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RESUMO
Esta dissertação apresenta uma análise teológico-pastoral à luz da Teologia Política de Johann
Baptist Metz. Tem como objetivo identificar os elementos indispensáveis a uma coerente
práxis da fé no mundo atual com base na Teologia Política de Johann Baptist Metz. Diante
das mudanças na sociedade contemporânea e a permanente necessidade de uma reflexão
teológica que dialogue com essa realidade, a Teologia Política de Metz se apresenta como
uma proposta eficaz para o alcance desse diálogo. Sobretudo, ante o avanço de uma religião
meramente subjetiva, individualizada, fundamentalista, fechada em si mesma, indiferente aos
clamores da sociedade. A pesquisa parte de uma breve introdução sobre o Concílio Vaticano
II e a Teologia de Metz em paralelo com a do Papa Francisco. Na sequência, identifica os
desafios sócio-políticos e religiosos para a vivência da fé na atualidade. Em seguida, expõe a
definição de Teologia Política para Metz e as duas primeiras categorias que a compõe:
Memória e Narração. Por fim, o terceiro capítulo define a última categoria dessa Teologia, a
Compaixão, e os efeitos dessa para uma coerente práxis da fé. Assim, conclui-se que a
Teologia Política de Metz, fundamentada na memoria passionis, mortis et resurrectionis Jesu
Christi, possui elementos suficientes para coerente práxis da fé no mundo atual.
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ABSTRACT
This dissertation presents a theological-pastoral analysis in the light of the Political Theology
of Johann Baptist Metz. It aims to identify the essential elements for a coherent praxis of faith
in the actual world on the basis of the Political Theology of Johann Baptist Metz. Confronted
with the changes in contemporary society and the permanent need for a theological reflection
that dialogues with this reality, the Political Theology of Metz presents itself as an effective
proposal for the scope of this dialogue. Above all, facing the advance of a purely subjective,
individualized religion, fundamentalist, closed in itself, indifferent to the claims of society.
This research gives rise of a brief introduction about the Second Vatican Council and the
theology of Metz in parallel with Pope Francis. Next, it identifies the socio-political and
religious challenges to the experience of faith today. Then, it exposes the definition of
Political Theology for Metz and the first two categories that composes it: Memory and
Narration. Finally, the third chapter defines the last category of this theology, Compassion,
and its effects for a coherent praxis of faith. Thus, it is concluded that the Political Theology
of Metz, based on memoria passionis, mortis et resurrectionis Jesu Christi, there are
sufficient elements for coherent faith in the current world praxis.
KEYWORDS: Political Theology. Memoria Passionis. Memory. Narration. Compassion.
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INTRODUÇÃO
A atualização do pensamento teológico, ao mesmo tempo a sensibilidade para
interpretar os sinais dos tempos, as exigências da vida pastoral, as dores e clamores do povo, a
experiência de intimidade com Deus e as provocações oriundas do Evangelho, a busca pela
leveza da fé, bem como sua coerência, e o encantamento pelo discipulado e a missão são as
principais motivações para se permitir mergulhar no universo que essa pesquisa se propõe.
A observância dos tempos atuais, com suas possibilidades, virtudes e desafios vem ser
a justificativa para a análise teológica proposta por esta dissertação.
A sociedade atravessa um momento de ruptura entre a ética e política, com o
favorecimento do mercado num agravamento das questões sociais, dentre elas o aumento da
violência, da pobreza, das injustiças e desigualdades.
O campo da religiosidade tem sido profundamente marcado por um subjetivismo da
fé, um aburguesamento da religião, pelas teologias de cunho fundamentalistas e
consequentemente um distanciamento das orientações oferecidas pelo reforma conciliar do
Vaticano II, bem como da relação entre fé e vida. Junto a isso, há também um esquecimento
dos mais pobres e sofridos, favorecendo o indiferentismo religioso contraditório à vivência
cristã.
Diante dessa justificativa, a vasta riqueza teológica da Igreja advindas das propostas
do Concílio Vaticano II serve como um elemento delineador daquilo a ser pesquisado. Sendo
a Teologia Política de Johann Baptist Metz, dentre as diversas teologias que nascem desse
novo tempo para a Igreja, aquela que melhor responde as inquietações apresentadas acima.
Fazendo surgir a pergunta fundamental: quais elementos da Teologia Política, com base no
pensamento de Johann Baptist Metz, apontam para uma coerente práxis da fé?
Assim, esta dissertação busca identificar os elementos indispensáveis a uma coerente
práxis da fé cristã no mundo atual com base na Teologia Política de Metz. Para o alcance
desse objetivo, o método aplicado é o bibliográfico (literário).
De forma que o primeiro capítulo se dedica a análise dos desafios sócio-políticos e
religiosos que dificultam uma coerente práxis da fé, dando atenção primeiramente ao Concílio
Vaticano II e uma breve exposição comparativa entre a Teologia Política de Metz, que busca
uma nova forma de relacionamento entre Igreja e sociedade, fé e práxis social, e a Teologia
do Papa Francisco que propõe uma Igreja que viva o amor misericordioso de Deus.
Na sequência, analisa-se os desafios sócio-políticos, discutindo a relação entre ética e
política, percebendo a importância dessa boa relação para o equilíbrio da sociedade, e ao

mesmo tempo, as consequências graves que a ruptura neste campo tem trazido para toda
humanidade, sobretudo os mais pobres. Ao romper com a ética, e aderindo aos ideais do
capital financeiro, ambas tem perdido a sua importante contribuição para o bem dos povos,
como o profundo desrespeito à vida, a ausência de uma ampla justiça social e o crescimento
da desigualdade social.
Em seguida, na dimensão do campo da fé e da vida, alguns desafios religiosos se
apresentam. Dentre eles, se destaca o esquecimento dos pobres. Apesar de evidenciar que o
aumento da pobreza não é uma ação provocada diretamente pela religião e sim, fruto da
estrutura capitalista que privilegia o lucro em detrimento da grande parcela da humanidade,
esse esquecimento tem invadido gradativamente as práticas religiosas quando essas deixam de
servir aos mais sofridos, abandonados e excluídos.
O grave esquecimento dos pobres encontra um reforço nas teologias fundamentalistas
que fechadas em si mesmas promovem um espiritualismo vazio e desconectado da realidade.
Paralelo a isso, o aburguesamento na religião, com uma individualização da fé e uma
profunda relação com a lógica do mercado, mergulha-se
levando à vivência de uma religião burguesa cada vez mais distante da religião messiânica.
O segundo capítulo, traz a definição de Teologia Política na concepção de Metz e das
duas primeiras categorias basilares de sua teologia: Memória e Narração. De forma, que a
Teologia Política proposta por Metz se distingue de outras por ter o olhar voltado para o
mundo e ao mesmo tempo poder falar de Deus em conformidade com este mundo. Nessa
perspectiva, essa se torna uma Teologia Política do Sujeito, sendo ela uma teologia
A teologia de Metz apresenta a fé como Memória que está fundamentada na memoria
passionis, mortis et resurrectionis Jesu Christi. Essa é uma Memória perigosa que questiona o
presente e que se abre ao futuro, sendo a Igreja a portadora dessa Memória e que se atualiza
na teologia sacramental.
Consequentemente, faz-se entender que uma Igreja da Memória é uma Igreja da
Narração, uma vez que o cristianismo tem uma identidade prático-narrativa. Essa identidade
proporciona o encontro do cristão consigo, com o outro e com Deus, evitando o esvaziamento
da fé libertadora, num elo entre a história de sofrimento e história de salvação.
O terceiro capítulo apresenta a compreensão da última categoria da Teologia Política
de Metz, a Compaixão, onde se verifica os efeitos dessa, juntamente com a Memória e a
Narração, para uma coerente práxis da fé nos dias atuais.

Baseada no próprio Cristo, a Compaixão é um amor a Deus e ao próximo. Amor que é
indivisível. Por isso, o enraizamento nesta Compaixão aponta para a necessidade do
enfrentamento à violência e geração da paz.
Ao mesmo tempo, a Compaixão, vem a ser também uma nova política do
reconhecimento e da igualdade de todos os seres humanos, pois além de dar condições de
reconhecer o outro na sua legitimidade, a Compaixão é um convite a fazer opção, como Deus,
pelos insignificantes, na promoção da igualdade entre as pessoas.
Por fim, ao apresentar um Deus sensível ao outro, vê-se a Compaixão como uma
mística de olhos abertos, atenta à dor e a espera do ser humano, oferecendo por meio dessa a
alegria e a esperança, próprias da fé cristã.
Assim, ao final dessa dissertação, diante da necessidade de uma permanente
atualização do pensamento teológico; de se ter uma sensibilidade para interpretar os sinais dos
tempos; responder às exigências da vida pastoral; ver as dores e ouvir os clamores do povo;
abrir-se a uma melhor experiência da intimidade com Deus e às provocações advindas do
Evangelho; ter uma leveza da fé, sendo essa coesa; encantar-se sempre mais pelo discipulado
e a missão; é possível afirmar que a Teologia Política de Metz fornece elementos
indispensáveis a uma coerente práxis da fé cristã no mundo atual.

1

OS DESAFIOS PARA UMA COERENTE PRÁXIS DA FÉ

1.1

Introdução

1.1.1 Breve panorama a partir do Concílio Vaticano II
A vivência evangélica em profunda consonância com o Reino anunciado por Jesus
será sempre uma busca e um constante aprendizado para todos os cristãos. Por essa razão, o
primeiro capítulo desta dissertação analisa os desafios sócio-políticos e religiosos que
dificultam uma práxis coerente da fé no mundo atual. Para isso, utiliza-se como ponto de
partida, o contexto do Concílio Vaticano II e uma concisa comparação entre a Teologia de
Johann Baptist Metz e a do Papa Francisco. Em seguida, aponta-se os desafios sócio-políticos,
abordando a ética e a política, bem como o desafio da Justiça nos aspectos da justiça social e
da desigualdade social. Na sequência, disserta-se sobre a dimensão da fé e vida, expondo os
desafios religiosos no que se refere ao esquecimento dos pobres; o perigo das teologias
fundamentalistas; o aburguesamento na vida eclesial, perpassando a ideologia burguesa, o
uma análise teológico-pastoral da Teologia Política de Metz a ser desenvolvida nos capítulos
seguintes.
Os inúmeros desafios sócio-políticos e religiosos levaram a Igreja Católica, na
segunda metade do século XX, a repensar o seu agir no mundo, tendo como grande marco
deste momento o Concílio Vaticano II (1962-1965).
É um novo ciclo que se inicia. A Igreja deixa de ser considerada algo estático e
espacial, para ser inserida no tempo e na história, criando um novo paradigma eclesiológico.
Compreendendo-a como dinâmica e em permanente processo de desenvolvimento, abandona
os conceitos estático-escolásticos e adere àquele de cunho histórico-salvífico, podendo
considerar que, a partir desse movimento, a Igreja sai da era da modernidade para a pósmodernidade.1

1

ATEHORTÚA, Adolfo Galeano. Una eclesiología história-escatológica para la postmodernidad: el cambio de
paradigma dentro de la orientación postmoderna hacia la historia y la hermenêutica. Revista Cuestiones
Teológicas, Medellín, v. 44, n. 102, p. 397-421. jul./dic. 2017. p. 400.

Por meio do Concílio, a Igreja realiza uma ruptura com sua forma de relacionar com o
mundo, de maneira particular com as questões políticas. É também fundamental entender que
essa mudança eclesial busca reencontrar com a sua tradição mais autêntica. 2
[...] este Concílio pode ser certamente considerado como portador de uma visão
otimista do mundo, mas de um mundo realista, que não se confunde com
ingenuidade ou perda de identidade, mas que admitiu a crítica como condição para o
diálogo com as novas realidades humanas. O diálogo com a pluralidade legítima
supõe o confronto positivo com os valores evangélicos que necessitam ser
reconhecidos como manifestação do ethos. [...] o Vaticano II falou pouco de moral,
mas forneceu as diretrizes metodológicas que propiciaram a integração de uma
hermenêutica da pluralidade como condição de superação de certa tendência
tradicional ou fundamentalista da fase anterior.3

É preciso compreender o Concílio Vaticano II como algo dinâmico que provoca no
interior da Igreja um desejo de mudança, abertura e encontro com a sua sociedade. E em
contrapartida, o mundo que deve ver no agir eclesial, sinais do Reino, promovendo uma
reconciliação entre essas duas realidades: Igreja e mundo. Inclusive um mundo marcado por
injustiças, opressões, pobreza e exclusões. É com esse universo de disparidades que a Igreja
deve dialogar e servir, levando em conta os aspectos sociológicos e teológicos dessa
diversidade, em particular da pobreza.
A Constituição Pastoral Gaudium et Spes em sua segunda parte, aborda a relação entre
Igreja e a dimensão sócio-política. Fazendo uma clara distinção entre ambas,4 o documento
apresenta algumas características da vida pública atual; discorre sobre a problemática da
natureza e do fim da comunidade política; aborda a importância da cooperação de todos na
vida pública; e discute a analogia entre comunidade política e a Igreja.
Neste último aspecto, uma distinção importante é a compreensão da autonomia e
independência de ambas. Contudo, a Igreja possui um papel importante na consciência
política e na própria promoção desse agir. Por isso, mesmo não sendo uma organização
política, ela não pode ser indiferente a questões relacionadas à mesma; deve valorizar e levar
a sério o caráter plural da sociedade e de sua organização política; respeitar a atuação
individual ou de grupos cristãos nessa instância da sociedade, uma vez que, por meio de sua
finalidade, competência e meios, a Igreja contribui para a justiça e a caridade.

