. 52. 
28 VIRTUDES E MILAGRE, p. 22. 
29 Biografia Documentada, p. 86. 
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santidade. Sua fé nutria-se da oração e da adoração, cultivava, ardorosamente, a vida 

interior, assim reconhecida pelos teólogos: “Bárbara tinha uma fé inabalável, uma 

esperança sem limites e uma caridade que foi a razão de ser de toda a sua obra.” 30 

No seu caminho de santidade, assumiu a configuração com o Cristo crucificado-

ressuscitado. Compreendeu que o seguimento de Jesus implica tomar para si a sorte 

do Mestre. “Oh! as dores trazem muitas graças! Jesus Crucificado é nosso Esposo. É 

uma honra para nós, imitá-Lo em sua paixão, para ressuscitar com Ele!” 31 

Ao enfrentar as Diretorias que dificultavam a formação religiosa das meninas 

e das Irmãs, inviabilizando o cumprimento das obrigações como consagradas, não 

hesitou em apelar para a sua autoridade de fundadora.   

 

Descompasso de suas  Irmãs  

 

Ao perceber como algumas de suas Irmãs não acompanhavam o caminho de 

santidade, expressa sua dor de mãe espiritual e escreve: “O estado dos corações de 

minhas filhas – pelas quais eu estaria pronta a dar o meu sangue e a minha vida – 

entrou profundamente em minha alma.” 32  Bárbara tinha clareza da meta, o 

Reino de Deus: “Procuremos o Reino de Deus e sua justiça, em nós mesmas e naqueles 

que nos são confiados. Soframos com alegria, constância e ação de graças, e Deus fará 

tudo o mais, minha filha.”33 Sua vida foi um permanente exercício de manter o olhar 

fixo em Deus, ancorada na Santíssima Trindade e no Coração de Maria, espelho para  

sua alma.  

Praticou e deixou como herança o perdão. “Perante Deus, deixo a vós todas, 

por herança, aquilo que tenho pela graça de Deus: dou-vos o exemplo de perdoar 

sempre, com todo o gosto e consolo do meu coração.”34 Acreditou sempre na ação do 

Espírito Santo que move os corações à reconciliação. Mostrou-se sempre aberta e 

pronta para receber as Irmãs que se afastavam, causando-lhe  prejuízo por conta de 

calúnias.   

                                                      
30 POSITIO. Super Vita. Virtutibus et Fama Sanctitatis. Roma: Tipografia Nova Res, 2012. p. 36, § 59. 
31 Carta de 1872. 
32 Carta de 1871. 
33  CARTAS E DOCUMENTOS DE BÁRBARA MAIX, FUNDADORA DA CONGREGAÇÃO DO 
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, E ESCRITOS REFERENTES À SUA VIDA E À VIDA DA 
CONGREGAÇÃO, p. 52. 
34 Carta de 1872. 
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Amou a Eucaristia, considerando-a como seu alimento principal. “Na 

segunda-feira, tivemos a Santa Missa, Deus seja louvado! Eu me senti mal, mas 

depois, como de costume, melhorei. Ganhei mais um tempo de vida. Sem a Santa 

Comunhão, eu não iria longe, neste mundo. Ela faz uma grande diferença em meu 

corpo.” 35 

No coração de Bárbara, circulou um intenso amor a Deus e aos pobres. Nunca 

perdeu de vista o cuidado e a atenção aos pequenos. Sua predileção eram as crianças. 

Por elas, enfrentou as mais duras penas e embates com lideranças políticas. Buscava 

dar-lhes dignidade no vestir, no comer, na habitação, na educação e na formação 

religiosa. Nos lugares onde marcou presença, foi precursora da assistência social. Na 

constituição, está a regra de ouro: “A caridade é a primeira lei desta Congregação [...], 

e todos estão obrigados a não esquecer os pobres.” 36 

Sua eclesiologia foi fundamentada no modelo de comunidade dos primeiros 

cristãos. Sua ousadia profética a manteve fiel ao espírito originário, a ponto de 

afirmar: “que todas assumam o espírito do Primeiro Século, ou aniquile tudo; 

assumam com todo o fervor, ou ponha para fora quem a isso não se dispuser! 

Consolemos a Igreja, nossa mãe, com uma vida nova e fervorosa”.37  

Uma comunidade unida é fortalecida pela Palavra de Deus, da qual não é 

apenas ouvinte. “Vós que ainda estais recebendo, continuamente, a instrução, 

conservai bem, como nossa Mãe Santíssima conservou, em seu coração, cada palavra 

de Jesus. Não somos somente ouvintes.” 38   

 

Devoção ao Coração de Maria 

 

Bárbara foi pioneira na devoção ao Coração de Maria. Para ela “Maria é a Mãe 

discípula, aquela que nos ajuda a cumprir a nossa missão”.39 Em tudo o que fazia, 

Bárbara tinha sempre em mente a missão. A consciência missionária a manteve 

sintonizada com o projeto de Jesus nas suas palavras e ações.  

 

                                                      
35 Carta de 1871. 
36 CONSTITUIÇÕES DE MARIA BÁRBARA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DE 1857, Cap. I, n. 4. 
37  CARTAS E DOCUMENTOS DE BÁRBARA MAIX, FUNDADORA DA CONGREGAÇÃO DO 
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, E ESCRITOS REFERENTES À SUA VIDA E À VIDA DA 
CONGREGAÇÃO, p. 68. 
38 Carta de 1866. 
39 Carta de 1872. 
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Nossa missão é grande e por isso necessitamos de grandes virtudes, de um 
coração magnânimo, grande fé, esperança e amor, todas as virtudes em altíssimo 
grau. Toda esta sabedoria aprende-se na escola da Santa Cruz, em Nazaré, em 
Belém, em toda a Paixão de Jesus, com Pedro no pátio junto ao fogo, com Judas, 
com Pilatos, com Caifás, escribas e fariseus, Herodes, com os demais Apóstolos, 
com a Mãe das Dores sob a Cruz.40  

 
Bárbara mantém seu olhar fixo no Mestre, acompanha-o em seu itinerário 

missionário e deseja segui-lo até a cruz, para merecer a ressurreição. Até mesmo o 

sofrimento ganha novo sentido quando é vivido na configuração com Jesus Cristo. 

 

9 Beatificação em Porto Alegre, RS 

 

Bárbara Maix foi proclamada Bem-Aventurada no dia 6 de novembro de 2010, na 

cidade de Porto Alegre – RS. Da homilia, preparada pelo Cardeal Ângelo Amato, 

destacamos: 

 
Por que a memória de Madre Bárbara manteve-se por tanto tempo no coração de 
tantos fieis, não se desfazendo como um sonho pela manhã? A resposta é simples. 
Sua figura não desapareceu na neblina do esquecimento porque falou a língua 
evangélica da caridade, a única língua da fraternidade humana, a língua universal 
de Jesus, que atravessa os séculos, sem nunca perder sua eficácia. Madre Bárbara 
amou muito: amou e serviu os pobres; amou e educou os pequenos; amou e 
perdoou suas filhas espirituais. Depois de sua santa morte, nossa Beata derramou 
uma chuva de graças sobre os fieis que invocavam sua intercessão. Entre estas 
graças está a cura milagrosa de uma criança, Onorino Ecker, de quatro anos de 
idade, acontecida em julho de 1944. Hoje Beata Bárbara Maix lembra a todos nós 
o empenho da santidade. Também nós somos chamados a ser testemunhas de 
Cristo, ouvir sua palavra de verdade e alimentar-nos de seu pão de vida.   

 

Seus restos mortais são conservados no Santuário São Rafael, 41  em Porto 

Alegre, onde também se encontra um Memorial com sua história de vida e missão.  

 

10 Processo de canonização 

 

Foi aberto, em outubro de 2019, na Diocese de Caxias do Sul – RS, o processo 

de um presumido milagre que poderá levar a bem-aventurada Bárbara Maix aos 

altares. Após a conclusão, o mesmo será encaminhado a Roma. Acompanhemos com 

nossa oração e nos deixemos interpelar pelo seu testemunho luminoso de vida e 

santidade. 

                                                      
40 Carta de 1872. 
41 Rua Riachuelo, n. 508, Centro Histórico de Porto Alegre – RS. 
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Conclusão 

 

Vivemos num tempo em que se fazem necessárias pessoas que sejam modelos de 

vida, com ideal de santidade, testemunhas de uma fé vivida na esfera pública. O 

secularismo tentou subjugar a santidade, afastando-a do alcance dos cristãos fiéis em 

seu cotidiano. O Papa Francisco fala da santidade na Exortação Apostólica Gaudete et 

Exultate como experiência cotidiana, pois “não tenhas medo da santidade. Não te 

tirará forças, nem vida, nem alegria”.42 

A santidade, em Bárbara, pode ser percebida no seu itinerário de vida e missão. 

Todas as suas ações são marcadas pelo amor incondicional a Deus e às pessoas. No seu 

amor de predileção aos pequenos e pobres, na sua luta por uma educação integral de 

crianças e jovens, na defesa das crianças asiladas por uma alimentação de qualidade, na 

insistência para que as meninas tivessem calçados e pudessem ter formação religiosa. 

Viveu intensamente e com naturalidade a relação com autoridades civis, políticas e 

religiosas, especialmente com membros da Diretoria de obras, nem sempre amigáveis e 

respeitosos.  

Não obstante, sua firmeza era dócil com as crianças, amável com as Irmãs, uma 

mãe e amiga de todos. Sua coragem advinha de sua intimidade com o Senhor, pois 

permanecia em oração por longo tempo. Sua espiritualidade encarnada a manteve com o 

olhar no horizonte da eternidade e com os pés percorrendo o caminho dos peregrinos, 

amantes da verdade e da justiça divinas. 

A bem-aventurada Bárbara Maix deixa-nos um apelo de coerência entre o que 

vivemos e a fé que professamos. Ela nos desafia a buscar sempre, e em tudo, a vontade 

de Deus; provoca-nos e nos estimula a colocar em Deus a confiança e a esperança, 

propondo um amor com características eucarísticas.  
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Resumo 

A santidade do Beato João Schiavo caracteriza-se pela busca constante da vontade de 

Deus, lendo nos acontecimentos cotidianos sinais para responder pelo compromisso 

de vida. Assim, sua vocação e missão de sacerdote educador seguem essa trilha por 

meio de respostas concretas e a manifestam pela responsabilidade pública na 

construção de uma sociedade mais justa e fraterna. É uma vida alegre que, com 

entusiasmo, funda e organiza obras educativas na Congregação dos Josefinos em 

favor de crianças, adolescentes e jovens em situação de risco, promovendo a 

dignidade e a inclusão social. No Brasil, fundou a Congregação das Irmãs 

Murialdinas de São José, que seguem esse mesmo carisma. Nesse momento crucial 

da educação no Brasil e, especialmente no nosso Estado, é importante a lembrança 

do educador que deu o melhor de sua vida pela causa da educação na inclusão dos 

mais pobres. O Beato Schiavo é a santidade do educador, cuja força vem de Deus, 

testemunhando a esperança que não deve esmorecer diante dos desafios. 

 

Introdução 

 

O processo de secularização e o secularismo, decaído do sagrado social, 

parecem deixar, na obscuridade, a reflexão sobre santidade, porém as pessoas a 

testemunham com sua vida, fazendo repensar a mística da santidade. O que é a 

santidade senão acolher pela fé a graça Trinitária de Deus e deixar-se conduzir por 

ela? É deixar penetrar em si a luz de Deus. É caminhar ao longo da vida, percebendo 

sinais de Deus e correspondendo à sua vontade. “Tua palavra é lâmpada para os 

meus pés e luz para o meu caminho.” (Sl 119, 105).  

                                                      
1 Consagrada secular do Instituto Secular Murialdo (Ismur) e Mestra em Teologia Sistemática pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) – Escola de Humanidades, (2008). E-
mail: moema@bitcom.com.br 
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Há uma relação intrínseca entre vocação, missão e santidade. É uma resposta 

de coração inteiro ao chamado vocacional, renovado a cada dia. Muitos são os santos, 

mas, certamente, o número maior é daqueles só conhecidos por Deus. Entre esses, 

está um pai desempregado que, confiando em Deus, luta sem desanimar pela 

sobrevivência de seus filhos; estão aqueles que perdem tudo em um incêndio ou 

intempérie, agradecem a Deus e caminham na esperança; estão os que trabalham 

pelo bem dos irmãos e desconhecidos, entre outros. Mas existem pessoas 

encaminhadas a um processo de canonização, apontadas pela Igreja como 

testemunhas fortes de cristão para outros trilharem o caminho da santidade. Esses 

santos demonstram que a santidade é acessível a todo cristão; mais ainda, é a 

essência do ser cristão. Eles são pessoas profundamente humanas, buscam 

corresponder à graça de Deus e se deixam conduzir por ele, apesar dos seus limites e 

defeitos. 

O Beato Schiavo, sacerdote da Congregação dos Josefinos de Murialdo, 

santificou-se como educador em favor dos mais pobres para dar-lhes dignidade e 

incluí-los socialmente, buscando sempre fazer a vontade de Deus. O seu método, 

como educador, visava a “educar o coração”, isto é, estabelecer uma relação com os 

educandos, na qual eles percebessem o quanto eram importantes e amados; assim, 

eram conduzidos a uma experiência com Deus e, a partir disso, trabalhava a área do 

conhecimento.  

Esse método era usado por São Leonardo Murialdo, fundador dos Josefinos de 

Murialdo, no Colégio “Artigianelli,” uma escola para crianças e jovens abandonados 

em Turim – Itália. Era um método inovador na primeira década de 1800, mas que 

ainda hoje é bem atual, pois as dificuldades maiores da escola encontram-se nas 

relações humanas. 

A fidelidade do Beato Schiavo em viver os ensinamentos evangélicos fazia com 

que ele tivesse atitudes coerentes com o Evangelho. Isso fazia os agricultores de 

Fazenda Souza, na sua simplicidade, dizerem: “Parece estarmos vendo Jesus Cristo.” 

Essa deveria ser a leitura que se deveria fazer de cada seguidor de Jesus Cristo. 

Acompanhei o testemunho de vida do Beato João Schiavo, ainda adolescente, 

durante seis anos e pude observar uma vida santa, profundamente humana, capaz de 

sensibilizar-se com o sofrimento dos outros, sem distinção de crença, raça ou cultura. 