2

AQUINO JÚNIOR, Francisco de. Igreja e política: abordagem teológica à luz do Concílio Vaticano II. In:
PINHEIRO, José Ernanne et ALVES, Antônio Aparecido (Org.). Os cristãos leigos no mundo da política: à luz
do Concílio Vaticano II. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 15-38. p. 15.
3
ALMEIDA, André Luiz Boccato de. A pluralidade hermenêutica como indicativo ético-crítico no horizonte da
moral fundamental. In: MILLEN, Maria Inês de Castro; ZACHARIAS, Ronaldo (Org.). Fundamentalismo:
desafios à ética teológica. Aparecida: Santuário, 2017. p. 158.
4
AQUINO JÚNIOR, 2013, p. 32-38.

Neste breve panorama, percebe-se que o Concílio Vaticano II é indiscutivelmente um
marco na história da Igreja, pois promove um salto teológico, espiritual e pastoral para o agir
cristão, propondo que essa mesma Igreja seja eficazmente a promotora do Reino anunciado
por Jesus. Sendo assim, é fundamental recordar o que está escrito no início da Gaudium et
Spes:
As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje,
sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as
esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Não se encontra nada
verdadeiramente humano que não lhes ressoe no coração (1998, n. 200).

1.1.2 A Teologia de Johann Baptist Metz em sintonia com o Papa Francisco
No bojo dessa nova efervescência eclesial encontram-se algumas teologias que são
resultantes da reforma que a Igreja se propôs a realizar a partir do Concílio, dentre elas a
Nova Teologia Política proposta por Johann Baptist Metz (1967). Definição essa que será
apresentada no segundo capítulo dessa dissertação.
No entanto, apesar de desenvolver de maneira mais contundente sua reflexão após o
Concílio, Metz foi um dos teólogos que mais influenciaram o Vaticano II. Inspirador do
uma teologia mais relacionada com a vida.
A nova teologia possibilita um giro na teologia católica, fazendo com essa passe de
uma teologia metafísica para uma teologia histórica, como dito anteriormente, tornando-a
mais bíblica.5
Assim, a Nouvelle Theologie, por meio de sua reflexão, contribui para esse novo
paradigma teológico católico, ao aprofundar o mistério da história no mundo, uma vez que se
compreende e acredita que Deus se revela na história, ou seja, os teólogos dessa corrente
interpretam a mensagem cristã escatologicamente, à luz da história.6
Uma vez que este primeiro capítulo abordará os desafios sócio-políticos e religiosos
para uma coerente práxis da fé, como dito anteriormente, Metz entra neste como alguém
preocupado com a privatização da experiência de fé, visto que procuram separá-la dos
problemas sócio-políticos.
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A Teologia de Metz nasce no contexto de uma Europa modernizada, que se baseia no
progresso do chamado Primeiro Mundo, numa sociedade sob a ameaça do ateísmo, da perda
da fé. Sua reflexão teológica deseja proporcionar uma vivência mais coerente da fé no mundo
contemporâneo.
Sendo por isso sua Teologia Política uma proposta de nova relação entre Igreja e
sociedade, fé e práxis social.
[...] a nova teologia política está determinada pela intenção de fazer reconhecer o
defesa frente às exigências de um cristianismo radical. [...] a muito falada crise de
identidade do cristianismo não é, em primeiro lugar, uma crise de sua mensagem,
mas sim uma crise dos seus sujeitos e instituições, que se afastam demais do sentido
inevitavelmente prático desta mensagem, quebrando assim a sua força de
inteligibilidade.7

É evidente que essa discussão encontra profunda consonância com o pontificado do
Papa Francisco. Pode-se dizer que o ministério, a teologia de Francisco, se baseia em toda a
sua herança pastoral, fruto de sua vivência como presbítero e bispo na Argentina. Além disso,
Francisco é herdeiro do Concílio Vaticano II, sendo o seu ensinamento sustentado na
renovação das propostas conciliares, bem como de uma verdadeira vivência do Evangelho de
Jesus Cristo. No seu magistério, sua teologia quer proporcionar que o amor do Deus
misericordioso continue a tocar as mentes e os corações de todas as pessoas no mundo atual.8
Francisco carrega sobre si as marcas de uma Igreja latino-americana que faz uma
opção preferencial pelos pobres. Opção essa que reflete não apenas nas suas pregações, como
também na sua forma viver e se apresentar para o mundo.
Para surpresa de muitos, o atual pontífice não proclama religião como ascetismo
quer dizer, como vida contemplativa separada do mundo , mas sim como teologia
que exorta a envolver-se no mundo imitando um homem-pobre-trabalhador, que
comeu e bebeu com seus amigos; um homem singular, o Homem-Deus (Mt 11,19).
Tal atitude leva muitos a dizerem que essa não é a Igreja que esperam, uma Igreja
que se mete em política. [...] Há quem prefira uma religião intimista a uma teologia
que proclama a salvação dos corpos
não só das almas
aqui e agora. [...]
Francisco, em continuidade com o episcopado latino-americano ao qual pertenceu,
Americana.9
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Diante disso, é possível apontar elementos de fundamental importância para que se
discuta a temática da Teologia Política à luz do pensamento de Johann Baptist Metz.
De imediato, é importante compreender o que o próprio Metz expõe como sendo a
dupla tarefa da Teologia Política: uma negativa e outra positiva.10
Na tarefa negativa, essa teologia deve ser um corretivo para o risco de privatização da
mensagem do evangelho, reduzindo a prática da fé a uma mera decisão individual. Assim, a
atuação deverá ser no sentido de desprivatização da fé. Já na positiva, a Teologia Política
busca uma nova definição na relação entre religião e sociedade, Igreja e vida pública,
escatologia e práxis social.11
Assim, a relação entre teoria e práxis da fé é possível por meio de uma teologia que
possui uma função crítica e libertadora. E essa relação é possível de ser feita com base nas
promessas escatológicas oriundas da tradição bíblica como a liberdade, a paz, a justiça, a
reconciliação.12
Rosino Gibellini ao refletir sobre Teologia Política afirma:
O que Metz deseja é evitar que se conceba a teologia política como pressuposto
teórico, do qual deveriam ser deduzidas as normas para a ação e para a estratégia
política. Assim ter-se-ia uma politização da escatologia e uma ideologização da
política. [...] a teologia política não deve ser encarada, como teoria, e sim como
hermenêutica teológica de uma ética política.13

Antes de aprofundar de maneira específica no pensamento de Metz e suas implicações,
faz-se necessário observar alguns desafios sócio-políticos e religiosos, conforme citado no
início deste capítulo, que influenciam diretamente no fazer teológico e no objetivo final que
esta pesquisa se propõe. Pois o não enfrentamento desses, não só atrofia toda teologia, como
também se cria uma falsa experiência de fé.
1.2

Desafios sócio-políticos

1.2.1 Ética e política
Um primeiro aspecto a ser observado é a relação entre ética e política, na qual as
práticas sociais, sejam elas advindas de ações individuais ou coletivas, refletem os desafios e
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diversos sentimentos relacionados ao comportamento humano na sociedade.14 Nessa
ética, trata-se de evidenciar a raiz de onde tudo provém, a sede das tormentas e das soluções
.15 Nessa possibilidade e necessidade de escolhas e

sociais:

decisões é que surgem as condições do agir ético.
A construção de uma sociedade equilibrada nas suas diversas instâncias, bem como o
equilíbrio das instituições, deve passar pela ética e pela política. No entanto, o que se tem
observado, inclusive com a expansão da globalização, é uma cisão crescente entre ética e
política, e consequentemente uma ruptura entre ética e poder.
Uma das consequências mais visíveis dessa separação é o desmantelamento do Estado,
e consequentemente uma inoperância por um lado, e o completo descrédito da sociedade por
outro, o que gera não somente um desequilíbrio nas relações, como também um risco
constante para a vida humana.
Contudo, não se pode fazer uma análise ingênua desse fenômeno, pensando que se
trata apenas de uma crise da ética ou da política. Pois, tal crise está sobre a areia movediça do
sistema capitalista e seu processo de permanente expansão.
Élio Gasda afirma que o capitalismo, com sua tendência expansiva, possui em sua
natureza, a condição de chegar a todas as partes do planeta, convertendo-se em uma economia
mundial. De forma que essa globalização se dá numa expansão horizontal, conquistas de
territórios e mercados, e também numa direção vertical, abrangendo as esferas da economia
de mercado, da vida material e cultural.16
Compreender que essa globalização é um processo em expansão e que o sistema atual
é uma combinação entre economia e política, faz-se necessário para a reflexão aqui proposta,
como lembra Gasda ao citar Manuel Castells:
A economia global foi constituída politicamente. A reestruturação das empresas e as
novas tecnologias de informação, embora fossem a fonte das tendências
globalizadoras, não teriam evoluído, por si só, rumo a uma economia global em rede
sem as políticas de desregulamentação, privatização e liberalização do comércio e
dos investimentos. Essas políticas foram decisivas e implantadas pelos governos ao
redor do mundo, e por instituições econômicas internacionais. É necessário ter uma
perspectiva da economia política para entender o triunfo dos mercados sobre os
governos: os próprios governos clamaram por uma vitória, numa tendência suicida
histórica. Fizeram isso para preservar/aprimorar os interesses de seus Estados dentro
do contexto do surgimento de uma nova economia e no ambiente ideológico que
14
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resultou no colapso do estatismo da crise do presidencialismo e das contradições do
estado desenvolvimentista.17

Dentre diversos fatores, consequentes da globalização, pode-se falar primeiramente da
financeirização da economia, onde as atividades financeiras passam a ter mais importância
que a comercialização de produtos e as atividades de produção. Na esteira dessa opção,
encontramos a diminuição do Estado, que não só é incapaz de controlar tais movimentações,
como também é reduzido em sua função para com a sociedade. De forma que, além das
atividades mercantis (comércio, indústria, produção agrícola, cultura), a financeirização
influencia praticamente todas as dimensões da vida, como a política, educação e serviços
públicos, fazendo com que o dinheiro surja em detrimento das questões políticas.18
Em decorrência disso, percebe-se uma crescente das reflexões individualistas, as ações
sociais e seus agentes são colocados para fora da discussão e reflexão, tendo como
desdobramento o esvaziamento e enfraquecimento dos espaços e debates políticos. O que é de
não por
19

Não obstante a isso, é possível observar que esse jogo do poder financeiro,
determinado pelos interesses do mercado, coloca em risco e até substitui o que é de
importante para o coletivo, comprometendo a liberdade (individual e coletiva) e o próprio
bem comum. Além disso, as questões éticas e morais são colocadas em cheque, favorecendo o
indiferentismo, a apatia e o atrofiamento perante as lutas sociais.
O grande mal da modernidade foi ter feito a humanidade pensar que a estabilidade
poderia ser alcançada pelo controle racional. Ter alardeado e prometido a
independência humana das inconstâncias dos fluxos do destino pelos controles
racionais (Poder, Arbítrio, Direito, Moral, Ciência) foi exatamente o erro, em prol da
segurança, cometido pela ideologia moderna, desejosa de afirmar-se pelas classes
burguesas. [...] dever-se-á entrever nas crises que se aludem um momento de real
início do processo de busca da autonomia moral e, portanto, princípio do longo
trajeto ou percurso da humanidade em direção ao exercício responsável de suas
capacidades morais.20

Um aspecto que vale a pena ser reforçado a partir da afirmação anterior é o grande
crescimento das políticas de segurança, fruto essas de uma sociedade marcada por equívocos
da ideologia burguesa moderna.
17
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Com o crescimento do medo, da sensação de insegurança generalizada, o aumento do
terror mundial, a propriedade sendo ameaçada, há uma justificativa para que tais políticas
sejam priorizadas, levando a uma eliminação das liberdades pessoais, pois, apesar de existir
um discurso do direito de defesa e proteção que passa pela livre escolha do indivíduo, na
verdade fragiliza o coletivo, extermina a prioridade da prevenção para esses casos e favorece
o ódio e o horror. De forma que
.

democracia em um mundo inseguro se torna medrosa e

21

Dentre os prejuízos trazidos por esta crise ética, existe um que está na centralidade do
agir ético. Trata-se de um comportamento recorrente nas relações contemporâneas que é a
complemento daquilo que falta em nossa particularidade.
Tal abordagem sobre a importância do Outro será contemplada no último capítulo
dessa pesquisa.
Como já dito anteriormente, diante dos elementos até então abordados, percebe-se
uma crise da democracia. O esvaziamento democrático, como aponta vários pesquisadores,
provoca uma indiferença diante dos compromissos pela justiça, liberdade e igualdade. Assim,
esse tipo de política promove a fragilidade das relações, uma oferta constante de produtos que
venham suprir os desejos humanos, bem como a destruição de reflexões mais filosóficoideológicas por uma cultura midiática superficial.22
Ao observar uma crise democrática e um crescente indiferentismo, é possível afirmar
também que há uma crise ética e moral.
Um dos sinais advindos dessa crise é quando determinadas opções éticas são incapazes
de conviver com outras que lhe são distintas. O outro é uma ameaça ou se encontra num nível
inferior, as liberdades são cerceadas, havendo uma imposição de determinado pensamento em
detrimento de outro.
Nesta perspectiva encontra o surgimento de um Império que, para se manter no poder,
articula forças da sociedade civil, organizações políticas, militares, estruturas de governo.
Essas, alinhadas de maneira conjunta, alimentam um éthos comum, onde se anula a vigência
de outros e a aparição de opções diferentes. A consequência dessa configuração imperial é a
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instalação de um sistema de forças, controles, censuras e domínios, levando mais uma vez o
espaço público à submissão dos interesses privados e financeiros. 23
Esse tipo de tirania ética, na verdade, constitui-se em desregramento ético, e passa a
representar a maior das violações, a saber: a intolerância. [...] Se um sistema ético
prega a eliminação de todos os seres humanos, ou de uma parte dos seres humanos,
feita a seleção por um critério qualquer (raça, cor, sexo, idade, função social,
comportamento), então não se está diante de um referencial ético. Isso porque viola
o mandamento sagrado da ética que é o acolhimento do diferente, da alteridade.
Uma vez eliminados os seres humanos, conforme aventado, ou eliminada parte
deles, castra-se a possibilidade do nascimento, do surgimento e do desenvolvimento
de outras e novas éticas, simplesmente porque se eliminou, de início, o bem maior
que garante o surgimento da ética, ou seja, eliminou-se a vida.24

É também indispensável que se compreenda que ao falar da vida ameaçada, trata-se da
em sua totalidade. Não apenas na dimensão biológica.
O que se observa é que essa ruptura entre ética e política não somente desvirtua a
concepção de uma ética universal que favorece relações coletivas, comunitárias e fraternas,
como também arranca a ideia da política para o fim público. Pois, mesmo a política, que ao
longo da história esteve sempre relacionada ao poder, diante da crise instalada nas últimas
décadas, tem-se em geral e tendenciosamente visado o favorecimento do poder financeiro, dos
interesses privatistas.
1.2.2 O desafio da justiça
1.2.2.1 Justiça social
Quando se analisa todo o processo da globalização, com relações financeirizadas,
entende-se que os desafios e problemas sociais já não podem ser analisados isoladamente.
É bem verdade que a crise que o mundo atravessa, como a fome, a miséria, a
violência, a situação dos imigrantes

possuem rostos diferentes e determinadas

particularidades, como fatores culturais e históricos. Contudo, já não é mais possível imaginar
que tais problemas não estejam conectados e interligados por fatores universais e que a
solução para os mesmos também poderiam ter aspectos mais coletivos e comuns.
Têm-se atualmente uma sociedade complexa, como recorda Élio Gasda 25 ao afirmar
que é um fato indiscutível a inter-relação entre os acontecimentos econômicos, sociais,
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ambientais e políticos. Que diante de tal complexidade mundial não é possível desvincular os
desafios sociais de corrupção, sonegação e injustiça das questões ecológicas, econômicas e
políticas.
Dentre estes aspectos, como é possível pensar na justiça social26 e como um Estado
cada vez mais reduzido ocuparia esse lugar de mediador e promotor da justiça? É de fato o
seu papel e sua intenção? Há espaço para a justiça social numa sociedade marcada fortemente
pelo acúmulo e o lucro?
Um aspecto a ser observado para compreender as questões acima, é de que o Estado
acontecendo, não é necessariamente expressão de justiça, mas de poder. A intenção primeira
dele é a manutenção do poder. Ele existe para a justiça, o que não significa que seja justo.
Mas tem o poder de coerção. E isso se torna claro quando se observa as experiências
totalitárias, como o nazismo e o fascismo que, em seu início, mesmo usando o argumento da
construção da solidariedade e da fraternidade através da força do Estado, geraram exclusões,
violência, desrespeito à pessoa. Como também o capitalismo sob o discurso da liberdade com
base nos princípios liberais que, na verdade não se trata da liberdade da pessoa e sim da
liberdade do mercado, o que proporcionou uma mancha de violência e destruição do ser
humano e seus valores.27
Por essa razão, é possível dizer que o poder é o objetivo do Estado e que esse poder
objetivo mesmo d
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O que torna esse cenário de injustiça mais cruel é o fato de, por um lado, o ser humano
ser seduzido por uma necessidade de consumo que obriga os indivíduos a buscarem
, para que se sintam incluídos nos diversos grupos sociais. E,
26
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atitude determinada pela vontade de reconhecer o outro como pessoa, ao passo que, do ponto de vista objetivo,
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por outro, de praticamente normatizar a necessidade da miséria e da fome para que a
sociedade se mantenha de pé. Se esse último aspecto pode parecer por demais trágico e não
possui um consenso entre os estudiosos das ciências sociais, humanas, da economia etc., em
um quesito tem que se admitir: há uma convergência de forças diversas que afirmam e
acreditam na impossibilidade da justiça social acontecer numa escala mundial, justificando
assim a permanência de uma sociedade desigual e excludente.
Também não se pode ignorar as manobras utilizadas para que esse cenário de injustiça
se propague. É evidente a crescente utilização da força militar como forma de repressão às
manifestações e organizações que fazem uma defesa da justiça e do direito. Se nos Estados
Totalitários, tais manifestações eram oficialmente proibidas e tratadas com severo rigor quem
delas fizessem uso. Nas sociedades democráticas liberais e capitalistas, a justificativa da força
repressora é para garantir a ordem e a democracia.
Porém, essa é a repressão visível. Há outro modo de reprimir camuflado que corrói a
força humana: o viés psicológico, moral, afetivo que silenciosamente vai reforçando a
subalternidade e a incapacidade de reflexão e ação.
Junto a isso, a morosidade da lei e essa que favorece o capital, sobretudo em países
pobres ou em desenvolvimento, como na América Latina, em particular o Brasil. Crimes
políticos, mortes por disputa de terras, a exploração desenfreada do minério e suas desastrosas
consequências, crimes ambientais são arrastados ao extremo e quando concluídos, pouco ou
nada favorecem as classes menos favorecidas. É possível afirmar a existência de um
esvaziamento da justiça. E se essa possui um viés estritamente social, é ignorada e
considerada desnecessária.
Hebert Marcuse, sociólogo e filósofo alemão, já em meados do século XX nos alertava
para o descontrolado desenvolvimento da tecnologia, uma vez que essa serve primordialmente
aos interesses do capital e da burguesia. Por isso, Roan Costa Cordeiro 29 afirma que há uma
relação entre o técnico e o político naquilo que implica a tecnologia, impedindo-a de ser
pensada como neutra e que ser isolada do seu uso social não é possível. Fazendo que novas
formas de controle social sejam instituídas, a tecnologia na medida em que expande tais
controles, expande a si mesma. Sendo esse mais um elemento que compromete a promoção da
justiça.
Um paralelo importante de ser feito em relação ao uso da tecnologia em favorecimento
do controle social, dá-se pelo fato de que esse controle é possível graças ao capital financeiro.
29
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Capital esse que mantém as estruturas políticas para manutenção do poder, possibilitando
assim que aquilo que é de caráter público passe a fazer parte da esfera de economicização da
política.
[...] As relações na esfera pública estão cada vez mais tomadas pela lógica dos
desdobramentos econômicos, processo esse que, por não existir um mercado
autônomo e autorregulável, [...] faz com que a condução do político se dê nos
sentidos não do público, mas do privado; é a privatização do público, face obscena e
publicização do privado 30
autêntica

É possível de antemão observar que essa privatização do público se dá nas mais
diversas esferas da sociedade. Inclusive na dimensão religiosa. O que nos faz apontar para o
pensamento de Johann Baptist Metz, que será abordado adiante, a respeito da privatização da
fé ou a vivência de uma religião burguesa.
Com a violação constante dos direitos, a valorização do privado e desregulamentação
do público, há uma devastação dos fundamentais valores humanos e dos critérios básicos de
harmonia e justiça social.
1.2.2.2 Desigualdade Social
Numa análise global, encontram-se tantas pessoas devastadas pelas guerras, a fome e a
miséria. O medo que deixam tantos acuados ou que geram diversas formas de violência.
Populações inteiras que vivem sobre a égide do medo, inclusive por conta do
fundamentalismo religioso. Jovens vítimas das drogas duplamente: por um lado, a
dependência e, por outro, o mundo do crime e do tráfico. Homens e mulheres doentes por
terem perdido o sentido da vida, impedidos de se verem como humanos por conta de sua
classe social, da cor da pele, sexo ou orientação sexual. Tantos outros sugados por uma
sociedade do consumo que se sentem perdidos por não possuírem aquilo que acreditam que
deveriam ter ou por perceberem que todas as conquistas financeiras não lhes trouxeram a
realização que esperavam.
Em meio a esse caos está diluído ou subentendido as desigualdades sociais e a certeza
de que o processo de globalização, as forças do império, como citado anteriormente, não
promovem um desenvolvimento humano na mesma proporção que o econômico. Muito pelo
contrário. A vida está a serviço dos interesses financeiros.
A cada ano há um aumento dos índices de pobreza, dos famintos, dos que morrem por
causa da fome e, consequentemente, o abismo entre ricos e pobres em todo o planeta.
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Com o modelo econômico capitalista vigente, globalizado e sem regulação, no qual as
empresas estão inseridas, favorece diretamente o aumento das desigualdades, precarizando o
trabalho, diminuindo os salários, provocando uma instabilidade política e social. Um fato
visível é que em 2012, a renda líquida de 240 bilhões de dólares, obtida pelas 100 pessoas
mais ricas do planeta, seria capaz de acabar quatro vezes com a extrema pobreza mundial.31
Em 2018, segundo a ONG antipobreza Oxfam,32 os números são ainda mais
preocupantes. O fosso entre os mais ricos e os mais pobres continua a aumentar. Ricos com
um acúmulo cada vez maior de suas riquezas e um empobrecimento crescente entre os mais
pobres.
De acordo com o relatório, a cada dois dias surge um novo bilionário, enquanto os 3,8
bilhões de indivíduos mais pobres veem seu patrimônio ser diminuído em 500 milhões. Isso
significa que as fortunas dos mais ricos aumentam em 12% (2,5 bilhões de dólares por dia) e
os mais pobres tem sua riqueza diminuída em 11%.
Além disso, a Oxfam afirma que as 26 pessoas mais ricas do mundo concentram uma
riqueza equivalente ao patrimônio de 3,8 bilhões de indivíduos que compõe a classe mais
pobre da população mundial, que corresponde a 50% das pessoas em todo o planeta.
Falar de desigualdade não é somente pensar na falta de acesso à educação, saúde ou
alimento, que por si só já é terrivelmente degradante. É saber que se cria uma estrutura
permanente de humilhações, de sofrimentos, de exclusões e, consequentemente, de injustiças
e ausência de paz. É implodir gradativamente a capacidade criativa e relacional do ser
humano em todas as instâncias da vida.
A pobreza, além de diminuir a expectativa e perspectiva de vida, de reduzir
drasticamente a capacidade de desenvolvimento humano, de arrancar a esperança de dias
melhores, de impossibilitar a concretização dos potenciais individuais e coletivos, afirma que
ser pobre é ser insignificante.33
O que deve ficar evidente é que a desigualdade não é uma fatalidade, um acidente de
percurso no sistema econômico vigente ou um processo natural da vida. A pobreza e a
desigualdade são características do capitalismo.34
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1.3

Fé e Vida
Um dos grandes desafios para a Igreja será sempre uma articulação entre fé e vida.