Eu escrevi um resumo de sua vida e relatei, diariamente, seus últimos dias de vida, 
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ou seja, de 20 de novembro de 1966 a 26 de janeiro de 1967, quando faleceu em 27 de 

janeiro de 1967. Testemunhei sua santidade no processo de beatificação.  

 

1 Primeiros anos de vida e o despertar da vocação sacerdotal 

 

Na região de Montecchio Maggiore, em Santo Urbano – Itália, nasceu João 

Fedele Schiavo, no dia 8 de julho de 1903, primeiro filho de nove irmãos. O Batismo 

aconteceu em 18 de julho de 1903. O pai Luigi Schiavo trabalhava como sapateiro, a 

mãe, Rosa Fittorelli, cuidava da casa e, algumas vezes, servia como empregada em 

casas de pessoas ricas.  

Santo Urbano possui uma paisagem tranquila, ambiente simples e sereno 

ainda hoje. Nessa região, vivem agricultores que cultivam videiras e encontram, na 

fé, o sentido da sua vida. A igreja é centro de encontro das pessoas. Nesse ambiente, 

profundamente cristão, João foi educado. Aos 4 anos de idade, sofreu uma grave 

meningite, superada sem consequências, porém sempre manifestou uma saúde frágil. 

Participava da missa, diariamente, ajudando nas atividades paroquiais e já 

demonstrava uma espiritualidade especial. Completou três anos de escola elementar 

em Santo Urbano, depois os estudos fundamentais em Montecchio Maggiore, 

distante 12 quilômetros de onde morava, cuja distância percorria diariamente. 

João Schiavo percebeu sua vocação sacerdotal desde a idade juvenil, 

renegando oportunidades que lhe trariam uma situação econômica favorável. 

Estudou no Seminário Maria Imaculada dos Josefinos de Murialdo em Montecchio 

Maggiore, como seminarista externo, mas teve que ser transferido a Frascati por 

conta da guerra. Entrou como postulante, em 18 de abril de 1918, na Congregação 

dos Padres Josefinos de Murialdo. Sua família participou desse momento com 

grande alegria. Seguiram a vocação religiosa também seus irmãos: Irmã Gérica, 

missionária das Irmãs Doroteias no Equador, e o Irmão Hermenegildo, josefino 

missionário no Brasil.  

Schiavo começou o noviciado em Volvera (Turim – Itália), em 4 de setembro 

de 1918. Professou votos de pobreza, castidade e obediência em 13 de agosto de 1925 

e a profissão perpétua aos 27 de agosto de 1919. A ordenação sacerdotal ocorreu em 

10 de julho de 1927, na catedral de Vicenza – Itália. 
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Em meus anos de estudo no Colégio de Montecchio Maggiore, entendi que a 
minha vocação me chamava para ser sacerdote josefino. Examinei bem esse 
chamado para ver se não era apenas um pensamento momentâneo, mas depois 
de longa reflexão, compreendi que era a vontade de Deus.2 

 
 

2 Primeiros anos de sacerdócio e a partida para o Brasil (1927 – 1934) 

  

Desde os primeiros anos de sacerdote, Beato Schiavo viveu sua vocação com 

entusiasmo e comprometimento. Dava testemunho de santidade, e sua alegria 

brotava do empenho em corresponder à graça de Deus. Percebeu o chamado para a 

vocação missionária e manifestou esse desejo em 31 de julho de 1931 para o superior-

geral da Congregação Josefina, Padre Luigi Casaril. O superior acolheu seu desejo, e a 

designação inicial foi para atuar nas missões no Equador, mas depois os superiores 

acharam melhor enviá-lo para o Brasil, talvez considerando sua frágil saúde. O Beato  

Schiavo, sempre atento aos sinais de Deus, expressou seu desejo de se colocar nas 

mãos de Deus:  

 
Penso, Padre, de renovar em suas mãos a oferta de mim mesmo à Congregação, 
às missões, à Vontade de Deus [...]. Nestes dias, estou feliz, sobretudo, por sentir-
me sumamente abandonado nas mãos de Deus e dos meus amados superiores.3 

           

Antes de partir para as missões, o Beato Schiavo recebeu uma bênção do Papa 

Pio XI. A viagem aconteceu no dia 14 de agosto de 1931, com destino ao Brasil, cidade 

de Jaguarão, Rio Grande do Sul. Chegou no dia 5 de setembro de 1931, depois de uma 

longa viagem de navio como era comum na época. Entretanto, no dia 25 de 

novembro do mesmo ano, veio a transferência de Jaguarão para Ana Rech, distrito de 

Caxias do Sul, para acompanhar a formação dos seminaristas. A Sé Apostólica, a 

pedido do Conselho-Geral dos Josefinos, concedeu a possibilidade de erigir 

canonicamente o noviciado na Diocese de Porto Alegre, à qual pertencia Caxias do 

Sul, dando autorização ao superior regional de admitir postulantes ao noviciado e de 

receber profissões temporárias.  

Os Padres Camaldulenses haviam deixado Ana Rech, e o antigo convento deles 

foi assumido pelos josefinos para acolher aspirantes e noviços. O Beato Schiavo 

assumiu a formação dos noviços como mestre. No ano seguinte, foi a Porto Alegre 

                                                      
2 Carta ao superior-geral dos Josefinos de Murialdo em 18 de abril de 1914. 
3 Carta ao superior-geral Padre Casaril em 31 de julho de 1931. 
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para aperfeiçoar o português, ficando hospedado na Obra “Pão dos Pobres” dos 

Lassalistas. 

 

3 Condução das obras josefinas 

 

No dia 8 de setembro de 1934, foi criada a Diocese de Caxias do Sul. No ano 

seguinte, a Congregação dos Josefinos de Murialdo erigiu a Província Brasileira. A 

estrutura da Congregação dos Josefinos de Murialdo estava consolidada, e o Beato 

Schiavo foi nomeado primeiro Superior Provincial do Brasil. 

Schiavo assume como diretor da escola e pároco de Galópolis, distrito de 

Caxias do Sul de 1935 a 1936. A imigração italiana era intensa nessa época. Essa 

escola surgiu em 1933, como necessidade de educar os filhos de operários do 

Lanifício São Pedro, por meio de contrato firmado pelo josefino Padre Agostino 

Gastaldo com o gerente da fábrica João Spinato. O trabalho da escola e da paróquia 

estava sendo bem-conduzido, e o povo ficava muito feliz. Entretanto, o gerente João 

Spinato dispensou drasticamente os Josefinos, alegando motivo econômico. Porém, o 

verdadeiro motivo foram as injustiças sofridas pelos operários no Lanifício São 

Pedro, denunciadas pelo Beato Schiavo. Ele teve que deixar esse povo que tanto 

amava e que foi amado por eles.  

Em 1940, o Beato Schiavo iniciou a construção de uma casa para o Noviciado e 

Seminário Menor em Fazenda Souza, distrito de Caxias do Sul. No mesmo ano, 

projetou a criação de uma Escola Normal Rural em Ana Rech, inaugurada em 12 de 

fevereiro de 1942. Graças aos seus esforços, foi criada a Cooperativa Agrícola de Ana 

Rech. 

Após a inauguração do seminário em 1941, foram admitidos 13 aspirantes e 8 

noviços. O Beato tinha grande empenho na formação dos seminaristas e dedicava 

horas de oração com esse objetivo, dando-lhes um forte testemunho. 

Trabalhou como diretor até 1953 na obra educativa “Abrigo de Menores São 

José” em Caxias do Sul, fundada por ele em 1947. Essa obra foi inspirada no Colégio 

Artiginelli de Turim. Essa obra consistia em acolher crianças e adolescentes em 

situação de risco para lhes dar uma formação cristã, ministrar o ensino fundamental 

e ensinar alguma atividade. A obra passava grandes dificuldades, inclusive, para 

manutenção da alimentação; entretanto, o Beato, com grande confiança na Divina 

Providência, via chegarem donativos conforme a necessidade. 



 
 
 
 
312 | Santidade e Responsabilidade Pública  

Schiavo conduzia os avanços das obras josefinas, conseguiu o Ginásio Nossa 

Senhora Mãe dos Homens, em Araranguá – SC, em 14 de abril de 1955 e, 

anteriormente, conseguira a obra de Orleães – SC com a finalidade de receber novas 

vocações em um seminário.  

A seguir, no bairro Partenon, em Porto Alegre, começou a fundação de nova 

obra. O arcebispo de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer, doou um grande terreno 

para a fundação de obra educacional e de uma paróquia. Outros pedidos de abertura 

de obras foram encaminhados aos josefinos, mas não puderam concretizar-se por 

falta de padres. 

Schiavo, como Provincial, incentivava os confrades a celebrarem missas com 

muito fervor e que fizessem: meditação diária, exame de consciência, leitura 

espiritual e a devoção à Nossa Senhora e a São José, fundamentos da tradição 

religiosa da Congregação dos Josefinos de Murialdo, cultivando também as virtudes 

da humildade e da caridade.  

Considerando o grande trabalho apostólico do Beato Schiavo na Província 

Brasileira dos Josefinos, dir-se-ia que não teria sobrado tempo para outras 

iniciativas.  Entretanto, muitas pessoas que o conheceram e dele receberam 

benefícios testemunham o seu cuidado por todos, movido pela caridade cristã. A 

santidade transparece pela coerência de vida com o Evangelho no ser e no agir. 

 

4 Início da Congregação das Irmãs Murialdinas no Brasil 

 

O Beato Schiavo deu início à Congregação das Irmãs Murialdinas de São José 

no Brasil. Havia apenas dois anos que essa congregação iniciara na Itália, fundada 

pelo Padre Luigi Casaril, então superior-geral dos Josefinos. As irmãs italianas não 

tinham possibilidade de vir ao Brasil para dar início à congregação. O Beato, sempre 

animado pelo espírito apostólico, conseguiu licença do Superior e do bispo 

diocesano, Dom Benedito Zorzi, para iniciar esse projeto com um pequeno grupo de 

moças em Fazenda Souza, em maio de 1954. As dificuldades encontradas foram 

muitas e, mais de uma vez, parecia tudo ruir por terra. O Beato deu tudo de si para 

que esse projeto fosse adiante, apesar das muitas críticas, principalmente de seus 
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confrades. Dizia com humildade: “Se a obra for de Deus, irá adiante com ou sem 

mim, Deus é quem a faz.” 4 

Entre as dificuldades para aprovação das primeiras Murialdinas, houve um 

exame muito rigoroso feito por um padre examinador, designado pelo bispo, sobre a 

vida consagrada e religiosa e que incluiu outros temas. O grupo não conseguiu 

responder satisfatoriamente a ele, e isso fez com que o noviciado fosse considerado 

inválido. Além disso, não tinham personalidade jurídica, porque não possuíam 

nenhum bem material; portanto, não tinham uma casa para abrigar o noviciado, 

exigência eclesiástica. 

A primeira casa das Murialdinas foi cedida pelos Josefinos na área do 

seminário, em Fazenda Souza. Era muito pequena e pobre, inclusive, um dos quartos 

era de chão batido. Em carta ao Bispo da Diocese de Caxias do Sul, Schiavo expõe 

com humildade a situação de dificuldade e o compromisso de adquirir três hectares a 

100 metros do seminário para a construção da casa do Noviciado. Nunca desanimou 

e caminhou seguro, confiando à Divina Providência esse projeto que via como 

vontade de Deus. Superando as dificuldades, a Profissão Religiosa das primeiras 

Murialdinas ocorreu em 25 de março de 1956. Schiavo havia contraído dívidas, mas 

confiante na Providência Divina conseguiu construir a primeira casa das Murialdinas 

nos três hectares adquiridos próximos do Seminário Josefino. 

A saúde do Beato Schiavo sempre foi muito frágil, mas ele soube superar essa 

dificuldade e trabalhava de forma intensa pela causa do Reino. Não só foi diretor 

espiritual dessa nascente congregação, mas o provedor, o organizador dos projetos de 

construção e até mesmo o motorista que levava diariamente as irmãs de Fazenda 

Souza para compras e para estudarem em Caxias do Sul. O Beato Schiavo ia todas as 

manhãs muito cedo à casa das Murialdinas para orientar a meditação e depois 

celebrar a missa. Dava grande importância ao domingo, pela celebração eucarística e 

bênção no final da tarde, bem como ao encontro fraterno. Gostava de passeios ou 

reunir as Irmãs para comer pinhão assado e pipoca, tudo muito simples, mas que 

convergia para anular mal-entendidos e unir pela comunhão. 

Elisa Rigon, uma Irmã da Congregação de São José, na época Antonie, pois 

nessa congregação as Irmãs trocavam o nome, foi convidada pelo Beato para assumir 

                                                      
4 Documento do processo de beatificação n. 6.  
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a coordenação e a formação das Murialdinas até que elas tivessem condições para tal.  

Essa, mais tarde, entrou para a Congregação das Murialdinas. 

A Diocese de Caxias do Sul emprestou dinheiro para o Padre Schiavo começar 

uma escola em Caxias do Sul. Schiavo entrou em contato com “Maestra Vieiro”, uma 

professora já muito idosa que dava aulas numa escola precária e muito pequena. 

Entretanto, Maestra Vieiro era dona de grande porção de terra ao redor da escola; 

assim, ela transferiu às Murialdinas 1 hectare dessa terra, possibilitando a construção 

e o funcionamento de nova escola, que se chamou São João Bosco. Esse foi o início da 

expansão apostólica das Murialdinas, que contou com a orientação e ajuda de 

Schiavo. 