Não colocar em lugares distintos o que é celebrado, professado e o que se é praticado, vivido.
A partir desse, tantos outros são manifestados como consequência do que se vive ou daquilo
que se deixa de praticar.
Para além dos aspectos mencionados anteriormente e que atingem diretamente a
vivência cristã, será abordado dois desafios subsequentes e que tantos outros deles se
originam: a questão da pobreza e do fundamentalismo.
1.3.1 Esquecimento dos pobres
Tanto o discurso ético político como o ético religioso abordam a importância da
dignidade humana. A essência da fé cristã afirma que a encarnação, morte e ressurreição do
Filho de Deus devolveu à humanidade a dignidade que havia sido perdida.
Por isso, ao discorrer sobre dignidade humana, é impossível não remeter aos inúmeros
pobres espalhados pelo mundo, desfigurados, sofridos e excluídos. Pois, como é possível ter
dignidade sob o peso da pobreza, da miséria e da fome?
Sonia Rocha, ao refletir sobre o problema da pobreza, afirma que esse
[...] é um fenômeno complexo, podendo ser definido de forma genérica como a
situação na qual as necessidades não são atendidas de forma adequada. [...] ser pobre
significa não dispor dos meios para operar adequadamente no grupo social em que
se vive.35

No entanto, ela acrescenta que na complexidade deste conceito, é possível também
anifestação.36 Além
disso, os estudos atuais revelam que as iniciativas governamentais são insuficientes para
superar a pobreza no mundo.
Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL),37 em 2017 a taxa geral da
pobreza medida pela renda manteve-se estável. Contudo, a quantidade de pessoas que se
encontram em situação de extrema pobreza continua crescendo.
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Um dado curioso apontado pelo Banco Mundial é que mesmo dentro do ambiente
familiar, a pobreza sofre uma variável, pois diante da ausência no atendimento das
necessidades, os mais afetados são mulheres e crianças.
Ante este cenário desolador, a situação fica mais complexa quando se detalha a
localização dessa pobreza.
Num relatório apresentado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD)38 no final de novembro de 2018, metade da população que vive na pobreza em todo o
mundo tem menos de 18 anos. Já o índice de Pobreza Multidimensional, aquela que está além
da renda e que engloba as necessidades básicas, evidencia que 662 milhões de crianças em
104 países de baixa e média renda são consideradas pobres. Em 35 desses países, pelo menos
50% do total são crianças.
A pobreza, em todas as suas formas desumanizadoras, tem se tornado uma praga que
se manifesta de diversas formas: falta de comida, de habitação, de trabalho, de
assistência médica, de trabalho e de respeito à dignidade de cada pessoa. E todos
assistem tranquilamente como extremas formas de pobreza têm dado origem a
explosivos conflitos sociais. A globalização da miséria constitui para nós um desafio
de proporções incalculáveis: como podemos começar a responder às necessidades
dos excluídos, dos marginalizados e daqueles que perderam tudo?39

Apesar de didática e metodologicamente estes desafios estarem divididos, procurando
descrevê-los minimamente possível no cenário teológico que se deslumbra, sabe-se que esses
não estão separados. Todos se entrelaçam, são interdependentes e influenciam a práxis da fé.
Por isso, mesmo já tendo abordado anteriormente o tema justiça, é importante lembrar,
primeiramente, que a ausência dessa é uma das grandes causas para o crescimento da pobreza.
Em segundo, que ela, a justiça, é parte constitutiva tanto da religião de Israel como do coração
de Jesus, sendo um dos conceitos básicos no qual se apoia o cristianismo.40
Dessa forma, ao olhar para o desafio da unidade entre fé e vida e, consequentemente,
entre fé e justiça, abarcando as diversas manifestações da pobreza, bem como perceber que
essa temática compõe o centro da teologia judaico-cristã, compreendemos que enfrentar essa
realidade se torna um das provocações mais urgentes para a Igreja em sua missão.41
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[...] Tanto as vítimas da injustiça quanto os que a promovem e/ou se beneficiam com
-39). Aparecida, no mesmo sentido, amplia essa lista,
que continuar identificando em cada lugar ou contexto as pessoas e os grupos que
produzem essa situação ou se beneficiam com ela, bem como as causas e os
mecanismos, sociais, políticos, jurídicos, cultuais, religiosos etc. que produzem e
sustentam essas situações.42

Contudo, enquanto Igreja, além de identificar, o que pode ser feito em favor desses
que não encontram espaço na sociedade atual e por tantas vezes ignorados também pelos
homens e mulheres de fé?
Gustavo Gutiérrez em uma das reflexões fala dos rumos da economia planetária. Ao
abordar tal temática, o teólogo recorda que o desenvolvimento da técnica e da ciência
possibilitou o aparecimento de um novo e interessante tempo, com uma comunicação entre as
pessoas jamais vistas, superando fronteiras, inclusive no domínio da natureza, não podendo
deixar de admirar e reconhecer a importância de tais avanços. Porém, junto a isso, temos um
consumo desenfreado e uma capacidade destrutiva que pode atingir toda e qualquer pessoa em
prol do progresso e da proteção dos interesses econômicos.43
economia, do neoliberalismo e do pretenso pós-modernismo, há lugar para os que
hoje são pobres e marginalizados, que buscam libertar-se de uma situação desumana
que espezinha sua condição de pessoas e filhos de Deus? Que papel têm os
Evangelhos e a fé dos pobres em um tempo alérgico às certezas e à solidariedade
humana? Que significa, hoje, fazer a opção preferencial pelos pobres como caminho
rumo a uma libertação integral?44

Diante do caminho que nesta dissertação se percorre, temcaracterístico em uma teologia é ajudar a esclarecer a consciência do crente com vistas a seu
encontro com Deus e quanto ao que implica a Boa-Nova para a comunidade cristã e para o
45

. Por isso, ao observar a trágica realidade mundial, depara-se com o iminente desafio

de se buscar uma coerência na práxis da fé que, deve estar a serviço, primeiramente, de todos
os que sofrem, de maneira particular os pobres que, por tantas vezes são ignorados ou
esquecidos em nossas práticas religiosas e nossa teologia.
Junto a esse esquecimento, e que também muitas vezes o reforça, encontra-se o risco
das teologias fundamentalistas com sua crescente tendência na vida eclesial.
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1.3.2 Teologias Fundamentalistas
Dentre tantos desafios encontrados na dimensão religiosa, é preciso dedicar uma
atenção especial ao fundamentalismo que sempre esteve presente na Igreja, mas que, de
maneira particular nos últimos anos têm alcançado novos contornos e adeptos.
As posturas fundamentalistas ou o fundamentalismo não são uma particularidade das
religiões. Tais atitudes estão presentes em diversos setores da sociedade como na política, em
movimentos sociais etc. No entanto, nesta abordagem ficar-se-á atento àquilo que tange o
universo dessa discussão que é o teológico- religioso.
Além disso, diversas são as definições que se encontram para melhor compreender do
que se tratam as reflexões fundamentalistas. De forma que, neste vasto cenário, faz-se opção
por aquilo que seja mais objetivo e coerente com essa exposição.
Hoje o termo fundamentalismo tem um significado bem mais extenso, apontando
movimentos e/ou atitudes, na teologia e em outros campos, que se atêm,
irremovivelmente, a determinadas posições, vazadas em fórmulas pretensamente
subtraídas a qualquer tipo de interpretação. Isso não deve ser confundido como o
conservadorismo em geral, que pode apresentar de modo bastante dialogal, e até
liberal, as suas posições e a sua preocupação com valores ou ideais tradicionais. O
problema do fundamentalismo não é o seu conservadorismo ou tradicionalismo, mas
sua recusa de diálogo e interpretação. 46

A recusa ao diálogo e à interpretação traz consequências terríveis e nefastas para toda
a sociedade. Além do fechamento em si mesmo e em sua verdade, tal postura deixa de
promover a justiça ao povo, tornando-se um ataque à identidade humana. E justamente por
estar isolada, abandona as verdadeiras fontes de inspiração de sua fé, transformando-se numa
experiência acrítica de seu próprio itinerário religioso.47
Pode-se considerar que o fundamentalismo é uma espécie de reposta dos setores
tradicionais e conservadores por se sentirem ameaçados pela fragmentação dos valores da
modernidade, uma vez que tal decomposição compromete as suas crenças. O que torna ainda
mais particular esse posicionamento é o fato do outro se tornar um inimigo, e as atitudes
desses sempre são vistas como uma obra satânica. E ao se sentirem atacados, os
fundamentalistas passam a ter atitudes extremistas, tornando-se um perigo eminente para a
sociedade, para o Estado.48
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Segundo o pensamento de Boaventura de Sousa Santos, para as teologias
fundamentalistas, a organização da sociedade se estrutura a partir da revelação: é o
escrituralismo. E, portanto, toda a vida política e social deve seguir os livros sagrados em uma
interpretação literal desses.49
Além disso, para as teologias políticas fundamentalistas ou integristas emergentes,
como define o referido autor, a única política e comunidade verdadeira e legítima é a cidade
de Deus Agostiniana da qual a Igreja, visível (sacramentos e hierarquia) e invisível, faz parte,
sendo o Estado não reconhecido como um agente da história. O único ator da história é Deus
que trará junto consigo o surgimento de um novo tempo.50
Leonardo Boff assim define o fundamentalismo:
Ele não é uma doutrina, mas uma forma de interpretar e viver a doutrina. [...]
Fundamentalismo representa a atitude daquele que confere caráter absoluto ao seu
ponto de vista. Sendo assim, imediatamente surge uma grave consequência: quem se
sente portador de uma verdade absoluta não pode tolerar outra verdade e seu destino
é a intolerância que gera o desprezo do outro e o desprezo, a agressividade [...], a
guerra contra o erro a ser combatido e exterminado. Irrompem conflitos religiosos e
ideológicos com incontáveis vítimas. 51

outra característica do fundamentalismo atual é o deslocamento para o plano da
o grande objetivo da experiência religiosa.52
Ao deslocar a religião para o eixo do privado, observa-se a penetração da sociedade do
consumo no universo daquilo que os indivíduos têm como aspirações e referências,
interferindo diretamente nas manifestações religiosas.53
Tais vivências religiosas levam à sedução e ao fascínio, uma vez que todo o
movimento promovido por este tipo de teologia e espiritualidade está direcionado para a
emoção, o sentimentalismo, o prazer e o bem estar. Nessa concepção, é aí que se encontra
com o sagrado.54
Marcada pela sociedade do consumo, visando ao bem estar individual, na valorização
apenas da dimensão subjetiva das realizações pessoais, a religião, nessa condição, passa a
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oferecer experiências relacionadas ao prazer, ao sentimentalismo e espiritualismo, tornando-se
assim um mero produto a ser consumido, como será visto no tópico seguinte sobre o desafio
do aburguesamento.55
A complexidade desse crescente fenômeno fundamentalista é desafiador não somente
na sua compreensão, como também na abrangência que atinge as relações e os desejos
humanos. Se, por um lado está centrando

or outro, ele está baseado na
onde, por meio da

globalização capitalista, busca imbuir, inclusive por meio da religião, a mentalidade de que
fora deste Mercado não há salvação.56
indivíduos sujeitos
57

encontramos um desdobramento dessa teologia que é a defesa e a crença da prosperidade.
Para essa teologia, o prosperar é um querer de Deus. Mas o ser humano é incapaz de
tal conquista por si mesmo. Por isso será sempre Deus quem irá legitimar o êxito obtido no
enriquecimento e da própria riqueza.58
Dessa forma, a teologia da prosperidade acaba sendo uma legitimação da exclusão e
discrepâncias sociais. Bem como, acata de maneira contundente, as ideologias da economia
capitalista.59
Além desses aspectos, a Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do
Caribe (CELAM) aponta no Documento de Aparecida alguns desafios, que eles chamam de
sombras, na vida da Igreja:
Lamentamos, seja algumas tentativas de voltar a um certo tipo de eclesiologia e
espiritualidade contrárias à renovação do Concílio Vaticano II, seja algumas leituras
e aplicações reducionistas da renovação conciliar; lamentamos a ausência de uma
autêntica obediência e do exercício evangélico da autoridade, das infidelidades à
doutrina, à moral e à comunhão, nossas débeis vivências da opção preferencial pelos
pobres, não pouco recaídas secularizantes na vida consagrada influenciada por uma
antropologia meramente sociológica e não evangélica (DAp. n. 100b).
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Por fim, dentre tantos desafios apontados por diversos estudiosos, está o da teologia,
da Igreja promover entre as pessoas experiências sólidas que ajudem a integrar as dimensões
psíquica, social e espiritual. Além disso, criar espaços que possibilitem uma reflexão séria
sobre a própria existência, a vida e a fé, bem como, dar testemunho evangélico por meio da
solidariedade, gratuidade e fraternidade.60
Mas, como melhor compreender, paralelo às teologias fundamentalistas, as tendências
de aburguesamento que assombram a Igreja?
1.3.3 O desafio do aburguesamento
1.3.3.1 A ideologia burguesa
Diante do risco atual de uma Igreja fechada em si mesma, encontra-se a importante
crítica que Johann Baptist

õe a uma

Um primeiro aspecto a se compreender é o conceito de burguês para Metz. Para ele,
burguês é aquele que advém de uma dimensão solitária, autossuficiente, individualista, que
sustenta a sociedade capitalista e que tem atingido diretamente a reflexão e a vivência cristã.61
Jung Mo Sung,62 ao fazer um paralelo entre Teologia, espiritualidade e mercado,
recorda que é no mundo moderno que surge a relação entre economia e religião, uma vez que
antes havia apenas uma relação entre o Sagrado, o próprio Deus, e a produção dos bens
necessários para a vida.
A grande diferença a partir dessa nova relação é que ambos, tanto o mercado quanto a
esfera religiosa, passa a ter uma autonomia. Se, por um lado, isso é aparentemente positivo, de
maneira particular para a religião, que deveria, a partir disso, aprofundar os seus valores,
fundamentados na verdade evangélica, por outro, a economia de mercado passa a ter sua
própria legislação se auto regulamentando, tendo assim uma ausência de limites externos.
O que deve ser compreendido diante dessa realidade é que a religião burguesa ameaça
o futuro messiânico. E isso se dá, primeiramente, não pelo fato de se transformar em ópio,
consolação ou pacificação para os que nada têm e que se veem sem futuro, mas sobretudo por
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confirmar e fortalecer os que já têm e possuem, os que na sociedade são ricos de perspectivas
e de futuro.63
Quando se analisa o mundo atual e se vê difundida a ideia de que o terrorismo é a
principal ameaça no século XXI, observa-se na verdade que, apesar do grande mal que esse
traz para toda a humanidade, o grave problema que se vive é a globalização que gera pobreza.
Isso leva Claude Geffré64 a falar da possibilidade das religiões humanizarem a globalização,
aceitando o desafio da Modernidade, ou se permitindo refugiarem num fundamentalismo
identitário. O que se compreende como outra dimensão da privatização da fé, fruto da religião
burguesa.
Retomando de maneira breve a questão da pobreza, já refletida anteriormente,
percebe-se, que quando essa deixa de ser uma preocupação da vivência da fé, o acúmulo da
riqueza, juntamente com o desejo crescente da propriedade, se torna uma meta na vida do
cristão, fere-se profundamente a origem e a essência da experiência cristã. Na narrativa do
livro dos Atos dos Apóstolos (4,32s) é possível perceber que um dos frutos do Espírito
derramado sobre a Igreja é exatamente a partilha dos bens, não permitindo que houvesse
pobres entres eles.
A fundamentação bíblica aqui faz perceber que, por muitos momentos, a vivência
religiosa tem se sustentado muito mais no discurso moralista, que na busca de se compreender
e testemunhar os ensinamentos evangélicos. Porém, a realidade messiânica que compõe a
identidade do cristianismo deve funcionar como um impedimento para o avanço de tal
mentalidade burguesa.
[...] Esta espécie de interrupção, feita verticalmente e que perturba nosso presente
reconciliado consigo mesmo, é designada, com uma palavra bíblica bastante
, mudança dos corações, metanoia. Ademais, a direção
desta conversão, seu roteiro, se acha traçada de antemão para os cristãos. Ela se
chama seguimento do Cristo. É necessário que se tenha presente, se se quer evitar
que o futuro, para o qual a fé nos capacita, seja interpretado, de antemão, no círculo
mágico da religião burguesa ou, em outros termos, se não queremos simplesmente
substituir o futuro messiânico pelo nosso próprio futuro, aquele do qual somos
senhores já desde muito tempo.65
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1.3.3.2

66

que nada mais é que a busca da glória humana e

do bem estar pessoal, em vez de buscar a glória do Senhor. A perversidade dessa atitude é que
ela vem disfarçada de aparente religiosidade e amor à Igreja, impedindo a conversão e
comprometendo o seguimento ao Cristo.
Para Francisco67 o mundanismo espiritual pode se alimentar de duas formas que estão
profundamente relacionadas: uma gnóstica e a outra o neopelagianismo.
A primeira diz respeito ao fascínio pelo gnosticismo. Trata-se de uma fé fechada no
subjetivismo, interessando-se por determinada experiência, raciocínio ou conhecimento que
oferece suposto conforto e clareza na sua crença. No entanto, o que se estrutura é uma
clausura em si mesmo, preso em suas razões e sentimentos. O gnóstico acredita que terá uma
resposta racional para todas as questões divinas, correndo o grande risco de transformar a
experiência cristã em mera especulação.
Quando se busca uma vivência da fé nesses moldes, esquece-se que a verdade por
mais sagrada e absoluta que seja, deve ser partilhada e estará sempre sujeita ao limite da
palavra histórica, sabendo que jamais teremos a totalidade da verdade, pois possuir a verdade
por inteiro seria possuir o mistério de Deus em sua plenitude, o que, para o ser humano, é
inalcançável.68
Os gnósticos criam uma mente desencarnada e também sem Deus.
Concebem uma mente sem encarnação, incapaz de tocar a carne sofredora de Cristo
nos outros, engessada em uma enciclopédia de abstrações. Ao desencarnar o

outros.69

O neopelagianismo é outra forma de manipulação e privatização da fé. Essa heresia
muitas vezes confunde com uma fé pura e verdadeira, porque se reveste da doutrina e da lei
eclesial. Apesar de possuir um discurso aparentemente sereno e confiante na ação de Deus,
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sente superior aos outros por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a
70

Afirma Metz:
sob o manto da religião burguesa, cava-se um abismo, no seio da Igreja, entre as
virtudes messiânicas do Cristianismo proclamadas publicamente, prescritas e
professadas eclesiasticamente (conversão e seguimento de Cristo, caridade e
prontidão a sofrer) e as orientações efetivas de valor e de vida da prática burguesa
(autonomia, posse, estabilidade, sucesso). À sombra das prioridades evangélicas,
praticam-se as prioridades burguesas. Sob a aparência da conversão e do seguimento
de Cristo, que acredita realizar, o sujeito burguês num estado de segurança e
despreocupação que não é também salutar para ele mesmo se instala com seus
interesses e seu futuro.71

O rigorismo no lugar da exigência radical desloca o eixo da conversão, da vivência
evangélica, da verdadeira libertação para um campo do moralismo, das regras e da lei. Com
isso, a base na comunidade sente profundamente o
concorrência, da estabilidade e da produtividade, levando a sufocar o amor desinteressado, a
fidelidade, a gratidão, a solidariedade, a compaixão que são virtudes messiânicas advindas da
conversão.72
1.3.3.3 O risco de uma religião burguesa
Nessa mentalidade burguesa, o Espírito se tornou propriedade de um grupo, tornou-se
individualizado, ferindo o comunitário. De forma que a economia capitalista sequestrou o
mandamento do amor, substituindo pelo egoísmo. E a espiritualidade cedeu lugar ao controle
da formulação dos desejos. O que nos dá a entender que numa cultura do consumo, a fé não é
uma forma autêntica de se viver,73 mas um produto que pode ser adquirido na quantidade, na
periodicidade e na intensidade que se deseja.
Por essa razão, a conversão é a resposta para a superação de uma religião burguesa,
presa nas verdades particulares, pois o converter-se não é algo que se refere apenas a um
aspecto do ser humano, mas uma mudança que penetra nas orientações de vida da pessoa e de
suas verdades particulares pré-estabelecidas, levando a uma transformação nas relações
sociais e com o próprio Deus. 74
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Além disso, é verdade que a transformação das relações sociais não é meta primeira da
Igreja, porém, é consequência da verdadeira conversão. Uma vez que há a conversão dos
corações por meio do Evangelho, os homens e mulheres ver-se-ão automaticamente
necessitados de questionarem suas relações, substituindo seus interesses pessoais egoístas e
seu modo de agir, reorientando suas vidas de tal forma que os efeitos na sociedade serão
visíveis, conduzindo-nos a uma realidade messiânica.
Outro problema diz respeito ao papel que o dinheiro adquiriu dentro da Igreja. Muitas
vezes esse tem a função de compensação. Quando não usado para manter a integridade da
ortodoxia eclesial, utiliza-o para exprimir aparentemente uma solidariedade e uma simpatia,
mas que, no fundo, é uma compensação para renunciar uma justiça mais ampla. Isso não
significa que as obras assistenciais da Igreja não sejam importantes. Muito pelo contrário.
Elas são fundamentais. No entanto, o equívoco que muitas vezes é cometido é de reduzir essa
ajuda a um fenômeno de doação monetária, separando-o do abrangente contexto messiânico.75
São visíveis as posturas e evidentes os discursos sobre um Deus que não se encontra
na tradição bíblica, sobretudo na postura libertadora de Jesus Cristo, pois na mesma proporção
que se busca os milagres e uma religiosidade intimista, cresce-se a indiferença social.
Inclusive, não é demais dizer, que o pobre virou moeda de troca nos templos religiosos.
Aquilo que talvez fosse apenas uma perversidade do poder político, tornou-se também forma
de lucro para a religião nos últimos tempos.
A venda de milagres, o dízimo como barganha com Deus no intuito da prosperidade, a
retomada dos grandes santuários para as missas shows, os louvores que promovem cura e
devocionais que se tornaram amuletos etc.) e até mesmo a comercialização da própria
salvação.
O discurso e o debate sobre as problemáticas sociais foram deixados de lado,

O que é fundamental neste aspecto para Igreja é se permitir fazer um caminho longo
de unidade em seu próprio seio. Isso significa absorver o conceito de santidade abordado por
grupos mais tradicionalistas, dando a devida iluminação bíblica-teológica, uma vez que tal
conceito nem sempre se tem a devida compreensão.
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Também procura acolher a caridade vivida e buscada por grupos mais práticos e mais
e para o bem da
evangelização, sabendo que o chamado à santidade e a prática do amor fazem parte de uma
mesma vocação dada à Igreja.
Além disso, a santidade não deve ser entendida como algo privado, que leva a certo
conformismo da realidade, mas uma santidade que se promova a aliança da mística com a
caridade, sendo sensível à dor do outro, fazendo-se um com aquele que sofre.76
Dessa forma, o que fica evidente é que a coerência em si viver uma fé para além de
uma religião burguesa não se tem outro caminho senão abraçar a radicalidade do evangelho.
Radicalidade essa que significa voltar à essência do cristianismo que transforma o íntimo dos
indivíduos, mas também aponta para as transformações sociais que precisam ser enfrentadas e
assumidas, estabelecendo uma religião messiânica que aponte para a justiça, a vida, a
esperança e a paz.
1.3.4 Começando o caminho
A partir do panorama apresentado, pode-se observar que apesar dos avanços obtidos
com o Concílio Vaticano II, agora retomados pelo pontificado do Papa Francisco, tem-se
crescido assustadoramente uma tendência conservadora da religião do culto e das promessas.
Característica essa defendida de forma fundamentalista e desconectada de toda tradição
judaica-cristã que está na raiz da fé bíblica e eclesial.
Percebe-se um profundo desconhecimento da Sagrada Escritura, ou seja, desconhecem
por completo o projeto de Deus para a humanidade e consequentemente um desconhecimento
do próprio Deus.
Por isso, é preciso contemplar à luz do Evangelho as inúmeras dores e sofrimentos dos
pobres para que se tenha uma fé verdadeiramente pautada nos ensinamentos de Jesus,
adquirindo uma vida configurada à vida do Cristo, para que nessa conformidade e lendo a
nossa realidade, entendamos que a luta pela dignidade humana de todas as pessoas e que a
opção preferencial pelos pobres é uma opção ética indispensável para a construção de uma
nova sociedade e do Reino de Deus em meio a nós.77
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Certos de que a Teologia pode e deve contribuir para a construção de um novo ser
humano e, consequentemente, do Reino projetado por Deus, proporcionando práticas de
libertação, é que a proposta de Metz, como foi dito no início desta reflexão, de se entender a
Teologia Política como hermenêutica de uma ética política, torna-se atual e urgente.
Apesar dos inúmeros desafios, como a separação da ética e da política; da ausência da
justiça que traz tantas mazelas sociais, incluindo a desigualdade social; o esquecimento dos
pobres, não só no campo econômico-político, mas em particular em setores da vida eclesial; o
avanço de teologias fundamentalistas que ignoram a reforma conciliar e o próprio evangelho;
o aburguesamento vivido pela Igreja, acredita-se que é possível a construção de uma Teologia
que favoreça uma práxis coerente da fé no mundo atual, sendo como alternativa para essa
práxis a Teologia Política de Johann Baptist Metz.
Por isso, o capítulo seguinte busca definir o que é Teologia Política para Metz, bem
como dois dos seus pilares: a Memória e a Narração. Definições essas que levarão a
compreender o que o teólogo concebe como Memoria Passionis.
É diante dos desafios sócio-políticos e religiosos abordados que se percorrerá, a seguir,
o caminho da Teologia Política segundo Johann Baptist Metz.

2

TEOLOGIA POLÍTICA MEMÓRIA E NARRAÇÃO
No capítulo anterior analisou-se os desafios sócio-políticos e religiosos que dificultam

uma práxis coerente da fé no mundo atual.
Neste segundo capítulo se busca definir Teologia Política com base no pensamento de
Johann Baptist Metz, bem como as categorias de Memória (Recordação) e Narração em vista
de uma Teologia Fundamental Prá
Prática e o primado da práxis (adesão, seguimento e discipulado). Na sequência, a dissertação
Memória de Jesus é Memória Perigosa e memória no presente que se abre ao futuro, a
atualização da Memória na Teologia Sacramental. Por fim, a reflexão sobre a categoria da
, abordando a identidade prático-narrativa do cristianismo, Narração e encontro, o
vazio da narrativa é o vazio da fé libertadora, e o elo entre história de sofrimento e história de
salvação.
Uma particularidade deste capítulo diz respeito à sua extensão. Devido à
complexidade da tese de Metz, de maneira mais específica na categoria da Memória, a
exposição feita a seguir será mais ampla que nos demais capítulos.
A Teologia Política não é uma atividade política desenvolvida pela Igreja, seja ela
representada pelos leigos ou pelo clero. Trata-se de utilizar da importância e da verdade
teológica frente à sociedade contemporânea marcada por suas mazelas, como também por
suas virtudes.
O termo Teologia Política não é uma criação de Johann Baptist Metz. Como também
não cabe a essa pesquisa fazer um levantamento e discussão histórica sobre essa terminologia.
No entanto, para uma melhor compreensão, cabe uma breve exposição sobre essa expressão,
conforme será feito a seguir.
Como lembrado no Capítulo I desta pesquisa, dentre os frutos gerados pelo Concílio
1

, levando em

conta o tríplice primado do sujeito, da alteridade e da práxis.

1

perspectiva de la
obra de J. B. Metz. Estudios Eclesiásticos, Madrid, v. 93, n. 364, p. 87-130. enero/abr. 2018. p. 88.