 

5 Problemas de saúde e morte 

 

A energia espiritual do Beato Schiavo parecia aumentar à medida que suas 

forças físicas decaíam. No dia 20 de novembro de 1966, enquanto a população de 

Fazenda Souza festejava Nossa Senhora da Saúde, Schiavo ia para o hospital 

Pompeia, onde permaneceria por 39 dias. Ele mesmo dizia: “É o começo do fim”, 

significando que caminhava para o seu fim. Os médicos, logo de início, fizeram um 

diagnóstico grave. No dia 14 de dezembro, recebeu a Santa Unção. No dia 15 de 

dezembro, os médicos fizeram uma biópsia no fígado e constataram a deterioração 

desse órgão. Nuito debilitado, despediu-se das Irmãs, dizendo que ofereceria sua vida 

à Congregação Josefina e por suas filhas. No dia 29 de dezembro saiu do hospital, 

parecia melhor e voltou à Fazenda Souza, porém sua saúde começou a piorar 

consideravelmente na noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Disse que gostaria 

de continuar trabalhando por suas filhas, mas acrescentou: “Senhor, sempre fiz a tua 

vontade. Jesus, sou teu filho.” Schiavo chamava as Murialdinas de filhas, e elas o 

consideravam e o chamavam de pai. Rezava fervorosamente. No dia 5 de janeiro de 

1967, foi levado de Fazenda Souza para o Hospital Del Mese, em Caxias do Sul (O 

fundador desse hospital era seu grande amigo).  

Hospitalizado, recebia a visita de bispos e de muitos amigos. Nunca perdeu 

plenamente a consciência, a não ser nos últimos momentos. Relatou para a superiora 

das Murialdinas: “Meu sofrimento maior é a dificuldade de não lembrar bem as 

orações vogais”, então pedia para alguém ler o Breviário e rezar o terço. Nos últimos 
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dias, a dor era muito grande, mas sempre tinha um sorriso e gentileza no trato com 

as pessoas e manifestava estar nas mãos de Deus. 

 Sua tristeza foi grande quando percebeu que não poderia mais oficiar a santa 

missa. A sua última missa foi rezada no dia 9 de janeiro de 1967, mas, como sempre, 

entregava tudo nas mãos de Deus. Mesmo nessa situação difícil, percebia-se que seu 

pensamento estava voltado a Deus, porque levantava a mão para abençoar todos. 

No dia 27 de janeiro de 1967, previa-se o seu fim. Os Bispos Dom Benedito 

Zorzi e Dom Cândido Maria Bampi rezaram uma missa no seu quarto e 

encomendaram sua alma. Os bispos ficaram ao seu lado rezando. Faleceu às 9 horas 

e 30 minutos, hora em que suas filhas, as Irmãs Murialdinas, chegavam de Fazenda 

Souza. Apagou-se como uma vela. Assim como viveu, assim morreu, esboçando, no 

seu último suspiro, um sorriso nos lábios.  

O velório realizou-se na Capela do Abrigo de Menores São José, em Caxias do 

Sul, onde foram celebradas missas contínuas. O povo afluía ao velório em grande 

número. Às 8 horas do dia 28 de janeiro de 1967, o corpo foi transladado para a 

Catedral, onde os Bispos Dom Benedito Zorzi e Dom Cândido Maria Bambi 

celebraram a missa de corpo presente. Estavam lá muitos sacerdotes da diocese, 

autoridades e o povo que ocupou todos os espaços do templo. Após a missa, seguiu o 

cortejo fúnebre para Fazenda Souza, onde foi enterrado, porém ao passar por Ana 

Rech, levaram-no até o Colégio Murialdo, onde muitas pessoas o esperavam.  

Em Fazenda Souza, o povo o aguardava na rua, depois o corpo foi levado à 

Igreja Matriz, onde o Provincial Josefino rezou a missa. O sepultamento aconteceu 

em um espaço do pomar das Murialdinas, onde ele mesmo havia plantado as 

frutíferas. Nesse local, após desativarem o pomar,  construíram uma capela, onde 

depositaram seus despojos, local em que muitas pessoas vão pedir graças por sua 

intercessão e celebram missas aos domingos. 

 

6 Beatificação 

 

No dia 28 de outubro de 2017, aconteceu a beatificação do Padre João Schiavo 

em Caxias do Sul, tendo como local os pavilhões da Festa Nacional da Uva pelo 

grande número de pessoas, não só da cidade de Caxias do Sul, mas do Brasil e até do 

Exterior provenientes de comunidades josefinos e murialdinas. O milagre para a 

beatificação ocorreu com Juvelino Cara, que sofreu uma trombose mesentérica 
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intestinal; os médicos não lhe garantiram nenhuma possibilidade de cura, e a morte 

era iminente. A esposa de Juvelino começou uma novena ao Padre João Schiavo. O 

marido ficou curado e, até hoje, goza de perfeita saúde. Os médicos não tinham 

nenhuma explicação científica para o ocorrido; portanto, foi considerado um milagre. 

 

Conclusão 

 

A santidade é percebida pelas pessoas, porque transparece no santo a 

profundidade da sua fé vivida, manifestando o amor de Deus pela caridade fraterna, 

aberta a todo ser humano, independentemente de raça, cultura ou crença. É aquilo 

que os agricultores de Fazenda Souza diziam do Beato Schiavo de forma espontânea e 

simples: “Parece que estamos com Jesus Cristo.” É o que se deveria dizer de todo 

cristão pelo seguimento a Jesus Cristo e vivência do Evangelho.  

O Beato Schiavo percebeu sua vocação e missão sacerdotais, como educador 

josefino, atento aos sinais de Deus. Entregou-se sem limites a esse chamado, 

deixando pátria, família e oportunidades de crescimento econômico para responder 

ao que acreditava ser a vontade de Deus. A sua entrega generosa teve como resposta 

a acolhida de Deus e o caminhar vocacional alegre, feliz e criativo no apostolado. Essa 

é a primeira característica de sua santidade, pois essa significa deixar-se absorver 

pela luz de Deus e estar disponível ao Espírito Santo. Nas homilias, ele comparava o 

cristão a uma esponja, dizendo que devemos nos deixar impregnar por Deus, como 

uma esponja absorve a água. 

Outra característica significativa do beato era a oração com muito fervor, 

especialmente durante a celebração da missa. As pessoas percebiam sua 

concentração ao significado eucarístico. Essa profundidade na oração, certamente, 

era propulsora de um trabalho pelo Reino, superando as dificuldades, que sua frágil 

saúde física lhe imputava. Era incansável em construir obras que promovessem o 

bem comum. Grande parte das obras josefinas no Brasil deve-se ao seu incentivo e 

concretização. 

Era uma pessoa gentil, alegre e observadora das necessidades dos outros. 

Tinha senso de justiça, como é relatado no caso de Galópolis, pois, quando era pároco 

e diretor da escola, não teve medo de arriscar perder a obra e o povo que tanto amava 

ao delatar as injustiças ocorridas na fábrica. Igualmente com Murialdinas, insistia, 
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para que os padres de sua congregação não as vissem como empregadas nas suas 

casas, mas como irmãs e colaboradoras no carisma. 

Em relação às Murialdinas, não só sofreu problemas econômicos para 

concretizar a congregação, mas muitas incompreensões, porém via tudo para além 

desses limites, percebendo a vontade de Deus; então, era preciso avançar confiante 

na Divina Providência. 

No período da sua doença, ainda mandava mensagem de conforto para quem 

precisava e quando já não podia falar, levantava a mão para abençoar. 

 O santo é alguém capaz de compreender o humano. É alguém que, seguindo 

Jesus Cristo, chega às últimas consequências em resposta à vontade do Pai. É alguém 

que vive as bem-aventuranças no seu aparente paradoxo, porque ali se encontra a 

essência do ser cristão.  

Conhecer e conviver com um santo possibilita-nos descobrir que a santidade 

não é privilégio de alguns, mas está ao alcance de todos. O Congresso Internacional 

de Teologia, tendo por enfoque a Exortação Apostólica do Papa Francisco “Gaudete 

et Exultate”, nos traz essa reflexão, pois a santidade ainda é considerado por muitos 

como algo estereotipado, inacessível e privilégio de poucos. 

Muitos santos foram levados aos altares como exemplos de cristãos, mas 

certamente, em número muito maior são aqueles que ninguém conheceu, homens, 

mulheres e crianças que caminharam na fé e a demonstraram pelo testemunho de 

sua vida. 

Que o Beato João Schiavo, santo educador, seja incentivo e intercessor para a 

caminhada desafiadora dos educadores no mundo de hoje. 
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Resumo 

 Nascido Hermínio Pinzetta, em 29 de julho de 1911, natural de Casca – RS , era filho de 

agricultores descendentes de imigrantes italianos. Com 32 anos de idade, após uma 

enfermidade que lhe impossibilitava o trabalho agrícola, ingressou na Ordem dos Frades 

Menores Capuchinhos onde se tornou Frei Salvador. Depois da breve passagem por Flores 

da Cunha e Garibaldi onde realizou sua formação de Irmão leigo, foi designado, em 1942, 

para residir em Flores da Cunha onde permaneceu até a sua morte em 31 de maio de 1972. 

Ainda em vida a fama de santidade o acompanhou, tanto entre os frades quanto na 

comunidade florense. Após sua morte, a devoção popular levou à instauração de processo de 

beatificação que culminou com a proclamação, por parte da Congregação para os Santos, 

em 14 de maio de 2019, de sua condição de Venerável. Neste trabalho, situaremos a 

trajetória de Frei Salvador em seu contexto histórico, eclesial e capuchinho. Frei Salvador 

atravessou momentos críticos da sociedade brasileira como o Golpe Militar de 1964, a crise 

da Igreja em torno do Concílio Vaticano III. Crise que repercutiu no interno da Província 

Capuchinha do RS levando, na década de 60, a uma intervenção do Governo Geral e outra 

da Congregação para os Religiosos sem que tais atitudes extremas alcançassem a 

reconciliação entre os frades. No tocante à fama de santidade, ensaiaremos uma 

aproximação entre o narrado pelas pessoas que com ele conviveram e a santidade no 

mundo de hoje tal qual a proposta pelo Papa Francisco na Exortação Apostólica Gaudete et 

Exsultate. Nossa hipótese é que, em sua simplicidade humana e de frade, Frei Salvador 

viveu a “santidade do quotidiano” tal como proposto pelo Papa Francisco. 

 

...o homem vale o que é diante de Deus e nada mais. 
                                                                     (Francisco de Assis, Admoestações, 20,2). 
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Introdução: Um santo em tempos difíceis 

 

O homem com fama de santidade que aqui queremos apresentar é alguém a 

quem tocou viver, no interior do Rio Grande do Sul, o “breve século vinte” com todas 

as suas tensões e contradições.3 Uma “era dos extremos”, um tempo de profundas 

mudanças em nível mundial, como destaca Hobsbawn. Mudanças que, mesmo nas 

paragens remotas da Região de Colonização Italiana (RCI), foram sentidas e tiveram 

consequências que tocaram a vida das pessoas. 

Nascido em 27 de julho de 191,1 na localidade de Mauá, Município de Casca, a 

vida de Hermínio Pinzetta (que se tornaria Frei Salvador de Casca), conhecido hoje 

como Frei Salvador Pinzetta, cruzou as duas Guerras Mundiais, a Guerra Fria, a 

longa ditadura do Governo Vargas no Brasil, o curto período democrático dos anos 

50, o Golpe Militar e a subsequente ditadura, até falecer em 31 de maio de 1972. 

Mudanças radicais que atingiram a sociedade e, como parte dela, a Igreja 

Católica. O arco de tempo que coube viver a Frei Salvador vai do antimodernismo de 

Pio X às mudanças radicais introduzidas pelo Concílio Vaticano II e recebidas por 

alguns e rechaçadas por outros. Disputa que repercutiu no interior da Vida Religiosa 

Consagrada e da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos da qual Frei Salvador fez 

parte. Concretamente, na Província dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul, os 

últimos anos de vida de nosso frade foram marcados por dezenas de defecções e 

disputas acirradíssimas em torno do caminho a percorrer. 

Hermínio Pinzetta pode ser caracterizado como um imigrante de segunda 

geração. Seu avós, Luigi Pinzetta e Teodora Romani, migraram da Itália para o Brasil 

na segunda metade do século XIX. A vinda dos dois, assim como a de outros milhares 

de alemães, poloneses, italianos, franceses, espanhóis, portugueses, ucranianos, 

russos..., era consequência das contradições econômicas geradas na Europa pela 

triunfante “Era do Capital”.4 Na Itália, a unificação de 1870 gerou condições para a 

implantação de uma agricultura em larga escala que dispensou milhares de 

trabalhadores agrícolas que sobreviviam em regime de quase servidão, de 

arrendamento ou de propriedades minúsculas que já não garantiam a sobrevivência 

                                                      
3 HOBSBAWM, E. J. Era dos extremos: o breve século XX – 1914-1991. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995. 
4 HOBSBAWM, E. J. A era do capital. 15. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2012. 
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da família.5 

Oriundos da região de Mântua, no sul da Lombardia, as famílias de Luigi 

Pinzetta e Teodora Romani instalaram-se, na década de 70 do séc. XIX, na Colônia 

Princesa Isabel. Coube-lhes o Lote 11 da Linha Armênia, próximo do rio das Antas.6 

Viúvo de dois casamentos anteriores, um na Itália e outro no Brasil, Luigi casou-se 

com Teodora em 1878. Com ela teve seis filhos: Anereu, Fiorentino, Marcelo, Antônio, 

Beatrice e Prosperina. Fiorentino, pai de Hermínio Pinzetta, nasceu no ano de 1888. 

Em 1907, a família Pinzetta deixou a colônia velha de Bento Gonçalves e 

mudou-se para as “terras novas” de Guaporé onde permaneceu por alguns meses e, 

em seguida, tomou o rumo de Casca. Era o percurso de muitas famílias de imigrantes 

que, tendo explorado à exaustão a colônia recebida e sem a possibilidade de 

aumentá-la para prover de meios de sustento os numerosos filhos, deixava os velhos 

sítios e partia para avançar em direção ao norte onde o governo do estado traçava 

novas colônias em terras libertadas dos nativos caingangues e guaranis. 

Estabelecida a família na Capela Santo Antônio do Trinta da Linha 16, a 7 

quilômetros da localidade do povoado de Mauá, Fiorentino conheceu e casou-se, 

ainda no ano de 1907, com Isabel Romani. Da união resultaram treze filhos. A filha 

mais velha, Levínia, tornar-se-ia, mais tarde, uma religiosa na Congregação das 

Irmãs Carlistas onde assumiu o nome de Irmã Flora. Hermínio, o segundo, no ano de 

1945, fez-se frade capuchinho com o nome de Frei Salvador. Dos outros irmãos, 

Rinaldo, Pedro, Anareo, Santina, Luiz e Gema casaram-se e se estabeleceram na 

região. Uma menina chamada Cecília faleceu aos 8 anos de idade, e um menino 

chamado Luiz faleceu com 1 mês. Gentília, Cecília e Ângela permaneceram solteiras.7 

 

1 A santidade no quotidiano e na humanidade 

 

Para um dos seus biógrafos, Frei Adelino Pilonetto, descrever a vida de Frei 

Salvador “é uma tarefa difícil por não apresentar fatos grandiosos no sentido 

jornalístico. É uma vida tecida de cotidiano, parecida com a do homem comum, 

irrelevante para os noticiosos. Sua grandeza está no vigor da fé e na paixão interior 
                                                      
5 Sobre as causas da imigração italiana, ver: (FRANZINA, E. La storia altrove: casi nazionali e casi 
regionali nelle moderne migrazioni di massa. Verona: Cierre, 1998; FRANZINA, E. Storia 
dell'emigrazione veneta: dall'unità al fascismo. Verona: Cierre, 1991.) 
6 Atual Município de Monte Belo do Sul. 
7 Os nomes Cecília e Luiz se repetem. Era costume entre os descendentes de imigrantes italianos dar o 
nome de uma criança falecida a outra que nascesse depois. 
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que a perpassa”.8 

Esse fato, como observa o Papa Francisco, não é obstáculo à santidade; pelo 

contrário, ele convida a nos deixarmos “estimular pelos sinais de santidade que o 

Senhor nos apresenta através dos membros mais humildes deste povo que 

participam também da função profética de Cristo, difundindo o seu testemunho vivo, 

sobretudo pela vida de fé e de caridade”. (GE, 8). Frei Salvador é um caso típico dessa 

“santidade que mora ao lado”, da “classe média” da santidade que passa despercebida 

àqueles que buscam o extraordinário de Deus enquanto ele se revela no ordinário 

“nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que 

trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que 

continuam a sorrir.” (GE, 6). 

Vivida desde a infância e a juventude e continuada após o ingresso na 

comunidade capuchinha, a santidade do quotidiano estava presente no imaginário 

cristão de Frei Salvador. Em seu segundo retiro de postulantado, ele já anotava: “Ser 

santo não é fazer milagres; é amar a Jesus de todo o coração e entregar-se a ele sem 

reservas; é crer firmemente em seu amor e fazer, só, unicamente e em tudo, a 

vontade de Deus.”9 

A infância e juventude de Hermínio Pinzetta foram iguais às de todos os 

jovens descendentes de famílias de imigrantes instaladas nas novas colônias. O 

trabalho na roça com todas as suas vicissitudes era o desafio cotidiano. Nos fins de 

semana, pela manhã, a missa em Casca onde, desde 1907, residia um padre, primeiro 

da Congregação dos Palotinos e depois dos Carlistas Scalabrinianos. A partir de 1937, 

com a criação da Paróquia na localidade de Evangelista, atendida pelo Pe. Alexandre 

Studzinski, o caminho para a missa tornou-se mais curto. A escassez de animais de 

montaria, no entanto, fazia com que os muitos filhos de Fiorentino e Romani se 

revezassem na ida à missa. 

Mas o lugar onde a vida religiosa da comunidade girava semanalmente e na 

qual se forjou a personalidade de Frei Salvador, era a Capela de Santo Antônio do 

Trinta da Linha 16. Sua construção foi de iniciativa de Luigi Pinzetta.10 Ele foi o 

primeiro catequista da localidade sendo sucedido, na função, pelo filho Fiorentino. 

Além de catequista, Fiorentino foi fabriqueiro da comunidade durante 32 anos. 

                                                      
8 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador Pinzetta. Caxias do Sul: Ed. São Miguel, 1991, p. 5. 
9 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 5. 
10 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 10. 
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Nos domingos de tarde, depois da reza do terço, das ladainhas e outras 

devoções típicas da comunidade, as crianças recebiam as instruções da catequese em 

preparação aos sacramentos. Mas não era só a vida de fé que girava em torno da 

capela. Era toda a vida social da pequena comunidade que vivia ao redor desse eixo 

aglutinador que mesclava a fé através das orações e da catequese, a educação na 

escola da comunidade, a cooperação através da bodega, a solução dos litígios pelo 

“juiz de travessão” e a diversão no jogo de cartas, na cancha de bocha ou no futebol.11 

Nela foi forjado o espírito de comunidade e solidariedade que acompanharia o futuro 

Frei Salvador até o fim de sua vida. 

Experiência religiosa que era alimentada diariamente nas devoções familiares. 

A reza ao amanhecer, no começo dos trabalhos, antes e depois das refeições, o terço 

em família de noite, as novenas de Natal e Pentecostes, as novenas de Nossa 

Senhora.12 Essa merecia uma devoção especial. Além do terço diário, no mês de maio 

a devoção se intensificava com a leitura de uma meditação diária sobre Nossa 

Senhora e a confecção da Coroa de 31 rosas – uma para cada dia do mês – em 

homenagem à Nossa Senhora.13 Além da participação na capela de Santo Antônio, 

Hermínio freqüentava, assiduamente, a capela vizinha dedicada à Nossa Senhora da 

Misericórdia, na Linha Bodanese. 

O fato de o avô e o pai serem catequistas, proporcionou a Hermínio, filho mais 

velho, o acesso à literatura devocional disponível na época. A alfabetização lhe fora 

precária, e sua leitura, bem como a escrita, eram titubeantes. Mas, em casa, dispunha 

da “História Sagrada” e de diversos livros sobre a vida de santos e de outros 

devocionários, tanto em italiano como em português, dos quais fazia uso frequente a 

ponto de saber a vida dos santos de cor para contá-las a seus irmãos e a outras 

pessoas que não as conheciam. Dentre todos os santos, o de devoção especial era São 

Luiz Gonzaga.14 

Apenas dois fatos são notáveis na juventude do futuro Frei Salvador: primeiro, 

o de ele não ter contraído casamento. Na RCI, o normal era o jovem casar-se entre os 

16 e os 20 anos.15 Como filho mais velho, Hermínio tinha a responsabilidade de 

                                                      
11 Sobre a importância das capelas na RCI, ver: (ZUGNO, V. L. Z. As capelas como experiência de 
eclesiogênese, p. 5-24. 
12 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 15. 
13 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 12-13. Sobre a devoção à Nossa Senhora na RCI, ver: 
ZUGNO, V. L. As devoções marianas na Região Colonial Italiana, p. 217-225. 
14 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 28-31. 
15 SILVA, J. da. Une primière communion au Brésil, p. 270. 
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ajudar os pais na criação dos filhos mais novos. Mas isso não era empecilho para que 

contraísse casamento. Os depoimentos a que tivemos acesso não fazem referência a 

esse fato. A única suposição razoável é a de que a família Pinzetta ainda não havia 

acumulado recursos para comprar outro lote de terra onde o filho mais velho, caso 

casasse, pudesse lá se estabelecer. 

O outro fato notável e decisivo foi uma infecção, em consequência de calos 

arruinados, na mão esquerda, que o levou, no início dos anos de 40, a uma 

internação de 32 dias no Hospital de Serafina Correa. Escapou de ter a mão 

amputada, mas com um tratamento que perdurou por meses, ela ficou sem força 

para o trabalho pesado na agricultura. 

Padre Alexandre Studzinsky, ao ver o jovem piedoso e devoto, solteiro aos 32 

anos, incapacitado para o trabalho na roça, fez-lhe uma proposta: “Hermínio, acho 

que este mundo não é para você. Deus o chama para coisas mais altas. Abandone este 

mundo e entre no Convento dos Capuchinhos. Lá você encontrará o que procura.”16 A 

sugestão foi aceita e, feitos os devidos contatos, no dia 2 de fevereiro de 1944, o 

jovem colono dirigiu-se ao Convento de Marau onde permaneceu um mês e, sendo 

aprovado, voltou para casa, reuniu seus pertences pessoais para estar, no dia 22 de 

março, no Convento de Flores da Cunha para se  preparar ao Postulantado. No dia 6 

de julho do mesmo ano, foi admitido oficialmente ao Postulantado sob a direção de 

Frei Fulgêncio Caron. 

 

2 A consciência da santidade como objetivo de todo cristão 

 

O Papa Francisco, ao falar sobre a santidade, afirma que “todos somos 

chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas 

ocupações de cada dia, onde cada um se encontra”. (GE, 14). O chamado à santidade 

não é apenas para os clérigos ou religiosos, como se concebia em época anterior ao 

Concílio Vaticano II. A “Lumen Gentium” (n. 5), lembrando que toda a comunidade 

dos filhos e filhas de Deus é chamada à santidade e neles morar aquele que é santo. O 

mesmo documento afirma que todos têm o múnus do sacerdócio comum, e, por esse 

fato, todos são chamados a uma plena participação e a viver uma vida santa. (LG, 10). 

Tomando essa perspectiva conciliar, Frei Silvestre Gialdi afirma, em relação a 

                                                      
16 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 33. 
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Frei Salvador, que “ele viveu uma santidade ao alcance de todos. Esse é o enfoque 

central da santidade de Frei Salvador Pinzetta, Irmão leigo capuchinho”.17 E, de fato, 

em Frei Salvador, a santidade estava presente em todas as circunstâncias de sua vida. 

Em suas anotações pessoais, no ano de 1966, encontramos a seguinte 

afirmação: “Senhor, dai-me a graça de vos amar sempre mais e de alcançar aquela 

santidade que vós quereis de mim.”18 Mas ele não via a possibilidade da santidade 

apenas para si. Ele a percebia como um caminho possível para todas as pessoas. Por 

isso, além de recomendar-se às orações dos outros, ele sempre manifestava a sua 

disposição de rezar para que outros também se tornassem santos. Era seu costume 

afirmar às pessoas de suas relações: “Rezo para você alcançar aquela santidade que 

Deus espera de você.”19 

A tomada de consciência na busca de santidade por parte de Frei Salvador, já 

se dava antes mesmo de ingressar na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. 

Assim  relata sua irmã Cecília: 

 
Encontrava-se certa vez na casa onde se havia criado quando, uma noite, pelas 
três e pouco da madrugada, sua irmã, Cecília, percebeu que Salvador já estava 
acordado em seu quarto rezando. – Frei Salvador, a estas horas você já está 
rezando? – Eh! Não tenho mais sono, já dormi bastante. –Você é mesmo um 
santo! Disse Cecília. –Te pol farte santa anca ti!  Você pode tornar-se santa 
também, Cecília – retrucou ele. E passou a recomendar-lhe que fizesse tudo por 
amor a Deus e lhe oferecesse os trabalhos do dia, vivesse em sua presença... Pois 
a santidade não consiste em fazer milagres, mas em amar sempre mais a Deus, 
procurando fazer tudo o que lhe agrada.20 

 
Sabia ele que, para ser santo, bastava fazer as coisas por amor a Deus. Papa 

Francisco na Gaudete et Exsultate afirma que a santidade não é fazer coisas 

extraordinárias, mas tornar o ordinário da vida como a vontade de Deus. Essa 

procura pela santidade é a santidade ao “pé da porta”. (GE, 6-9). 

 

3 Suportação, paciência e mansidão  

 

O chamado à santidade é para todos, e o Senhor apresenta características que 

favorecem para se viver esse chamado. Na Exortação Apostólica do Papa Francisco 

                                                      
17 Apud COLODA, A.; SALVADOR, F. A.; COLODA, S. C.; COLODA, V. A. Frei Salvador Pinzetta: sou 
o que sou diante de Deus. Porto Alegre: EST, 2005. p. 13. 
18 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 38. 
19 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 38. 
20 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 87. 
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sobre a santidade, encontramos algumas dessas características que auxiliam na 

caminhada para responder ao Senhor. Frei Salvador Pinzetta apresenta muitos 

desses sinais em sua vida. A partir de relatos e testemunhos, percebe-se a 

consonância das características apresentadas na Exortação com a vida do Servo de 

Deus Salvador Pinzetta. 

Enfatiza o Papa Francisco na Exortação: 

 
A primeira destas grandes caraterísticas é permanecer centrado, firme em Deus 
que ama e sustenta. A partir desta firmeza interior, é possível aguentar, 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? 
(GE, 112). 

 
A capacidade de suportar as adversidades e não se deixar levar pela raiva, mas 

pacientemente, manter a mansidão, parece ter acompanhado Frei Salvador desde a 

infância. Nos relatos de seus irmãos e conhecidos, são vários os episódios em que os 

colegas de infância e juventude, assombrados com sua calma e tranquilidade, 

provocavam situações em que esperavam que ele reagisse com raiva e violência. Mas 

sua reação era sempre calma e tranquila e nunca de agressão para com quem o 

provocava.21 

Afirma ainda o Papa Francisco que “não nos faz bem olhar com altivez, 

assumir o papel de juízes sem piedade, considerar os outros como indignos e 

pretender continuamente dar lições. Essa é uma forma subtil de violência”. (GE, 117). 

Segundo depoimento de Frei Francisco Deon, Frei Salvador não se queixava de 

ninguém.22 

Segundo outro confrade que com ele conviveu, Frei Victório de Carli, 

 
é convicção unânime de quantos o conheceram que ele nunca se queixava, nem 
das coisas nem das pessoas. Mesmo quando as coisas lhe iam atravessadas, sabia 
entrever nelas a realização do desígnio de Deus: ‘El Signor el sá cosa el fá’. Via 
esse desígnio divino acontecendo também na escolha que Deus fizera dele para a 
vida religiosa: “mi che sono un povero ignorante che no sa far niente”.23 

 
Frei Salvador Pinzetta entendia que o sofrimento, as contradições e 

humilhações acontecidas da vida eram para entrar em conformidade com o 

sofrimento do Senhor Jesus. Sua convicção era de que, para se alcançar a salvação, 

                                                      
21 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 20-22. 
22 Apud PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 40. 
23 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 47. 
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era preciso carregar a cruz e sofrer, pois o preço da vitória estaria garantido. 

Ele costumava falar: “O Senhor também sofreu, porque não haveria [eu] de 

sofrer também.” 24 Nos escritos pessoais de Frei Salvador, encontra-se, mais de uma 

vez, a seguinte consideração: “Quanto Jesus sofreu por mim e pela humanidade! 