2.1

Compreendendo a Nova Teologia Política
Teologia

Política

theologia civilis e greco-latina theologia politique, surge pela

primeira vez em A cidade de Deus de Santo Agostinho (354-

2

Durante a Idade Média e Moderna a expressão aparece em diversos escritos e
reflexões. No entanto, no século XII, apesar de se ter um aumento dessa discussão, não é
ainda elaborada uma Teologia política propriamente dita. Será a partir do século XIX, onde se
tem a religião como um instrumento de fundamental importância para a comunicação social,
Sendo representantes dessa: Louis Gabriel Ambroise de Bonald (17541840), Joseph de Maistre (1753-1821) e Juan Donoso Cortés (1809-1853).3
Já pensadores do século XX encontram nesses precursores fundamentos para uma
Teologia Política

e

do conceito de teologia política [...] as intervenções de Hans Kelsen (1881-1973) e de Carl
4

Schmitt (1888-

Para Schmitt, assim como Deus é fundamental para a Teologia, a teoria política é para
o Estado, o

Teologia Política

Teologia Política

jurídica.5
Todos os conceitos concisos da teoria do Estado moderno são conceitos teológicos
secularizados. Não somente de acordo com seu desenvolvimento histórico, porque
ele foi transferido da teologia para a teoria do Estado, à medida que o Deus
onipotente tornou-se o legislador onipotente, mas, também, na sua estrutura
sistemática, cujo conhecimento é necessário para uma análise sociológica desses
conceitos. O estado de exceção tem um significado análogo para a jurisprudência,
como o milagre para a teologia.6

Tendo uma concepção diferente de Carl Schmitt, questionado pelas provocações do
mundo atual, pelo aburguesamento da Teologia e consequentemente da Igreja, Johann Baptist
Nascido em 1928 em Auerbach, Metz é padre, professor e doutor em filosofia e
teologia. Estudou em Bamberg, Innsbruck e Munique. De 1963 a 1993 foi catedrático de
teologia fundamental na Universidade de Münster. Coeditor da revista internacional de
2
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teologia Concilium, foi professor convidado de filosofia da religião e ideias na Universidade
de Viena de 1993 a 1998 e foi nomeado doutor honoris causa por esta mesma universidade
em 1994.
Suas principais obras ligadas à temática nesta pesquisa abordada são: Memoria
Passionis

uma evocação provocadora em uma sociedade pluralista; Deus e o Tempo

Teologia Política; Teologia Política; A fé em história e sociedade
fundamental prática; Para além de uma religião burguesa

Nova

estudos para uma teologia

sobre o futuro do cristianismo;

Mística de olhos abertos.
Teologia Política
questionamentos aparecem a respeito desta sua opção, pois algumas dúvidas surgem, como:
será uma retomada da concepção de Carl Schmitt? Sua teologia de fato corresponde ao nome
dado? Ou ele se refere a algo novo?
Diante desses questionamentos, será o próprio Metz que busca responder:
Sempre que nos últimos trinta anos (e já antes em minhas aulas) eu falava de
-me a pergunta: que é propriamente teologia política?
Uma primeira resposta, de entrada muito genérica, porém cheia de consequências,
Carl Schmitt) uma teoria política, jurídica ou social, mas, justamente, uma teologia;
7

Para melhor compreender a abrangência de sua teologia, ele acrescenta:
[...] O que a teologia política reclama é ser um elemento essencial na formação da
consciência teológica crítica em geral, a qual, sem dúvida, se define por uma nova
relação entre teoria e práxis [...]. Esta teologia política se refere a toda mensagem
escatológica de Jesus, porém passando pelo ponto inicial da razão crítica, [...] busca
refletir [...] sobre a relação com a vida pública [...]. [...] desde o ponto de vista
metodológico e histórico poderia se chamar também teologia dialética, [...] de uma
constituição histórica da mensagem bíblica pela qual esta dá testemunho de sua
A teologia política tem também que expor as verdades teológicas centrais
atendendo à relação, que nela se articula, entre a fé e a razão relacionada com a
sociedade. E assim, a sua luz, a fé cristã aparece como liberdade crítica com a
sociedade, e a igreja, como o lugar dessa liberdade, à qual o cristão se sente
chamado em vista desta mensagem escatológica. 8
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planteaba la pregunta ¿que és, propiamente, teología política? Una primera respuesta, de entrada muy genérica
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Ibidem, p. 32-37.
[...] Lo que la teología política reclama es ser un elemento esencial en la formación de la consciencia teológica
crítica en general, la cual, sin duda, se define por una nueva relación entre teoria y práxis [...]. Esta teología
política lo refiere todo al mensaje escatológico de Jesús, pero passando por la situación de partida de la razón
crítica, [...] intenta reflexionar [...] sobre la situación con la vida pública [...]. [...] desde el punto de vista

A Teologia Política proposta por Metz se propõe a ser uma teologia crítica. A
tenha uma consciência de lutar contra a amnésia cultural dos dias atuais.
[...] Fortalecer essa consciência e mantêteologia política, que distingue muito bem a secularização do estado da dialética da
mocráticos, mas também correntes de
Inclusive as utopias sociais, as sugestões sociocríticas motivadas pela religião, as
iniciativas da ciência, da literatura, da arte etc. devem ser acessíveis aos discursos
públicos no estado de direito, como politicamente legítimas. 9

Nesta perspectiva da importância da consciência crítica e política, onde se dá a história
social da liberdade, Metz acrescenta:
[...] a consciência teológica é uma consciência política. [...] Esta nova forma de
teologia política não volta a abandonar a distinção e emancipação do político da
ordem religiosa, [...] mas precisamente a pressupõe. O problema do mundo atual não
é tanto o de distinguir entre ordem política e ordem religiosa, senão, melhor, o de
contingência e mutabilidade dos ordenamentos e constituições políticas de liberdade.
Por isso, uma teologia que considera o mundo como ponto de partida do
cristianismo e da Igreja, não pode se apegar, hoje, a uma abstrata tese de
secularização, mas que deverá tomar em consideração as mudanças dos
ordenamentos originais como tenta a nova teologia política. 10

Assim compreendendo, a abrangência da Teologia Política de Metz, é possível
percorrer as particularidades desta teologia, bem como as categorias que a compõe.
2.1.1 Teologia Política do Sujeito

metodológico e histórico podría llamarse también teología dialética, [...] de una constituición histórica del
las condiciones del presente. La teología política tiene también que exponer las verdades teológicas centrales
atendendo a la relación, que en ella se articula, entre la fe y la razón relacionada con la sociedade. Y así, a su luz,
la fe cristiana aparece como libertad crítica con la sociedade, y la iglesia, como el sitio de esa libertad, a la que
9

METZ, Johann Baptist. Mística de olhos abertos. São Paulo: Paulus, 2013. p. 35-37
METZ, Johann Baptist. La Teologia en discusión. Selecciones de Teologia, Barcelona, v. 10, n. 38, p. 108119, abr./jun. 1971. p. 109.
10

abandonar la distinción y emancipación de lo político del orden religioso [...] sino que precisamente la
presupone. El problema del mundo actual no es tanto el de distinguir entre orden político y orden religioso sino,
más bien, el de la contigencia y mutabilidad de los ordenamientos y constituciones políticas de la libertad. Por
eso una teología que considera el punto de partida mundanal del cristianismo y de la Iglesia, no puede aferrarse
hoy a una abstracta tesis de secularización, sino que ha de tomar en consideración los câmbios de los
o

Dentre os diversos desvios e equívocos que o aburguesamento da religião pode
provocar está o de se criar uma experiência religiosa onde se dá uma negação do indivíduo, da
pessoa, não o fazendo sujeito do processo teológico. Por isso, na busca de superação dessa
s de uma teologia
fund

11

Esta sublinha que o iluminismo não pode ser aceito ou mesmo herdado de modo
teologia de maneira acrítica, como resultado da era moderna e do processo de
privatização. O burguês-privado [...] não é idêntico como sujeito (a existência e a
pessoa) em sentido religiosa e teologicamente relevante. Trata-se aqui, muito mais,
de formas definhantes [...], de formas repressivas [...] daquele ser-sujeito diante de
Deus, que uma teologia política reivindica e descreve como ser sujeito solidário de
todos, que só é possível quando a religião não advém, posteriormente, à construção
social do sujeito.12

O diálogo da teologia com o processo de secularização se dá pelo sujeito, concebendo
o mundo a partir da perspectiva humana, o que significa supor um encontro do homem
consigo mesmo. O que não contrapõe a ação de Deus como Senhor da história, pois, isto é
sustentado pela própria encarnação do Verbo que respeita esta autonomia no mundo, fazendo
com que essa secularidade possibilite falar de salvação e condenação, entendendo-se que a
salvação não é a-histórica, mas é também escatológica.13
A encarnação lança na obra de Metz novas luzes sobre a compreensão da história:
impregnando-a de fundamento e definitividade escatológica, com a livre potência de
nosso futuro. [...] Desde a iluminação bíblica, uma concepção positiva do mundo e
e como lugar da unidade dialética entre condenação e salvação.14

A cultura atual está dividida e marcada pelo sistema evolutivo e o dialéticomaterialista. Dois supostos básicos que a impregnam e que possuem um caráter quase
religioso. Tais supostos criam um ser humano marcado pelo anonimato, tendo como
consequência identidades pessoais frágeis e uma cultura da apatia e da insensibilidade. Além
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obra de Metz nuevas luces sobre la comprensión de la historia: Dios es el Dios de la
historia, n
internamente, de principio a fin, impregnándola de fundamento y definitividad escatológica, como la libre
potencia de nuestro futuro. [...] Desde la iluminación bíblica, uma concepción positiva del mundo y de la historia

disso, ambos favorecem a auto justificação ante os problemas da culpa, a finitude e a morte e
o surgimento de totalitarismos.15
Assim, a Teologia Política pretende ser inseparavelmente: um discurso sobre Deus e
ao mesmo tempo um diagnóstico do tempo presente.16
José Zamora, ao refletir sobre a teologia proposta por Metz, recorda que o ser humano
cada vez é menos sua própria memória e cada vez mais solitário em sua vivência. De forma
que o princípio do mercado e do intercâmbio, próprio desta civilização, já ultrapassou os
limites do âmbito econômico, alcançando a sociedade em seus fundamentos psíquicos,
colonizando os corações humanos à sua maneira. Tudo parece intercambiável, inclusive as
relações interpessoais, fazendo com que nossa memória social seja cada vez menos regida
pela responsabilidade moral. Além disso, o comportamento acelerado dos tempos atuais, a
mudança constante provocada pelo consumo e pela moda, até mesmo na cultura, praticamente
não permite uma visão coesa da realidade.17
Tal reflexão aqui se faz importante, pois diante desse cenário, surge um sujeito
religioso moderno-burguês e uma teologia acrítica perante esse sujeito.18 De forma que a
irrupção do sujeito burguês na teologia e na Igreja, no campo religioso, permite sua
autoafirmação elitista, dando espaço para uma Religião burguesa, conforme vimos no
primeiro capítulo.
Esta crítica teológica da religião burguesa não leva, de modo algum, a uma negação
abstrata do indivíduo, nem mesmo do indivíduo burguês. Ela apenas coloca,
criticamente, em questão que o princípio burguês de individuação sozinho seja apto
e suficientemente forte para realizar aquilo de que a religião está encarregada, a
saber, empenhar-se em pró do ser-sujeito solidário de todos, contra a opressão
violenta, assim como contra a caricatura de solidariedade numa massificação
violenta e num ódio institucionalizado. 19

A privatização e as crises de tradição, de autoridade, da razão, de identidade religiosa e
de esperança no futuro messiânico da fé cristã favorecem o aburguesamento da fé cristã.
Assim, há uma necessidade de que a teologia fundamental deixe-se interpelar pela práxis e
antes seja uma Teologia Política do Sujeito, pois a Teologia Política não se abstrai da situação
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histórica social do sujeito,20 fazendo com que ela possua uma dupla tarefa: negativa
(desprivatização da teologia) e positiva (assumir a dimensão pública da teologia). 21
[...] Em primeiro lugar a teologia política se apresenta agora como um corretivo
crítico frente à certa tendência privatizadora presente na teologia atual (em sua
configuração transcendental, existencial e personalista). [...] Busca superar
criticamente [...] a tendência a privatizar o núcleo da mensagem cristã, a redução da
práxis da fé a decisões do indivíduo alheias ao mundo, que se instalou na teologia
como consequência do desencontro entre religião e sociedade. [...] Ela quer superar
o caráter excessivamente privado do discurso sobre Deus, o persistente
enfrentamento entre a existência do crente e liberdade crítica com a sociedade. [...]
Por outra parte, [...] como a tentativa de formular a mensagem teológica do
cristianismo, tendo em vista as condições de nossa sociedade e consoante às
mudanças estruturais de sua vida pública. 22

A tarefa da Teologia Política elucida algo indispensável e que, muitas vezes, é
esquecida pela sociedade, em diversos momentos pela própria religião e, em outros, até pela
própria teologia. Trata-se do desligamento da eternidade com a história, pois uma experiência
como essa leva o ser humano a um vazio contínuo, envolvendo tudo e todos sem misericórdia,
eliminando toda e qualquer expectativa mais substancial para nossa existência.23
É importante elucidar um aspecto citado acima que diz respeito a uma separação,
nessa pesquisa, da religião e da teologia. Tal distinção se dá pelo fato de que, indevidamente,
nem toda experiência religiosa tem buscado um fundamento teológico, no seu sentido mais
profundo, e nem toda teologia tem conseguido dialogar com a religião.
Seria, no entanto, um mal-entendido querer explicar a teologia política do sujeito à
base da oposição não-mediada de privado, exterior e interior, teórico e prático,
místico e político e conceder-lhe aí, mais ou menos condescendentemente, a
dimensão do público, do exterior, do prático e do político. Esta divisão já é, em si
mesma, resultado daquele processo de iluminismo, sobre o qual a teologia procura
formar uma consciência crítica. Onde falta esta crítica, a teologia continuará, por sua
parte, a transformar ideias e conteúdos sem sujeito ou, o que resulta do mesmo, a
nervo da identidade cristã, resultantes da história concreta, socialmente diferenciada,
do sujeito da era moderna.24
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Isso é uma problemática grave. De um lado temos uma crescente busca religiosa
marcada pelo sonho humano da felicidade, de um refúgio que faça esquecer as intempéries
das relações interpessoais ou que leve para uma zona de conforto onde se alimenta a
-se de uma religião que nada provoca, sem comprometimento,
sem chamado ao seguimento e à responsabilidade.25
Por outro lado, há inúmeras teologias sendo refletidas, e muitas delas com uma ótima
base histórica, bíblica etc. Reflexões que poderiam contribuir diretamente para uma práxis.
Porém, sua elaboração é meramente técnica e intelectual, distante da realidade, do cotidiano.
São teologias sem religião, sem povo, sem vivência. Podemos até afirmar que são teologias
desencarnadas.
Essa constatação aponta para o caminho que deve ser seguido pela Teologia Política. É
capacidade de unir novamente o campo religioso com a dimensão mística que, por sua vez,
essas não se separam dos valores humanos e sociais fundamentados nas verdades cristãs por
meio da teologia.
2.1.2 A mística de uma Teologia Fundamental Prática
or teologia política
não se entende, como o mais importante, uma nova disciplina, com algumas determinadas
uma teologia aplicada à vida pública e à política.