Derramou todo o seu sangue! Preciso meditar muito a Paixão do Cristo e amar 

sempre mais a Jesus crucificado.” 25  

Em outras carta, é possível ler também: “Não se deve escolher a própria cruz, 

mas aceitar a que Deus envia, sem cortá-la nem diminuí-la. Deve-se carregá-la, não 

arrastá-la. Carregá-la com humildade, não com ostentação. Todavia, carregá-la sem 

envergonhar-se dela.”26 

 

4 Alegria e sentido de humor  

 

Outra característica apresentada pelo Papa Francisco que manifesta a 

santidade, sgundo ele, é a alegria e o senso de humor. Ela é um antídoto contra o 

risco de contrair negativismo e tristeza que é cultura nos dias de hoje. Diz o Papa: 

 
O que ficou dito até agora não implica um espírito retraído, tristonho, amargo, 
melancólico ou um perfil sumido, sem energia. O santo é capaz de viver com 
alegria e sentido de humor. Sem perder o realismo, ilumina os outros com um 
espírito positivo e rico de esperança. Ser cristão é “alegria no Espírito Santo” 
(Rm 14, 17), porque, “do amor de caridade, segue-se necessariamente a alegria”. 
(GE, 22). 

 
É uma alegria que nasce da liberdade. É assim que Frei Salvador compreendia 

sua alegria em viver, segundo a história narrada por Piloneto. 

 
Poucos dias depois [da profissão solene], Frei Salvador foi junto aos seus 
familiares soubemos apenas que foi dar destino aos bens que lhe pertenciam. 
Quando de volta, tivemos a impressão de que era uma pessoa livre. Não tinha 
mais nada a ver com o mundo. Fizera o que tinha que ser feito. Essa fugaz saída 
do convento e imediata volta ao mesmo, parecia o bota-fora definitivo do mundo. 
Um acerto de contas final. Essa foi a impressão que nos deixou esse episódio de 
sua vida.27 

 
No retorno de Frei Salvador a Flores da Cunha, após a profissão solene, alguns 

noviços, entre os quais Dom Frei Orlando Dotti, foram perguntar, em tom de 

                                                      
24 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 78. 
25 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 77-78.  
26 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 78.  
27 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 51. 
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brincadeira, ao Frei Salvador: “E agora que o senhor não tem mais nada, como fica se 

o senhor um dia tivesse que voltar para casa?” Ao que ele respondeu prontamente: 

“Adesso mi son libero! Agora eu sou um homem livre!”28 

A Exortação Apostólica sobre a santidade lembra que “normalmente a alegria 

cristã é acompanhada pelo sentido de humor, tão saliente, por exemplo, em São 

Tomás Moro, São Vicente de Paulo, ou São Filipe Néri. O mau humor não é um sinal 

de santidade: “Lança fora do teu coração a tristeza.” (Ecl 11, 10; GE, 26). 

Há muitos episódios do quotidiano de Frei Salvador na convivência com os 

outros frades e noviços que revelam seu bom humor.29 Saber ser alegre e manter o 

bom humor, mesmo em situações de conflito, era uma característica de Frei Salvador. 

Frei Luiz Carlos Susin, noviço em 1967, conta que, em certo dia, na “sala dos padres”, 

os frades estavam em uma discussão fervorosa por motivos dos trabalhos do dia. Ao 

ouvir a acirrada discussão, Frei Salvador se aproximou da sala pela janela e disse: 

“Ma varda sol che sciantisi”, isto é, “olha só que relâmpagos”. Os frades 

imediatamente saíram em direção à janela para observar o relâmpago e não 

encontraram nada. Perguntaram onde estava o relâmpago. Frei Salvador 

simplesmente disse que o relâmpago estava dentro da sala, e todos os frades 

começaram a rir devido ao bom humor do frei, que, por sinal, terminou com toda a 

discussão que estava acontecendo.30 

 

5 Ousadia e ardor 

 

Para alcançar a santidade, segundo o Papa Francisco, e necessário ter um 

espírito ousado e viver com muito fervor, sem deixar que a acédia cômoda, 

consumista e egoísta tome conta da existência. (GE, 111). Segundo a Exortação, 

 
a santidade é parresia: é ousadia, é impulso evangelizador que deixa uma marca 
neste mundo. Para isso ser possível, o próprio Jesus vem ao nosso encontro, 
repetindo-nos com serenidade e firmeza: “não temais!” (Mc 6, 50). “Eu estarei 
sempre convosco até ao fim dos tempos” (Mt 28, 20). Estas palavras permitem-
nos partir e servir com aquela atitude cheia de coragem que o Espírito Santo 
suscitava nos Apóstolos, impelindo-os a anunciar Jesus Cristo. (GE, 129).  

 
No retiro de 1956, Frei Salvador escreveu: “Quero ser sempre mais humilde [...] 

                                                      
28 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 51. 
29 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 67. 
30 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 80. 
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ser sempre mais pequeno, como Jesus que nasceu pobre, trabalhou e tudo sacrificou 

por amor ao Pai. Eu também quero fazer tudo por amor ao Pai. Só assim poderei ser 

santo.”31 

Esse entusiasmo de querer seguir o Senhor e fazer a vontade do Pai como o 

próprio Cristo, revela, no servo Frei Salvador, o sair do comodismo e deixar que a 

graça do Senhor aja sem hesitar quando o Espírito exige que demos  passos à frente 

no anúncio do Evangelho. 

A radicalidade na busca do Evangelho é lembrada por sua irmã Joana que 

afirma que “Frei Salvador tinha como princípio fazer cada coisa como se fosse a 

última de sua vida”. De modo semelhante, Frei Antônio Canever recorda que Frei 

Salvador “gostava de lembrar que a qualquer momento deveríamos estar prontos 

para prestar contas ao Senhor”.32 

 

6 Em comunidade 

 

Um dos elementos fundamentais da vida religiosa consagrada é a vivência 

comunitária. Na tradição franciscana, chama-se fraternidade, que vai além de apenas 

uma vida comunitária. O desafio da fraternidade consiste em sermos irmãos e irmãs. 

Essa procura pela comunidade vai “contra a tendência do individualismo consumista 

que acaba por nos isolar na busca do bem-estar à margem dos outros, o nosso 

caminho de santificação não pode deixar de nos identificar com aquele desejo de 

Jesus”. (GE, 146). Segundo o Papa Francisco, “santificação é um caminho 

comunitário, que se deve fazer dois a dois”. (GE, 141). 

Segundo Dom Frei Clóvis Frainer, “era agradável conviver com Frei Salvador. 

Não era uma pessoa de atitudes duras. Jamais o observei nervoso, impaciente ou 

bruto. Ninguém pode se queixar de um gesto ou de uma palavra dura saída de seus 

lábios. Era um homem fraterno”.33 

E não são grandes coisas que fazem a vida comunitária e fraterna. Segundo o 

Papa Francisco, “a vida comunitária, na família, na paróquia, na comunidade 

religiosa ou em qualquer outra, compõe-se de tantos pequenos detalhes diários”. (GE, 

143). Nessa perspectiva, a relação dos frades com Frei Salvador sempre foi agradável, 

                                                      
31 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 99. 
32 Apud PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 103. 
33 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 73. 
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como podemos constatar no testemunho de Dom Frei Orlando Dotti: 

 
Nele não havia fingimento. E porque não havia fingimento, era humano, era 
fraterno. Era sempre um “bom papo” no recreio. Intervinha nas conversas com 
naturalidade e, por vezes, com entusiasmo. Todos tinham prazer em conversar 
com ele. O lado humano de sua fraternidade era apreciadíssimo.34 

 

Sua convivência em fraternidade ia além dos confrades e se estendia a todas as 

pessoas do entorno. Encontra-se esse dado no depoimento de Matilde Piardi, uma 

mulher que trabalhou como cozinheira no convento: “Em quinze meses que trabalhei 

lá, nunca o vi triste ou brabo, nem o ouvi falar mal de ninguém ou queixar-se; estava 

sempre contente”.35 

 

7 Em oração constante [147-157] 

 

São inúmeros os depoimentos que destacam a intensa vida de oração de Frei 

Salvador. Entre eles, destacamos alguns: 

 
Frei Francisco Deon: “Estava sempre rezando. Quando tinha uma folguinha, 
retirava-se para ler um livro do Frei Bruno sobre ‘O coração de Jesus’. Tinha 
sempre aquele livro para ler.” 
Frei Firmino Batistella: “Eu admirava nele o espírito de oração. [...] Rezava 
muito, comia pouco. Trabalhava e rezava com fervor e simplicidade”. 
Frei Brás Rodigheri: “Fiquei impressionado com o Frei Salvador desde os 
primeiros dias pela sua humildade, espírito de oração e obediência. Quando tinha 
uma folga ou logo depois do almoço, ia à capela rezar o terço, fazer a via-sacra ou 
meditar.” 
Frei Armando Grison: “Ele passava longas horas de joelho, concentrado, imóvel, 
diante do Santíssimo, sobretudo à noite, de madrugada”.36 

 
Todos esses depoimentos remetem a um sinal inconteste de santidade 

destacado pelo Papa Francisco na Gaudete et Exsultate: 

 
Mesmo que pareça óbvio, lembremos que a santidade é feita de abertura habitual 
à transcendência, que se expressa na oração e na adoração. O santo é uma pessoa 
com espírito orante, que tem necessidade de se comunicar com Deus. É alguém 
que não suporta asfixiar-se na imanência fechada deste mundo e, no meio dos 
seus esforços e serviços, suspira por Deus, sai de si erguendo louvores e alarga os 
seus confins na contemplação do Senhor. Não acredito na santidade sem oração, 
embora não se trate necessariamente de longos períodos ou de sentimentos 
intensos. (GE, 147). 

 
Pela beleza da descrição, dois depoimentos mais merecem ser aqui 

                                                      
34 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 73. 
35 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 73. 
36 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 40. 
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relacionados. Frei Antônio Guizzardi, que conviveu com ele em Garibaldi, diz: 

“Parecia que as horas mais felizes para ele eram as que podia passar em oração, não 

só na igreja ou no coro, mas em toda parte. Nada de afetação, porém”.37  

Frei Mansueto Fiore, um irmão muito próximo de Frei Salvador assim 

descreve seu espírito e prática de oração: “Tinha as mãos de Marta e a alma de Maria. 

Rezava pelas tripas do diabo, ora jaculatórias, ora um Pai-Nosso, ora um réquiem 

pelas almas do purgatório. Ele falava com Deus de verdade, com uma fé 

extraordinária.”38 

Pilonetto, resumindo os muitos depoimentos sobre a vida de oração de Frei 

Salvador, faz a seguinte descrição: 

 
O dia de Frei Salvador começava cedo. Pelas 4 horas da madrugada, mesmo nas 
noites frias de Flores da Cunha, ele se dirigia à capela para rezar diante do 
Santíssimo e ali permanecia silenciosamente, de luz apagada, sob a tênua luz da 
lamparina, de olhos baixos ou fixos no altar, rezando era também comum ele 
rezar ajoelhado e de braços abertos diante de um grande Crucifixo que havia na 
capela ou diante de uma imagem de Nossa Senhora. Inspirava-se, nestas vigílias, 
no exemplo de São Francisco que “passava a noite repetindo: Meu Deus e meu 
tudo!” (como anota em seu caderno). Quando os frades chegavam, ele ia ocupar o 
seu lugar no banco que lhe era destinado e ficava ali ajoelhado, sem se mexer, 
como se fosse uma estátua, no dizer de Urbano Poli, mestre de noviços que 
conviveu com ele de 1953 a 1958. Mas estas afirmações são confirmadas pelos 
outros mestres e guardiães que conviveram com Frei Salvador naquela casa: Frei 
Martinho Rigotto, Frei Donato Pegoraro, Frei Marcos Fachinelli, Frei Luiz 
Ferronato e outros freis.39 

 
Com tudo isso, podemos dizer que a oração do silêncio que fazia parte da vida 

do Servo de Deus Frei Salvador, era uma oração em que a felicidade não só iluminava 

o interior da alma, mas o próprio mundo exterior. Isso significa dizer que, a partir da 

oração, encontrava uma maneira de viver autenticamente a vida e a vocação, em 

todas as suas circunstâncias, de modo especial, a simplicidade. 

 

8 Luta, vigilância e discernimento 

 

Segundo o Papa Francisco, é sempre necessário lembrar que “a vida cristã é 

uma luta permanente. Requer-se força e coragem para resistir às tentações do 

demônio e anunciar o Evangelho. Essa luta é magnífica, porque nos permite cantar 

vitória todas as vezes em que o Senhor triunfa na nossa vida”. (GE, 158). 
                                                      
37 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 45. 
38 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 45. 
39 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 92-93. 
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Estar sempre em estado de vigilância é necessário para que não se deixe 

morrer o espírito de busca pela santidade. No contexto em que se vive, sempre é 

possível deixar-se levar por outros caminhos. Sendo assim, é preciso lutar, vigiar e, 

diante de algumas provocações, discernir. 

Conforme relato de Frei Mansueto Fiore, Frei Salvador vivia constantemente 

essa atenção vigilante para se manter no caminho da santidade: 

 
Mansueto Fiore era muito amigo de Salvador, mas gostava de provocá-lo 
brincando. Num dia bem frio, saiu-se com esta: “Frei Salvador, como se estaria 
bem hoje no purgatório!” A resposta veio pronta: “Eh! Não, frei. Você não sabe o 
que está dizendo!” Noutra ocasião tentou aliciá-lo: “Frei Salvador, basta de rezar, 
você já é santo”. “Santo onde?” retrucou ele. “Um pecador é que sou”. Mas o 
outro insistiu: “Ah, frei, deixe hoje a oração de lado, vamos fazer farra!” “Farra, 
sim! Penitência pela conversão dos pecadores é que devo fazer!40 

 
Para manter-se seguro, vigilante e atento na sua vida espiritual, sabia ele, 

muito bem, o caminho a ser feito, pois “recomendava rezar o terço colocando uma 

intenção especial para cada dezena: uma pelas missões, outra pelas crianças, outra 

pelos pecadores, etc. E dizia: ‘Quando rezo pelos pecadores estou incluído também, 

porque eu também sou pecador’”.41 

 

9 A Lógica do dom e da cruz 

 

Assim fala Frei Salvador a respeito de sua primeira profissão: 

 
É o dia de minha Profissão Simples. Que grande dia para mim! Que alegria e 
contentamento por me entregar todo ao meu bom Jesus! Obediência, Pobreza e 
Castidade! Com Jesus quero viver, com Jesus quero morrer. Meu Jesus, 
misericórdia! Tende compaixão deste pobre pecador. (Frei Salvador de Casca – 
6.1.1946).42 (Grifo nosso). 

 
Na conversa que teve com o Mestre de Noviços, Frei Fulgêncio Caron, 

perguntado sobre suas intenções ao fazer a profissão, respondeu:  

 
Eu quero fazer a profissão para me entregar sem reservas a Deus, para sua glória 
e honra. Igualmente, quero ser religioso para salvar muitas almas. E também 
para rezar e sacrificar-me pelos sacerdotes e missionários, à imitação de Santa 
Terezinha do Menino Jesus. [...] Quero rezar e sacrificar-me para que Nosso 
Senhor mande muitos irmãos capuchinhos, pois vejo que somos poucos em 

                                                      
40 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 46. 
41 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 87. 
42 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 43. 
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comparação com o número de padres e as necessidades que temos.43 
 

No primeiro retiro do postulantado, no ano de 1944, na sua reflexão, ao 

considerar que Jesus morreu na cruz pela nossa salvação, concluiu: “Então eu devo 

fazer penitência dos meus pecados e da humanidade.” 44  No segundo retiro, 

confirmou ele seu desejo inicial de ser santo: “Ser santo não é fazer milagres; é amar 

a Jesus de todo coração e entregar-se a ele sem reservas; é crer firmemente em seu 

amor e fazer, só, unicamente e em tudo, a vontade de Deus.”45 

Essas palavras de Frei Salvador nos remetem às do Papa Francisco na Gaudete 

et Exsultate: 

 
Condição essencial para avançar no discernimento é educar-se para a paciência 
de Deus e os seus tempos, que nunca são os nossos. Ele não faz descer fogo do 
céu sobre os incrédulos (cf. Lc 9, 54), nem permite aos zelosos arrancar o joio que 
cresce juntamente com o trigo. (cf. Mt 13, 29). Além disso, requer-se 
generosidade, porque “a felicidade está mais em dar do que em receber”. (At 20, 
35). Faz-se discernimento, não para descobrir que mais proveito podemos tirar 
desta vida, mas para reconhecer como podemos cumprir melhor a missão que 
nos foi confiada no Batismo, e isto implica estar disposto a fazer renúncias até 
dar tudo. (GE, 174). 

 
 
 

10 Em meio à confusão, a calma da oração 

 

A renovação da Igreja consequente ao Concílio Vaticano II impactou 

fortemente a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, assim como toda a Vida 

Religiosa Consagrada. A Província dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul também 

viveu a tormenta e, em meio a ela, muitos frades deixaram a vida consagrada. 

Entre outros efeitos, a crise resultou no fechamento do Noviciado de Flores da 

Cunha no ano de 1969. Aproveitando o vazio, o convento passou por reformas que 

duraram até 1970. Em consequência, não havia mais missas diárias no convento. Frei 

Salvador, assim como os outros frades, dirigiu-se à Igreja Matriz para a missa diária. 

Com isso, Frei Salvador começou a ter mais contato com a comunidade de Flores da 

Cunha. 

A Secretaria da Paróquia foi instalada num dos espaços do convento. Com isso, 

a presença de leigos era mais constante e, com ela, o contato com o frei que sempre 

                                                      
43 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 43. 
44 PILONETTO, A. G. A vida de Frei Salvador, p. 37. 
45 PILONETTO, A G. A vida de Frei Salvador,  p. 37-38. 
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estava a rezar, mas que, quando solicitado para uma conversa, atendia a todos com 

toda presteza e atenção. 

O número menor de frades também fez com que as exigências de trabalho 

fossem menores. Com isso Frei Salvador teve oportunidade de intensificar uma 

atividade que muito lhe aprazia: a visita aos doentes. Fazia-o tanto em casa como no 

hospital Nossa Senhora de Fátima dirigido pelas Irmãs Carlistas Scalabrinianas. 

Entre as muitas mudanças introduzidas na vida da Igreja pelo Concílio 

Vaticano II, o estímulo aos ministérios leigos foi uma das mais significativas. Em 

abril de 1970, a pedido do Pároco de Flores da Cunha, Frei Eduardo Reginatto, o 

bispo diocesano, Dom Benedito Zorzi, conferiu ao Frei Salvador Pinzetta o Ministério 

Extraordinário da Eucaristia. Na missa do dia 26 de abril, 4º Domingo de Páscoa, 

Frei Salvador recebeu o cibório e a âmbula, símbolos do ministério. A partir daquele 

dia, além da visita aos doentes como sempre realizara antes, também levava a 

Eucaristia tanto nas casas como no hospital. 

As novidades do concílio, no entanto, continuavam a agitar a vida capuchinha 

no Rio Grande do Sul. No dia 30 de maio de 1972, Frei Jaime Biazus, então 

Provincial, visitou a Fraternidade de Flores da Cunha. Foi um dia todo de intenso 

trabalho sobre a situação e o futuro dos capuchinhos na província e no mundo. As 

opiniões eram divergentes, e muitas tensões afloraram durante o dia. Frei Salvador 

esteve presente durante todos os trabalhos. A um companheiro do grupo afirmou: 

“Eu só continuo aqui porque acho que é vontade de Deus que fique, mas não estou 

entendendo nada.” No fim da tarde, alegando dores de cabeça, pediu para retirar-se. 

No dia seguinte, 31 de maio, festa de Nossa Senhora Rainha, como fazia todos 

os dias, levantou-se às 4 horas da manhã e foi para a capela do convento onde 

permaneceu em oração até às 6h. Foi então ao hospital para a missa das 6h30min. 

Antes que a missa iniciasse, voltou ao convento e se recolheu ao quarto. Ausente na 

hora do café, foi encontrado no quarto, caído, manifestando fortes dores de cabeça. 

Levado ao hospital, foi diagnosticado com derrame cerebral e, às 18h, quando 

tocavam os sinos do Ângelus, faleceu. A cidade estava se enfeitando com tapetes 

coloridos para a procissão de Corpus Christi que, a partir daquele ano, seria também 

a procissão de Frei Salvador. 

 

 

 



 

 
 
 

 Vanildo Luiz Zugno & Daison Fermino Sá | 335 

 

Conclusão 

 

Frei Salvador foi um homem de seu tempo. Viveu a sua vida de Frade Menor 

Capuchinho dentro daquilo que era o esperado para um irmão leigo daquela época: 

trabalho, oração e simplicidade. Nessa vida aparentemente simples, ele viveu a 

intensidade do encontro com Jesus Cristo no seguimento de Francisco de Assis. Fez 

da sua humanidade o caminho da santidade vivida nos pequenos gestos de cada dia 

que encarnavam a presença misericordiosa de Deus entre as pessoas de sua 

convivência, tanto familiares, como frades, leigos e leigas da comunidade. Nesse seu 

caminhar, deixou traços de santidade que nos convocam a viver, na humildade do dia 

a dia, a grandeza do seguimento de Jesus. 
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Resumo 

O artigo apresenta a história dos dois primeiros templos dedicados a São Nicolau, no 

atual território brasileiro: a) A Redução de São Nicolau foi fundada dia 3 de maio de 

1626, pelo Padre Roque González e Padre Miguel de Ampuero, da Província Jesuítica 

do Paraguai em território da Coroa da Espanha. Atualmente é denominada Paróquia 

de São Nicolau das Missões, no Município de São Nicolau – RS), pertencente à 

Diocese de Santo Ângelo; b) A Capela de São Nicolau de Suruí teve início em 1628, 

com a edificação de uma pequena ermida construída por Nicolau Baldim, dedicada a 

São Nicolau. Foi oficialmente fundada no dia 6 de novembro de 1628, como capela 

dedicada a São Nicolau, em território da Coroa de Portugal. Atualmente é 

denominada Paróquia São Nicolau de Suruí – RJ, no Município de Magé – RJ, 

pertencente à Diocese de Petrópolis – RJ. A devoção ao santo padroeiro perpassa 

pelo tempo. No jogo das circunstâncias e dos mapas, o santo estabelece sua força 

simbólica no local.  

        

Introdução 

 

Na América, o Tratado de Tordesilhas (1494) delimitou as fronteiras da 

colonização das Coroas Ibéricas (XVI-XVIII), limites que decidiram o local e a 

fundação de capelas com seus santos oragos que, com o tempo, fizeram proliferar 

paróquias, como a Paróquia São Nicolau do Suruí, em Magé, Rio de Janeiro, 

representação material de patrimônios nacionais e da tradição da fé da Igreja 

Católica. No decorrer da história de fé sul-americana, em meio a tratados, escravidão 

e guerras, novos mapas geográficos se configuraram, em que comunidades foram 

destruídas com seus templos e esculturas, e/ou emigraram para novas fronteiras, 

como foi o caso da Redução de São Nicolau. São as primeiras  paróquias  dedicadas  a  

                                                      
1  Professor nos cursos de Graduação e no Programa de Pós-Graduação em História da PUCRS. 
Coordena o grupo de pesquisa “Arte Sacra Jesuítico-Guarani e Luso-Brasileira” (CNPq/PUCRS). 
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São Nicolau no Brasil, sendo essa, ao Sul, a primeira. 

 

1 Paróquia São Nicolau de Suruí (1628) 2 

 

A Paróquia São Nicolau de Suruí – RJ pertence à Diocese de Petrópolis – RJ, 

está situada no Município de Magé – RJ. O atual pároco é o Padre Leonardo 

Tassinari Resende.  A ocupação da região de Suruí teve início no séc. XVI com a 

sesmaria de Inácio de Bulhões (10/9/1565). Nesse mesmo ano, teve início a fundação 

da Paróquia de Suruí com uma capela dedicada à Nossa Senhora de Copacabana. Em 

22 de outubro de 1614, Nicolau Baldim recebeu 1.500 braças de terras no rio Suruí. 

Anos mais tarde, no dia 6 de novembro de 1628, Baldim doou à igreja 200 braças de 

sua sesmaria, juntamente com a capela construída no sítio chamado Goia, com o 

orago do Suruí, São Nicolau, representado por estátua trazida de Portugal. A partir 

dessa data, foi concedido o direito de celebrar missas nessa capela.3 A história da 

Paróquia de São Nicolau de Suruí tem como fonte em sua página oficial: “Relatos do 

restaurador Sr. Luiz Álvaro Esteves”, Livro do Tombo da Paróquia de São Nicolau: 

“Foi nessas terras de Goia que no século XVII o mesmo proprietário erguera uma 

pequena ermida com paredes de pedra e cal para São Nicolau de quem era devoto, 

possivelmente pelos anos de 1628, ou melhor, em 6 de novembro de 1628.” 4 

       As referências históricas registradas no site da Paróquia São Nicolau do 

Suruí também são referenciadas em livros e periódicos científicos, como este em que 

escreveu Azeredo:  

 
 Um dos primeiros do Suruí, segundo nos informa Frei Estanislau Schaette 
(1953) e Monsenhor Pizarro Araújo (1945), foi Nicolau Baldim que construiu a 
primeira Capela de São Nicolau, provisionada, isto é, autorizada pela autoridade 
eclesiástica para celebração do culto público e dos sacramentos, em 1628.5 

 

        No ano de 1669, a capela de São Nicolau recebeu a pia batismal da 

Paróquia N. S. de Copacabana que contava com suas paredes em ruínas.  Essa capela 

                                                      
2 Conforme WIN, a palavra Surruuí, é um nome indígena que significa “marisco de água”. A freguesia, 
conforme Pizarro, ficou conhecida com o nome do rio: Suruí. O nome “Sorei” que se encontra no 
registro da sesmaria concedida a Inácio de Bulhões (10/9/1565), também: Sorohy, Soroy, Suruí – são 
corruptelas da palavra indígena. (WINZ, A. P. Notas históricas sobre Nossa Senhora de Copacabana, 
p. 87-220).  
3 WINZ, A. P. Notas históricas sobre Nossa Senhora  de Copacabana, p. 87-220.   
4  Site oficial da Paróquia São Nicolau do Suruí. Disponível em: 
https://www.paroquiasaonicolaudesurui.com. br/sobre-nos/. Acesso em: 5 nov. 2019. 
5 AZEREDO, C. C. Identidade e gênero na Freguesia de São Nicolau de Suruí (1739-1752), p. 14.   
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já existia como capela desde 1647 no Suruí. 6  A capela de São Nicolau, com o 

translado da pia batismal, passou a ser a segunda paróquia da freguesia. Conforme 

Fridman: “Entre 1634 e 1697, foram criadas 16 paróquias: [...] São Nicolau, orago de 

Suruí [...]. Nos portos de Suruí e de Guapimirim, os marinheiros e soldados eram 

protegidos por São Nicolau e Nossa Senhora da Ajuda.” 7  

Fridman apresenta, ainda, uma tabela em que constam as Freguesias no Rio 

de Janeiro, no último quartel do século XVIII: São Nicolau de Suruí tem esta 

cronologia: Capela Curada (1628), Freguesia (1647) e Capela Colada (1755).8 No ano 

de 1709, a capela de São Nicolau foi reedificada por Felix de Proença Magalhães, que 

comprou a propriedade após a morte de Nicolau Baldim. A obra foi concluída em 13 

de dezembro de 1710, construída na parte navegável do rio Suruí, passando a servir 

como Matriz. Em 1755, por alvará de 11/1/1755, a capela se torna Paróquia de São 

Nicolau do Suruí, cujo primeiro pároco foi José Rodrigues Ferreira, apresentado em 

14/1/1756 e confirmado em 16/5/1757. O segundo padre foi Antonio Leite Ferreira, 

confirmado em 28/6/1765; depois vieram os Padres Manoel da Costa Mata, 

confirmado em 11/8/1784, e Antônio Gomes Barboza, confirmado em 27/9/1788. No 

ano seguinte, o quinto padre foi Joakim Valerio Lizardo Rego.9  

Conforme registro da Paróquia São Nicolau de Suruí, em 1925, a Igreja de São 

Nicolau do Suruí passou por restauração e construção de sua fachada principal, 

graças à iniciativa de Frei Basílio Rower, historiador franciscano, que, ao visitar a 

paróquia naquele ano, observou a deplorável situação do prédio. Incentivada pelo 

Frei, toda a comunidade se uniu na empreitada, com saudosa lembrança do 

incansável Cel. Sérgio José do Amaral. Todavia, em 1979, um acontecimento fez 

esmorecer a esperança dos devotos.  