26

Refere-se, na verdade, sobre uma nova forma de se fazer teologia, sendo essa um
discurso crítico, frente ao discurso de domínio da sociedade moderna e da teologia.27
Esta nova figura de teologia política é, como expressa acertadamente Metz, uma
desde a
consciência da vigência atual do insuperável pluralismo religioso e cultural. É uma
teologia de fronteira que reformula com valentia e originalidade, desde a lógica
bíblica e evangélica, as bases da modernidade e desde aí a relação entre política e
religião, assim como o sentido e o objetivo de um genuíno ecumenismo das religiões
e de um diálogo de culturas.28
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Coccolini29, ao estudar o caminho percorrido por Metz até a elaboração da sua
Teologia Política, recorda um ponto fundamental que é a contribuição do cristianismo para a
secularização do mundo. Pois, se o ser humano convivia com inúmeros deuses e senhores no
mundo clássico, no cristianismo ele é o oposto diante de Deus, após ter sido libertado do
mundo. E isso se dá por meio de um desligamento do imperium do sacerdotium na época
tardo-medieval, da autonomização progressiva das ciências e da racionalização da natureza.
Acontecendo assim a mudança de um mundo profundamente marcado pelas divindades para o
mundo hominizado, o que, para muitos, gera uma ambiguidade. Por um lado, o ser humano
que compreende o seu lugar como cuidador do mundo e, por outro, o risco do homem adquirir
tamanho poder e assim encobrir o Deus Criador, com uma forte tendência a ocupar o seu
lugar.
É sobre essa questão que deve ser posta à prova uma teologia verdadeiramente
mundana que, em sua origem e em sua legitimação plenamente cristã, não se recuse
a enfrentar aquele futuro que o mundo moderno, no qual e pelo qual ela se exprime,
coloca diante dela. É essa a teologia política que Metz se dispõe a propor uma
teologia política na qual ressoa o grito de guerra de um cristianismo que quer levar o
mundo a sério [...].30

Para Metz há uma pergunta relevante que não pode ser eliminada, nem contestada no
fazer teológico: como falar de Deus ante uma assombrosa história do sofrimento do mundo?31
É dessa compreensão que Metz desenvolve a sua tríade compreensão teológica: memória,
Narração e Compaixão (Solidariedade).
As categorias tratadas [...]
estão em
conexão intrínseca entre si. Apenas em conjunto, recordação, narração e
solidariedade são as categorias-base de uma teologia fundamental prática:
recordação e narração não têm o seu caráter prático sem solidariedade, e a
solidariedade não atinge seu nível especificamente cognitivo sem recordação e
narração. Com certeza, a três categorias-base aqui apresentadas devem dar
cobertura, indistintamente, a uma pluralidade de determinações categoriais da
teologia fundamental prática (amor, interação, trabalho, sofrimento, luta, luto
Razão, linguagem, tempo, etc.); categorias que, no entanto, já são aplicadas nas
várias passagens da fundamentação e desenvolvimento desta teologia e que
narrativa
ca
categorial, mesmo que sob muitos aspectos ainda não elaborada.32

O caminho proposto por essa Teologia política visa assegurar a liberdade, o processo
de libertação oferecido a toda humanidade por meio das promessas bíblicas, superando a
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mentalidade privatista de que tal realidade é oferecida a poucos e/ou apenas numa vida futura.
Bem como, busca afirmar a missão pública da Igreja.
A teologia política não é uma nova disciplina, nem comporta uma neopolitização da
teologia, mas aspira a ser um traço fundamen
quer que a palavra cristã se torne uma palavra socialmente eficaz. Ela procura
categorias que não sirvam apenas para iluminar as consciências, mas também para
33
transformá-

Ao desenvolver sua teologia, Metz sublinha que a prática teológica e a vivência
eclesial da forma como são aplicadas, não atingem a verdade e a essência de ambas. Por isso,
é fundamental que enfrente a situação da Teologia e da Igreja nos tempos atuais e,
consequentemente, compreenda e assuma a missão que a elas pertencem.
Assim, a Teologia, em seu núcleo mais íntimo, não pode se abstrair de uma relação
social e prática, bem como sua teoria não deve se isentar das questões da opinião pública, da
liberdade, do direito etc., uma vez que ela pretende ser uma responsabilidade crítica da fé
e isto
independente do problema de como a temática política deve ser concretamente considerada,
34

quando se trata de definir a esp

Em relação à Igreja, Metz enfatiza que é preciso recordar que essa sempre atuou como
uma entidade política em sua história, na relação com a sociedade. Contudo, é preciso que
polític

azendo-

se necessário fomentar uma hermenêutica crítico-prática e política da Igreja, evitando uma
identificação incontrolada e acrítica dessa com determinadas ideologias, chegando à condição
de uma simples religião política.35
É preciso assumir aquilo que é próprio da missão da Teologia cristã:
[...] falar do Deus de Jesus pelo fato de procurar demonstrar as relações existentes
entre a mensagem cristã e o mundo atual e traduzir a tradição da fé como memória
não concluída e perigosa. [...] A teologia não é, pois, a mera teoria da aplicação
posterior da mensagem cristã, mas a teoria da verdade desta mensagem numa
intencionalidade prática e crítica com relação ao nosso presente. 36

2.1.3 O primado da práxis
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Ao desenvolver sua teologia, Metz aponta a profunda importância daquilo que ele
Assim, afirma Metz,
A teologia política deve ser explicada e desenvolvida aqui, em continuação crítica
são conceitos-guia [...] desta teologia [...]. De maneira correspondente devem ser
explicados, primeiramente, o sentido e o alcance do falar
respectivamente do fundamento prático de toda a teologia cristã [...]. Esta teologia
fundamental prática deve ser exposta como teologia política do sujeito e
comprovada, [...] frente às teologia imediatas do sujeito, como frente à luta universal
pelo poder ser sujeito de todos os homens [...]. Deste ponto de partida é deduzida,
imediatamente então, a importância do sujeito religioso na luta histórica pelo
homem [...], na qual a fé dos cristãos deve ser formulada in nuce de tal forma que
experiências sociais de contraste.37

A reflexão proposta pela Teologia deve estar permeada pela mensagem da boa notícia
anunciada por Jesus em diálogo com a realidade política que o mundo esteja vivendo. Isso
não significa aderir a um projeto político específico.38 Contudo, tal discurso teológico deve
repercutir numa prática concreta devolvendo às pessoas, à religião e consequentemente à
própria teologia a esperança que lhes pertence.
Para Metz a intenção da Teologia fundamental prática é não permitir uma
subordinação a-se na própria
constituição prática do logos da teologia cristã.39
Teologia fundamental prática dirige-se contra uma subordinação a-dialética da
práxis à teoria e à ideia. Ela insiste na força da inteligibilidade da própria no
sentido de uma dialética teoria-práxis. Nisto ela f
de que devem ser consideradas como a-críticas e pseudo-teóricas exatamente
crítica hoje vigentes e sumamente influentes fora da teologia [...] mas na
constituição fundamental prática do logos da teologia cristã. 40

Para o cristianismo, a ideia de Deus é uma ideia prática. E o próprio ato de pensar em
Deus leva a uma revisão dos nossos próprios interesses e necessidades.
A ideia cristã de Deus é, em si mesma, uma ideia prática. Deus não pode ser
pensado sem que este pensamento irrite e fira os interesses imediatos daquele que o
procura pensar. Pensar Deus efetua-se como revisão dos interesses e necessidades
imediatos, dirigidos a nós próprios. [...] Esta constituição fundamental prática
37
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mostra-se, com uma clareza especial, no saber cristológico. [...] Para toda a
cristologia vale que Cristo tem de ser pensado sempre de tal modo que ele nunca
seja apenas pensado. Toda a cristologia se alimenta, por causa de sua própria
verdade, da práxis: da práxis do seguimento. Ela exprime, necessariamente, um
saber prático. Neste sentido, toda a cristologia está sob o primado da práxis. 41

Junto a isso, a Teologia Política compreende que tal experiência de seguimento leva ao
surgimento de um novo sujeito da teologia que ultrapassa a dimensão profissional. Ao
compreender a ideia de Deus como uma ideia prática, essa ideia constitui um sujeito, um
indivíduo com identidade própria diante do seu Deus, nascendo, consequentemente, uma
Teologia Política do Sujeito, conforme citamos anteriormente.42
A particularidade desse aspecto é bastante significativa e audaciosa. Primeiro, por se
compreender que não se trata de um sujeito isolado, mas o indivíduo que só pode ser
compreendido em sua dimensão comunitária, de povo, superando qualquer tentativa
individualista de se fazer uma experiência de fé.
Como recorda o próprio Metz, essa experiência de povo é a essência de toda trajetória
bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ao se relacionar com Deus, o povo é
chamado a ser sujeito num caráter dinâmico frente às maiores ameaças, adquirindo
responsabilidade e identidade. Além disso, a ideia bíblico-cristã de Deus por ser
essencialmente prática, constitui um sujeito solidário em oposição a uma identidade orientada
pelo ter e pelo possuir, possibilitando uma luta por Deus e pelo ser sujeito em liberdade de
forma simultânea. Aqui se faz Teologia Política, chamando homens e mulheres a serem
agentes de uma nova história.43
[...] eles são chamados no perigo, são chamados a perder o medo: êxodo, conversão,
levantar a cabeça, seguimento... [...] A relação para com Deus não se torna
expressão de submissão servil e de resignação débil; [...] assim a oração estimula
aquele que reza a permanecer sujeito e não afastar para longe de si a sua
responsabilidade diante da própria culpa; força-o a tornar-se sujeito frente aos seus
inimigos e no meio do medo perder o seu nome, a sua face, de perder a si mesmo. 44

Para enfatizar o que foi abordado, vale lembrar o que é afirmado por Merio Scattola
em sua reflexão sobre a história da Teologia Política, citando o pensamento de Metz.
Scattola45 recorda que diante de todas as tendências de cunho existencialista,
personalista, transcendental a religião se transformou numa prática privatista no intuito de
reagir à crítica da razão iluminista. Por isso, a
41
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busca ser um corretivo perante essa realidade, possibilitando ao cristão o enfrentamento do
nexo entre fé e mundo. De forma que essa teologia seja um aspecto fundamental na
construção da consciência teológica crítica em geral.
[...] a teologia política é uma categoria teológica e não política e que o seu conceito
fundamental é o da memória do sacrifício do Cristo. A paixão do Filho, de fato,
libertou o homem do pecado, suspendeu a história terrena e, na expectativa do
advento do reino de Deus, confiou o mundo ao homem. Semelhante tarefa não pode,
todavia, ser entendida como direito absoluto de disposição, mas como
responsabilidade do homem para com a criação [...]. Como a recordação de Cristo se
dá como comunicação no espaço público, a responsabilidade cabe em primeiro lugar
à Igreja, que exerce a sua função como memória constante da liberdade [...]. 46

Ainda com base no pensamento de Scattola47, é possível afirmar que a Teologia
Política, conforme aqui é dissertada, consiste na presença simultânea da escatologia e da
-se no
tema central da liberdade cristã, como a teologia da libertação, revolução, negra, feminista, da
paz podem ser consideradas formas de Teologia Política.
teologia que seja a resposta adequada a um mundo que não pode mais aceitar tal diminuição
48

Tal Teologia Política aqui discutida, que se propõe a ser uma teologia crítica da
sociedade, deve possibilitar à Igreja uma discussão mais ampla da história da humanidade e
na busca desse diálogo não cair em situações de extremismos ou de uma concepção política
equivocada e estrita.
[...] a teologia política [...] é chamada a descobrir um traço absolutamente
fundamental da própria consciência teológica. [...] para prevenir possíveis temores
dos sistemas políticos, como uma crítica libertadora, que a história em sua totalidade
está sob a reserva escatológica de Deus. Ela precisa fazer valer que a história em sua
totalidade jamais poderá ser um conceito político no sentido mais restrito do termo,
e que, portanto, a história em seu conjunto nunca poderá tornar-se conteúdo de uma
particular ação política [...]. 49