  

 

                                                      
6 ALONSO, J. I.  otas para a história de Mag , p. 45-74. Conforme Winz, a primeira referência sobre 
uma escultura de N. S. de Copacabana tem a referência na capela N. S. da Misericórdia, no Rio de 
Janeiro, onde estava entre os anos de 1637-1638. Esta não ficou muito tempo. Foi substituída por uma 
escultura de N. S. do Bonsucesso trazida, nesse mesmo ano, de Portugal pelo Padre Miguel da Costa. 
(WINZ, A. P. Notas históricas sobre Nossa Senhora de Copacabana, p. 118). 
7 FRIDMAN, F. Freguesias fluminenses ao final do Setecentos, p. 97, 104.   
8 FRIDMAN, F. Freguesias fluminenses ao final do Setecentos, p. 106.   
9  ARAÚJO, J. de S. A. P. Memórias históricas do Rio de Janeiro e das províncias anexas a 
‘jurisdição do Vice-Rei do Estado do Brasil, dedicadas a El-Rei Nosso Senhor D. João VI, p. 68-75.    
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Fig. 1. Escultura de São Nicolau na Paróquia de Suruí10.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escultura de São Nicolau havia sido roubada de dentro da igreja. Enquanto 

as preces subiam aos céus, um devoto paroquiano encontrava a escultura num 

relicário no Bairro das Laranjeiras, na zonal sul da cidade do Rio de Janeiro. A polícia 

foi nas Laranjeiras e resgatou a escultura para a Paróquia em Magé. 11 Dez anos 

depois, no dia 17 de março de 1989, a Igreja de São Nicolau do Suruí foi tombada pelo 

Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do RJ como Patrimônio Cultural do Estado 

do Rio de Janeiro.12  

A primeira escultura de São Nicolau mencionada na história de Suruí foi 

trazida de Portugal por Nicolau Baldim, entre o período em que recebeu a sesmaria 

                                                      
10 Foto de São Nicolau de Suruí enviada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural - Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro - SECEC/RJ, por meio de seu Departamento de Bens 
Móveis e Integrados – DBMI, (em 17/10/2019), solicitação de Edison Hüttner. A escultura, conforme 
Código de Ficha: 2110: é uma escultura religiosa do séc. XVII. Sem autoria ou origem de procedência. 
Com tombamento Estadual (RJ). Altura:  159,00 cm Largura:  60,00 cm Comprimento:  0,00 cm 
Diâmetro: 0,00 cm Profundidade: 45,00 cm. IN: Coleção: Arte Sacra Fluminense. Disponível em: 
file:///C:/Users/EHuttner/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/64VOB
8NB/2110%20São%20Nicolau%20do%20Suruí%20(003).pdf. Acessado em:  5 de nov. de 2019 
11  Conferir o site oficial da Paróquia São Nicolau de Suruí. Disponível em: 
https://www.paroquiasaonicolaudesurui .com.br/sobre-nos/. Acesso em: 5 nov. 2019. 
12 A Igreja de Suruí teve oficialmente seu tombamento pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, 
no processo: E-03/06.999/80. Disponível em: 
http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/bens_tombados/detalhar/101. Acesso em: 5 nov. 2019.  
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no Suruí (1614) e o ano de 1628. A escultura foi colocada em capela construída no 

sítio chamado Goia, servindo como orago, e para a celebração de missas. A atual 

escultura de São Nicolau, que se encontra tombada dentro da Igreja de São Nicolau 

do Suruí, poderia ser a mesma, trazida por Baldim, em 1628, pois não encontramos 

registros de outra escultura de São Nicolau, provinda da Bahia ou mesmo de 

Portugal.13  

O único registro de uma escultura de São Nicolau trazida de Portugal no séc. 

XVII para o Rio de Janeiro (Suruí) é essa de Baldim. Todavia, a escultura de São 

Nicolau do Suruí, conforme o INEPC (Código de Ficha: 2110), passou por uma 

restauração. A partir da restauração, a escultura apresentou detalhes da arte sacra 

baseada nos cânones do rococó. Esse estilo de escultura surgiu a partir do séc. XVIII. 

Não significa que seja outra, pois muitas esculturas do período colonial passaram 

pelo mesmo processo de restauração e/ou encarnação da imagem, para renovar a 

imagem dos santos. Em outras palavras, a escultura de São Nicolau do Suruí, de 

Baldim, pode estar dentro da atual escultura restaurada. 

 Para saber se se trata da mesma escultura trazida por Baldim em 1628, será 

necessário realizar uma nova pesquisa acerca da e na escultura de São Nicolau do 

Suruí e uma tomografia computadorizada para ver os detalhes da parte interna da 

escultura (se é oca), pois, geralmente, no processo de restauração, é aplicado 1cm de 

gesso sobre a madeira. O Livro de Fábrica da Paróquia pode trazer o registro 

referente à data em que foi realizada a restauração, à empresa ou ao artesão 

contratado. Esses estudos podem valorizar cada vez mais a escultura de São Nicolau 

do Suruí, a representação material de sua história e de seus devotos.  

  

2 Redução de São Nicolau (1626) 

 

A Companhia de Jesus articulou um modelo de povoamento que marcou a 

história: as 30 Reduções. O termo redução foi utilizado pelos jesuítas para identificar 

sua missão com os índios, conforme a exigência de uma cédula real de Filipe II que 

                                                      
13 No catálogo de registro da escultura de São Nicolau, realizado pelo Inepac – RJ – Bens Móveis e 
Integrados, código da ficha: 2110: consta registrado: época: XVII; autoria: não identificada; origem: 
não identificada; procedência: não identificada; modo de aquisição: não identificado. Geralmente 
essas esculturas antigas não têm registro escrito sobre a procedência, como bem descreve a ficha: 
2110. In: Coleção: Arte Sacra Fluminense. 
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determinava que os povos indígenas fossem reduzidos, porém os jesuítas preferiram 

determiná-las popularmente como doutrinas, paróquias, povos ou aldeamentos.14 

As Reduções no Sul do continente sul-americano tiveram início com a 

instalação, em 1607, da Província Jesuítica do Paraguai em Assunção. Dois anos 

depois, era fundada a primeira Redução de San Ignacio Guazú (1609) no atual 

Paraguai. As Reduções formavam uma rede de povoados cujas ruínas se encontram 

no Sul do Paraguai, no Nordeste da Argentina, em parte do Uruguai e no Sul do 

Brasil (Noroeste do Rio Grande do Sul).15 De acordo com Barcelos, em 1732, essas 

Reduções chegaram a ter um total de 141.182 habitantes.16  

 São Nicolau foi a primeira das Sete Reduções no atual território do Rio 

Grande do Sul. A Redução administrada pelos jesuítas passou por momentos 

históricos marcantes:  

 

a) Primeira fase: criação (1626 – 1637) 

 

Nessa primeira fase, temos a Fundação de São Nicolau do Piratini. Piratini, 

porque se localizava perto do rio Piratini e afluente do rio Uruguai. Foi fundada no 

dia 3 de maio de 1626 pelos Padres Roque Gonzalez e Miguel de Ampuero (primeiro 

pároco). O santo escolhido foi São Nicolau. O arquiteto que construiu a igreja desse 

primeiro estabelecimento foi o Irmão Bartolomeu Cardenosa. Havia 280 famílias e 

2.500 pessoas.17 Esse período durou 11 anos e foi de grande prosperidade e vivência 

de devoção. 

 

b) Segunda fase: a fuga (1637 – 1651) 

 

Em 1637, com a iminente invasão dos bandeirantes, o Padre Jesuíta Diego de 

Alfaro cruzou o rio Uruguai e se estabeleceu entre as Reduções de Conceição e Santa 

                                                      

14 HÜTTNER, É; HÜTTNER, E A; MONGELOS, R. Helenismo sul-americano missioneiro: estudos 
sobre a Província Jesuítica do Paraguai (XVII-XVIII), p. 24. 
15 De 1609 até 1706, foram fundadas 54 Reduções. Trinta prosperam. Hoje elas estão noutro contexto:  
8 no Paraguai (Inácio Guaçu, Santo Itapuã, São Cosme, Santa Maria, Santiago, Jesus, Santa Rosa e 
Trindade); 15 na Argentina (Loreto, Santo Inácio Mini, Conceição, Corpus, Santa Maria Maior, 
Candelária, Japeju, Santa Cruz, São Francisco Xavier, São Carlos, Apóstolos, São Tomé, Sant’Ana, São 
José, Mártires); sete no território do Brasil (São Borja, São Nicolau, São Miguel, São Luiz Gonzaga, 
São Lourenço, São João Batista e Santo Ângelo). (BRUXEL, A. Os Trinta Povos Guaranis, p. 28-31).  
16 BARCELOS, A. H. F. Espaço & arqueologia nas missões jesuíticas: o caso de São João Batista, p. 99.  
17 RUBERT, A. História da Igreja no Rio Grande do Sul: época colonial, p. 15. v. 1. 
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Maria Maior (hoje Argentina). O povo remanescente da Redução de São Nicolau 

esteve, pelo período de 14 anos, no espaço entre outras Reduções, em “campo 

aberto”, sem registro canônico de refundação ou nova fundação. Por não estar 

vinculada à outra Redução, manteve a identidade de seu padroeiro de devoção. As 

esculturas acompanhavam seus habitantes, seu povo. Atuaram com essa população 

os Padres: Tómas Brena e Adriano Crespo. A igreja foi construída entre 1647 e 1650). 

A população em 1644 era de 1.803 pessoas.18     

 

c) Terceira fase: estabelecimento (1651 – 1687) 

 

Em 1651, os remanescentes de São Nicolau se incorporaram à Redução de 

Apóstolos. No período de 36 anos, a população dessa redução vivenciava algo novo: o 

encontro de duas devoções: aos Apóstolos e a São Nicolau. Porém a devoção oficial 

era do santo padroeiro da Redução fundada, nesse caso: Apóstolos. Atuaram no 

período com essa população os Padres: Felipe Viveros e Diego de Salazar. A 

população em 1660 era de 3.684 pessoas.19  

 

d) Última fase: o retorno (1687 - 1768) 

 

O início dos “Sete Povos no Brasil”, segundo ciclo missioneiro. Conforme 

Mario Simon, nesse segundo São Nicolau, “notabilizou-se por agrupar índios artistas, 

os melhores das Missões. Longe de problemas de defesa, como ocorria em São Borja, 

podia desenvolver melhor seu povo nas artes e na religião”.20 

 A Redução de São Nicolau renasceu em 2 de fevereiro de 1687. Retornou para 

onde estavam as suas ruínas, na cidade do atual Município de São Nicolau, no estado 

gaúcho. Sua população maior nesse período foi de 5.380 pessoas em 1689. O último 

padre jesuíta que atuou em São Nicolau foi Domingos Antônio Perfetti. Conforme 

Rubert, “a Redução se achava muito bem traçada. Tinha ampla igreja, boa residência 

dos padres, hospital e casas dos índios, todas cobertas de telhas.21 Os padres jesuítas 

que atuaram nessa Redução foram: Anselmo de la Mata (1689) e Matías de Perca 

(1708) – este era o Cura em 1713. O Padre Juan Ramos também atuava nesse 

                                                      
18 RUBERT, A. História da Igreja no Rio Grande do Sul: época colonial, p. 15. v. 1. 
19 FURLONG, G. Misiones y sus Pueblos de Guaranies, p. 140. 
20 SIMON, M. Os Sete Povos das Missões, p. 33-34. 
21 RUBERT, A. História da Igreja no Rio Grande do Sul: época colonial, p. 23, v.1. 
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período; Bernardo Nusdorfer e Pedro Alvear Bernardo Nusdorfer e Pedro Alvear 

(1724). (1732); Rafeal Genestar, Hilário Vázquez e Tomás Herle (1732). Adolfo Skal e 

Antonio Planes (1745); Carlos Tux, Ignacio Cierheim, Conrado Herber e José Geniz 

(1749); Domingos Perfetti e Felipe Arias – juntamente com o Irmão Wenceslao 

Horski (1765-1768). Padres que faleceram em São Nicolau: Pedro Antonio Forte 

(1670), Alonso Delgado (1688), Francisco Acevedo (1711), Tomás Rosa (1726) e 

Rafael Genestar (1745). 22  

A Redução de São Nicolau teve que ser entregue à Coroa de Portugal, por 

determinação do Tratado de Madrid (1750). Esse tratado sancionou a troca da 

Colônia do Sacramento pelos Sete Povos.  

 
Das povoações ou aldeias, que cede S. M. C. na margem oriental do rio Uruguai, 
sairão os missionários com todos os móveis e efeitos levando consigo os índios 
para os aldear em outras terras de Espanha; e os referidos índios poderão levar 
também todos os seus bens móveis e semoventes, e as armas, pólvoras e 
munições, que tiverem em cuja forma se entregarão as povoações à Coroa de 
Portugal com todas as suas casas, igrejas e edifícios, e a propriedade e posse do 
terreno.23 

       
De acordo com Chaves, os espanhóis rescindiram o Trado de Madrid, pois os 

portugueses renunciaram a sair da Colônia do Sacramento. Com o Tratado de El 

Pardo (1761) – os Jesuítas continuaram a atuar nos Sete Povos.24   

 

3 Dos Sete Povos às Paróquias 

 

A Redução de São Nicolau funcionou praticamente até 1768, quando os 

jesuítas foram expulsos dos territórios pertencentes à Coroa da Espanha. Sem os 

jesuítas, o modelo administrativo da Redução terminou. No lugar dos jesuítas, 

assumiram os dominicanos, responsáveis pela administração dos sacramentos e 

organização das atividades espirituais nos Povos de São Borja, São Nicolau, São 

Lourenço, São Miguel e Santo Ângelo. Em São Nicolau, atuaram 16 Curas 

                                                      
22 FURLONG, G. Misiones y sus Pueblos de Guaranies, p. 141.  
23 TRATADO DE MADRID, artigo XVI. In: SOUSA, O. T. (Colecção documentos brasileiros, v. 19). 
24  De acordo com Chaves, os espanhóis rescindiram o Trado de Madrid, pois os portugueses 
renunciaram a sair da Colônia do Sacramento. Com o Tratado de El Pardo (1761) – os Jesuítas 
continuaram a atuar nos Sete Povos.  (CHAVES, O. R. América Portuguesa: do Tratado de Madrid ao 
Tratado de Santo Idelfonso, p. 223). 
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dominicanos no período de (1769-1805).  O primeiro sacerdote em São Nicolau foi o 

Frei Dominicano Pascoal Hernandez (1768-1771).25  

Em 1801, os portugueses haviam começado a administrar os Sete Povos, pois 

iniciavam ocupação e demarcação do território no Sul do Brasil, graças ao Tratado de 

Badajoz (1801) que instituiu, finalmente, que os Sete Povos ficassem com Portugal e a 

Colônia do Sacramento com a Espanha. Nesse mesmo ano, as reduções jesuíticas que 

estavam sob a jurisdição do Bispo de Buenos Aires foram elevadas a Paróquias sob a 

jurisdição do Bispo do Rio de Janeiro.26  

Conforme o Arcediago Zeferino, a Paróquia de São Nicolau foi criada por 

Resolução, de 24 de dezembro de 1801, mas “perdeu mais tarde esta categoria pelo 

abandono de seus habitantes, não havendo mais que ruínas de seu antigo 

estabelecimento”.27   

Em 1810, o comandante militar das missões, Brigadeiro Francisco das Chagas, 

demarcou o território das missões, que, ao longo do tempo, viriam, na prática, a ser 

paróquias. Os Sete Povos tornaram-se paróquias definitivamente aprovadas no dia 8 

de março de 1816 por Provisão do Vigário-Geral Antônio Vieira da Soledade, 

delegado por D. José Caetano da Silva Coutinho.  

Os Sete Povos passaram a ser Paróquias, ficando sob a proteção da Vara 

Eclesiástica de Rio Pardo até 1811, quando, em 15 de fevereiro desse mesmo ano, 

passaram a ser administradas pela Vara Eclesiástica de São Luiz Gonzaga, capital 

dessas missões. O Vigário da Vara foi o Pe. Jose Paim Coelho de Souza, açoriano. De 

1806 a 1822, quem presidiu como pároco de São Nicolau foi o Padre Felisberto 

Nepomuceno Prates (carmelita).28  Depois dessa data, por um bom período, não 

houve párocos em São Nicolau. Escreve Rubert que, depois de Prates, “parece que só 

houve ainda um pároco, que foi o Padre Marcelino Lopes Falcão. Deve ter se retirado 

por volta de 1830”.29 Continua Rubert dizendo que outro incêndio havia destruído o 

                                                      
25 RUBERT, A. História da Igreja no Rio Grande do Sul: época colonial. p. 35. v. 1. 
26 LOPES, V. Z. D. (Arcediago). (Comentário Eclesiástico do Rio Grande de São Pedro desde 1737-
1891, p. 1).  Desde o Tratado de Tordesilhas (1494), o atual território do Rio Grande do Sul pertencia à 
jurisdição eclesiástica do Paraguai e depois à de Buenos Ayres.  
27 LOPES, V. Z. D. (Arcediago), p. 128. 
28 Conforme descrição da expedição de Saint’Hilaire quando passou nas ruínas da Redução de São 
Luiz (14/3/1821): “É o cura de São Nicolau que atende às necessidades religiosas da aldeia de S. Luís, 
[...]. Todavia ele apenas vem aqui para ministrar a comunhão pascal aos habitantes.” 
(SAINT’HILAIRE, A. de. Viagem ao Rio Grande do Sul, p. 147). 
29 RUBERT, A. História da Igreja no Rio Grande do Sul: época colonial, p. 91.v. 2. Conforme O 
arcediago V. Z. D. Lopes, no ano de 1830, São Nicolau teve seu último padre, que foi o Padre 



 
 
 
 
348 | Santidade e Responsabilidade Pública  

templo por conta de uma vela acesa, levando ao desaparecimento da paróquia. Eram 

muito comuns, nessa época, incêndios ocasionados por velas acesas deixadas por 

descuido nos altares e aos pés dos santos.  

Com o tempo, surge nova povoação, fazendo com que a província, pela Lei n. 

1.287, de 4/5/1881, criasse um Curato no lugar. Porém, não tivera aprovação do 

bispo por falta de condições. Mais adiante, a Lei Provincial n. 1.741, de 24 de 

dezembro de 1888, lhe daria instituição canônica como Paróquia, “mas só em tempos 

recentes foi restaurada a paróquia nas ruínas do antigo Povo”.30 

 

a) O padroeiro: São Nicolau 

        

 Os jesuítas celebravam o Natal com os índios nas Reduções. Disse Clovis 

Lugon: “No Natal, as reduções rivalizavam em esmero e generosidade para montar 

um presépio digno do Menino.” 31 Com grande pompa, festas e devoção, celebravam 

o Natal. Escreveu Muratóri: “Usavam fazer a confissão para todos, na preparação das 

festas do Natal [...] do Santo Padroeiro.” 32 Entre outras demonstrações de arte, 

existia uma especial: os caciques caçavam os pássaros mais lindos, não pelo prazer de 

matar. Continua Muratóri: “Esses pássaros são amarrados num pé, de modo que 

possam saltar de um ramo a outro, possam fazer pompa com suas cores.” 33 As 

Reduções eram fundadas com nome de santos católicos. O santo era o protetor, o 

padroeiro. Como escreveu Muratóri em sua obra Cristianismo feliz: 

 
Na festa do Santíssimo Padroeiro ou o Protetor da Redução, a participação era 
ainda maior, porque se convidavam duas ou três Reduções vizinhas e também 
para manter a fraternidade e a benevolência entre eles. Cantam às vésperas com 
quatro ou cinco sacerdotes das Reduções vizinhas.34 

                                                                                                                                                                     
Marcelino Lopes Falcão. (LOPES, V. Z. D. (Arcediago). Comentário eclesiástico do Rio Grande de São 
Pedro desde 1737-1891, p. 128). 
30 RUBERT, A. História da Igreja no Rio Grande do Sul: época colonial. p. 91. v. 2. 
Em 1824 havia cinco Municípios no Rio Grande do Sul. E a Província das Missões (Sete Povos). O 
Município de São Luiz Gonzaga foi criado pela Lei n. 1.238, de 3/6/1880. De 1890 até 1940, São 
Nicolau ficou como Distrito desse Município. Fundação de Economia e Estatística. Da Província de 
São Pedro ao Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 1981, p. 34, 87, 91, 104 e 14. Disponível em: 
http://cdn.fee.tche.br/publicacoes/digitalizacao/de-provincia-ide-sao-pedro-a-estado-do-rs-vol-1-
1981. pdf. Acesso em: 5 nov. 2019. 
31 LUGON, C. A República comunista cristã dos Guaranis (1610-1768), p. 331. 
32 MURATÓRI, L. A. O cristianismo feliz nas missões jesuíticas do Paraguai, p. 103. 
33 MURATÓRI, L. A. O cristianismo feliz nas missões jesuíticas do Paraguai, p. 114. 
34MURATÓRI, L. A. O cristianismo feliz nas missões jesuíticas do Paraguai, p. 117. Segundo Fleck: “A 
preparação para as festividades e procissões e os rituais de purificação merecem a atenção também 
nos relatos dos missionários [...] com a intenção de dar conta da firme conversão dos indígenas e a 
total integração às práticas religiosas. [...] A Igreja (templo) constitui-se, portanto, em elemento 
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Hemetério José Velloso Silveira havia visitado as ruínas de São Nicolau em 

1886. Silveira observou algumas imagens na capela, que ainda estavam no local: 

 
Sobre o altar único, achava-se a do Chirsto crucificado de tamanho mais que 
natural e a do padroeiro, o bispo de Mysia na Ásia Menor, que a igreja canonizou 
e celebra a 6 de dezembro. Tocamos essa imagem perfeitamente esculturada e 
encarnada, conservando ao fim talvez de duzentos anos, a frescura das tintas, e 
dos dourados, assim do pluvial e rendilhados das tunicellas, como da mitra e 
báculo. Este tinha a haste perdida.35 

       
O atual templo de São Nicolau, localizado ao lado das ruínas da antiga 

Redução de São Nicolau, foi elevado à Paróquia, conforme Ata n. 2, de 10/6/1979 que 

diz: 

Cópia Decreto da Criação da Paróquia de São Nicolau das Missões. Dom 
Estanislau A. Kreutz, Bispo Diocesano de Santo Ângelo, abaixo assinado, faço 
saber a toda a Diocese Angelopolitana que com o presente decreto é criada a 
paróquia de São Nicolau com sede no município de mesmo nome.36 

           
Em 2017, a escultura de São Nicolau foi devolvida ao Município de São Nicolau, 

de onde foi roubada, do interior do templo da igreja, na década de 60. Em parceria 

com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a escultura foi 

devolvida e festejada na Paróquia de São Miguel das Missões, no dia 22 de dezembro 

de 2017. A autorização para doação se deu através de solicitação da escultura de São 

Nicolau, por carta escrita (22/11/2017) pelo pároco Roque Andre Zaro (São Nicolau) 

ao Ir. Provincial da Província Marista Brasil Sul-Amazônica. O Irmão Inacio Etges 

autorizou, por carta, a doação em 6/12/2017. 

A escultura do padroeiro vista por Silveira na capela de São Nicolau em 1886, 

apresenta as mesmas características da escultura de São Nicolau descoberta em 

Santa Maria (RS) em 2017: a vestimenta (hábito), o formato da madeira de cedro 

(não é oca) e estimativa da idade, 200 anos naquele período. É possível também que 

esta escultura de São Nicolau tenha passado por um processo de restauração, no qual 

a escultura era revestida de gesso e depois com folhas de ouro, um dos motivos que 

levava aos saques de esculturas missioneiras. As esculturas de santos eram raspadas 

por ladrões para tirar o ouro em seu corpo. 

                                                                                                                                                                     
fundamental do projeto ibérico.” (FLECK, E. C. D. O modelo jesuítico de Igreja nas Reduções 
Jesuíticas, p. 109). 
35 SILVEIRA, H. J. V. As missões orientaes e seus antigos domínios, p. 300. 
36 LIVRO TOMBO da Paróquia de São Nicolau das Missões. Termo de Abertura (10/04/1979), p. 1-2. 
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Fig. 2. São Nicolau Missioneiro37. 

            
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

            

   

 

 

                                                            
        
                                                           Créditos: Edison Hüttner. 

 
 

Fig. 3. São Nicolau Missioneiro. 
 
 
 

                                               
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
                           Créditos: Bruno Todeschini (Ascom/pucrs). 
 

                                                      
37 Escultura Missioneira de Madeira. Séc. XVII-XVIII. Altura: 95cm. Largura: 38cm. Peso: 20, 200 gr. 
A escultura foi descoberta e identificada por Édison Hüttner, coordenador do Grupo de Pesquisa de 
Arte Sacra Jesuítico-Guarani e Luso-Brasileira (CNPQ/PUCRS) Cf. HÜTTNER, Edison. Estágio Pós-
Doutoral – 2016-2018. In: RELATÓRIO XVIII. S. Nicolau Missioneiro, p. 53.   
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Considerações finais 

 

Da Redução de São Nicolau (1626) à Paróquia de São Nicolau (1816), até os 

dias de hoje (2019), vislumbramos a importância do espaço abençoado com seu 

orago/padroeiro, cruzando a história com o ânimo de seus fiéis, como estrutura de 

redução, paróquia, curato, capela, paróquia novamente, indicando o endereço certo 

para a celebração da comunidade ao redor do altar.  

As referências mais antigas de fundação do templo católico dedicado a São 

Nicolau, no período colonial ibérico, seguem esta cronologia: a) a Redução de São 

Nicolau foi fundada no dia 3 de maio de 1626, pelos Padres Roque Gonzales e Miguel 

de Ampuero (primeiro pároco); b) a Paróquia de São Nicolau de Suruí teve início em 

1628 – com a edificação de uma pequena ermida construída por Nicolau Baldim, 

dedicada a São Nicolau. Foi oficialmente, neste mesmo ano de 1628, que a capela 

dedicada a São Nicolau teve autorização eclesiástica para ministrar culto público e 

celebração de sacramentos.  

De acordo com este estudo, até que não surjam outras fontes verídicas, 

podemos confirmar que, em terras que hoje compreendem o território brasileiro: 

1) a atual Paróquia de São Nicolau – RS, que teve origem na antiga 

Redução de São Nicolau de Piratini (1626), representa o primeiro templo 

erguido (fundado) da Igreja Católica, que tem como invocação de seu 

protetor/padroeiro, o Bispo de Mira: São Nicolau. Essa foi fundada no dia 

3 de maio de 1626; e 

2) a Paróquia de São Nicolau de Suruí, que teve início em 1628. É o 

segundo templo com o nome de seu padroeiro, o mesmo Bispo de Mira: 

São Nicolau. Essa foi fundada no dia 6 de novembro de 1628. 

 

Assim sendo, temos, no Brasil, as primeiras paróquias irmãs do século XVII 

com a invocação de São Nicolau – o Bispo de Mira (Turquia), como: São Nicolau de 

Piratini, em 1626 – RS e São Nicolau de Suruí, em 1628 – RJ. 

Aproxima-se o Natal, momento sublime para os devotos de São Nicolau, de 

tantas paróquias que levam o seu nome em todo o mundo: Bari, Piratini, Suruí. O 

fato de ser a primeira e a segunda fundações dedicadas ao santo em território 

brasileiro, é uma referência histórico-simbólica, para valorizar gerações de devotos 

ao redor de seu santo.  
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O São Nicolau gaúcho e o fluminense se manifestam como identidade de 

paróquias irmãs. Esse fato precisa ser celebrado no altar, pois, onde está o protetor 

santíssimo, aí está a súplica, estão as procissões, a construção de uma comunidade de 

fé, célula da tradição católica e de patrimônios nacionais. Seja qual for o mapa, o 

santo protetor determina o território. São Nicolau de Piratini e Suruí rogai pelo 

Brasil. 
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