2.2

Fé como Memória
Com base nesta compreensão do que é a Teologia Politica para Metz, pode-se avançar

em sua reflexão a respeito de uma hermenêutica prática do cristianismo. Tal prática encontra
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o seu apoio na Memória, na Narração e na Solidariedade.50 Para Metz, o caráter
eminentemente teológico da Teologia Política está na tradição bíblica que apresenta uma fé
como memória. Em outras palavras, significa que a fundamentação está na memoria
passionis, mortis et resurrectionis Jesu Christi.51
2.2.1 A Igreja portadora da Memória do Cristo
Ao adentrarmos nessa compreensão, é importante elucidar uma dimensão importante
do pensamento de Metz52 ao falar do contributo que a teologia pode dar para a Igreja e a
Igreja para o mundo.
A partir da memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a Igreja deve se colocar a
serviço de toda humanidade, pois ela não está a serviço de si mesma. A esperança pregada
não é uma esperança na Igreja, mas uma esperança no Reino de Deus. Por isso, a urgência de
uma práxis em uma Igreja renovada.
[...] A vida eclesiástica nas nossas latitudes decai cada vez mais, por um lado, numa
-de-serviço para as festividades
da vida burguesa e, por outro lado, numa Igreja sectária tradicionalista e receosa.
Diante do desaparecimento grassante de convicções interiorizadas da fé, capazes de
aguentar até ao extremo, em grande parte do próprio povo cristão, cresce a
perplexidade na vida eclesiástica oficial. Ela está cada vez mais minada pelo medo,
por um medo de forças e processos não compreendidos que, antes, paralisa a
coragem para novos passos, para a permissão de novas formas alternativas de práxis
cristã com novas experiências religioso-políticas. O medo, em todo caso, pressiona
para a estabilização para trás.53

Diante disso, é possível afirmar a importância de que a Igreja tenha uma capacidade
crítica que possibilite a recuperação do amor cristão.
Amor esse que provoca uma vontade incondicional de mudanças no mundo, uma vez
que esse é compreendido, não como uma assistência caritativa, mas como compromisso
absoluto em prol da justiça, da paz e da liberdade. Fazendo a Igreja compreender que ela não
pode impor uma política de poder, porque ela não está apenas a serviço de sua autoafirmação,
e sim a serviço da salvação de todos.54
Assumindo essa verdade, só é possível para a Igreja ser libertadora se ela se permitir
estar nesta sociedade pluralista e frente a ela, consentindo-se ser criticada e correr riscos. Pois
como lembra o próprio Metz, uma Igreja que foge de sua dimensão escatológica, de
50
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anunciadora da esperança, apresentando-se apenas institucional, terá apenas a paz que vem
dos cemitérios.55
Para isso queria me referir a uma forma de compreender a fé cristã que aparece já
por todas as partes na mesma tradição bíblica: é a fé como memória, como
recordação. [...] Na fé os cristãos realizam a memoria passionis, mortis et
ressurrectionis Jesu Christi; ao crer, recordam o sacramento do seu amor, em virtude
do qual o reinado de Deus entre os homens se fez patente precisamente porque, de
entrada, foi aniquilada a dominação entre os homens, porque Jesus mesmo se
rginalizados e oprimidos, e dessa
maneira o Reino de Deus que chegava se anunciou, justamente, com o poder
libertador de um amor sem reserva. 56

Coccolini,57 ao refletir sobre isso, reafirma que a fé é esse tipo de Memória, a Igreja se
torna a forma pública dessa Memória. E essa, por sua vez, quanto mais autêntica, mais se faz
presente em si a dimensão crítico-libertadora e redentora. Possibilita uma ajuda diante das
contradições da história humana, assumindo assim uma Teologia Política escatológica. Ao se
fazer compassiva, articula sua esperança, antecipa o futuro dos que perderam a esperança, dos
oprimidos e de todos os que se sentem condenados nesta história.
É a presença dessa Memória no seio da Igreja que a leva a afirmar na Constituição
Pastoral Gaudim et Spes (1998, n. 202-209) a importância de ao olharmos para este mundo
marcado por tantas derrotas e vitórias, mas conservado pelo amor do Criador, libertado pelo
Cristo Crucificado e Ressuscitado, ter a capacidade de dialogar com ele à luz do Evangelho.
Ao ler os sinais dos tempos, por meio desta Memória, conhecemos e entendemos o mundo em
que vivemos com suas esperanças e angústias.
A Memória proposta por Metz é algo permanente e sempre novo. Um exemplo disso
se encontra na introdução da Evangelii Gaudium:
Um anúncio renovado proporciona aos crentes, mesmo tíbios ou não praticantes,
uma nova alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora. Na realidade, o seu
centro e sua essência são sempre o mesmo: o Deus que manifestou o seu amor
imenso em Cristo morto e ressuscitado. [...] Ele pode sempre renovar a nossa vida e
a nossa comunidade, e a proposta cristã, ainda que atravesse períodos obscuros e
fraquezas eclesiais, nunca envelhece. [...] Sempre que procuramos voltar à fonte e
recuperar o frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos
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criativos, outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de
renovado significado para o mundo atual. 58

2.2.2 A Memória de Jesus é Memória Perigosa
tz assegura que a Igreja é, em sua
essência, aquela que deve testemunhar essa Memória perigosa.

-se

compreender e comprovar como testemunha e tradente pública de uma perigosa recordação da
.59
da mensagem cristã, uma maneira de formular e comunicar a mensagem escatológica em seus
efeitos públicos. Neste aspecto, fica acentuada a ligação entre Igreja e sociedade, fé e práxis,
com o intuito de se libertar os oprimidos. Isso não significa pensar numa memória
compensatória, pois essa deve ter a capacidade de transfigurar o presente. 60 Não é uma
memória pensando no passado. Mas sim uma memória perigosa que põe em questão o nosso
presente. A fé como Memória não é oposta da fé como esperança.61
As tradições bíblicas, as fórmulas confessionais e doutrinais da fé cristã se apresentam
como fórmulas da memória. Fórmulas que mediante a recordação, tornam-se atuais os direitos
das promessas realizadas, as esperanças já vividas, os medos que se apresentam e que
precisam ser rompidos, superando as banalidades do tempo presente, na busca de um futuro
que de Deus virá. Assim, Metz62 afirma que a fé dogmática ou confessional pode e deve
entender seu compromisso com uma memória da humanidade reprimida, perigosa e
subversiva.
No entanto, quando já não mostram sua periculosidade, tanto para a sociedade como
para a Igreja, essas fórmulas confessionais e dogmáticas se tornam mortas e vazias.
[...] quando esta periculosidade desaparece sob os mecanismos de sua mediação
institucional e quando, em consequência, as fórmulas servem somente para a
sobrevivência da religião que as transmite e à reprodução de uma instituição eclesial
autoritária que, sendo transmissora pública da memória cristã, já não se submete às
pretensões perigosas, justamente, dessa mesma memoria.63
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O pensamento de Metz encontra ressonância na reflexão de outros teólogos, como
Juan Luís Segundo, o que nos permite citar o referido autor para uma melhor elucidação do
aspecto acima apresentado.
Em sua obra O dogma que liberta, Juan Luis Segundo64 faz um longo caminho para
discutir a importância da libertação que o dogma pode proporcionar a partir de três eixos: fé,
revelação e magistério dogmático. Porém, aqui nos interessa apenas dois aspectos importantes
de sua teologia: primeiramente que o dogma patrístico não se encontra nunca distanciado do
povo e que, lamentavelmente, como o passar do tempo, segundo aspecto, a Igreja foi se
tornando uma Igreja na defensiva.
Para ele, dogma é uma busca sistematizada pela tradição de uma verdade que dê
sentido mais profundo e rico à existência humana. Esse sistema é uma tradição na qual se crê
reconhecer uma pedagogia divina, onde é possível ter erros e acertos.
A partir dessa compreensão, Segundo busca evidenciar as razões dessa postura de uma
Igreja na defensiva e, consequentemente, a perda de uma pedagogia onde se aprende a
aprender. Sem deixar de considerar todos os desafios históricos, desde os aspectos sócio
culturais e econômicos, esse distanciamento de um verdadeiro processo pedagógico será
intensificado na Idade Média e se estenderá, em tese, até o Concílio Vaticano II.
Isso se dá pelo fato de que já não se busca a Verdade, como aconteceu no passado e
vimos ser feito no Antigo Testamento e, num acréscimo particular, como bem foi o processo
do anúncio do Reino em Jesus de Nazaré e em todo o Novo Testamento. A Igreja acredita que
já tem as respostas certas. Somente é necessário torná-las compreensíveis pouco a pouco aos
povos que questionaram. Adquire-se assim uma pedagogia apressada. E como fruto dessa
atrasadas.
O dogma que já não passa pela experiência, torna-se algo que se caracteriza como uma
espécie de formalismo ou legalismo teológico. Como se a teologia, a partir de seu próprio
laboratório, pudesse examinar os dogmas e ditar quais, entre eles, seriam realmente tais,
porque viriam de Deus, e quais seriam pseudodogmas. E tudo isso sem a ajuda de uma práxis
comprometida com a construção do Reino de Deus, que faça valer um critério mais vivo e
humano nessa busca da verdade.
[...] Interessa, entretanto, porque mostra até que ponto o poder terreno, que o
magistério adquire, traduz-se na anulação prática da função dogmática que cabe ao
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leigo, ou, dizendo-o melhor, a todo o povo de Deus. Contrariamente ao que exigiria,
em nosso tempo, o Vaticano II, o leigo perde sua função na criação de uma fé que
seja capa
magistério acostuma-se a usar o dogma para dar soluções prontas aos problemas que
aparecem na história, o que, segundo o Vaticano II, não é a sua função. [...] quanto
mais o desenvolv
cristãos comuns, perante o futuro, tanto mais tem de se ocupar em justificar esse
mesmo desenvolvimento adquirido, com relação ao passado. 65

Assim, Metz aponta para a Memória de Jesus Cristo como Memória do Reino para os
marginalizados ao afirmar,
[...] a memória de Jesus Cristo como memória da chegada do Reino de Deus aos
marginalizados através do amor de Jesus representaria um giro perigosamente
libertador das fórmulas cristológicas clássicas. Tudo isto conforma, creio eu, uma
importante e atrativa canteira para o trabalho da teologia. Porque se consegue essa
interpretação das fórmulas da fé cristã e sua correspondente prática, se as fórmulas
doutrinais que se transmitem forem entendidas como ritos de recordação, como a
decodificação de um perigoso memorial da humanidade, então se acabaria essa ideia
que concebe a fé como uma fé morta baseada na autoridade, e desde logo não
suscitaria a suspeita de não ser mais uma fé de imaturos e de que inclusive merece
. Essa ideia representaria a tentativa de desenvolver o
cristianismo como memoria Jesu Christi perigosamente libertadora e redentora
66

2.2.3 A Memória de Jesus Cristo é memória no presente que se abre ao futuro
A fé compreendida como Memória é a recordação que o ser humano tem das
promessas que lhe foram feitas e, ao mesmo tempo, das esperanças vividas, determinando a
forma de se viver.
A riqueza desta forma de compreensão é que esta não se dá de forma individualizada,
criando um passado romantizado. Além disso, como afirma o próprio Metz67, é lamentável
uma transferência da memória apenas para a sacramentologia. Essa concepção gera prejuízos
tanto para recordação como para o sacramento, pois além de colocá-la de maneira isolada dos
outros aspectos da fé, desemboca num estilo ritualista sem sujeito.
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A Memória ou recordação, pois aqui os termos são equivalentes, é o que permite
questionar o presente, quebrando o feitiço da mentalidade dominante, lembrando de um futuro
ainda não realizado. A fé como recordação nos possibilita ver a existência da salvação na
ótica da esperança.68
Só a Memória no seu sentido mais abrangente, como temos refletido, é capaz de se
posicionar diante da sociedade atual, onde a fé deve ser transmitida. Sociedade essa que tem
sido marcada por uma a-historicidade, sem lembranças, sem memórias, sem recordações.69
Quanto mais se constrói uma sociedade sem recordação, mais frágil se torna o ser humano.
Esse perde sua criticidade, sua capacidade reflexiva, questionadora e, consequentemente,
libertadora.
De maneira específica, no campo da fé, não possuir a compreensão da encarnação, da
Memória de Jesus Cristo é possibilitar somente confissões formuladas institucionalmente e
vazias da experiência do encontro.
A lógica da encarnação é uma das características centrais da fé cristã, com valor
normativo para nossa compreensão do mundo [...]. A encarnação mostra que a
história cristã é, em primeiro lugar, uma história particular. Desde Belém até o
Gólgota, Jesus é absolutamente particular. [...] Somente através desta encarnação
particular é que teve lugar o plano universal de salvação de Deus. Jesus é o Cristo e
o salvador de toda a humanidade, mas somente através de sua experiência concreta e
limitada. [...] Jesus insiste fortemente na coerência do discurso, porém com mais
ênfase e frequência insiste na coerência do comportamento pessoal ético nas
situações que vivemos.70

Por isso, compreende-se que a fé como recordação, vivida de maneira coletiva,
provoca uma memória que ultrapassa o presente. 71 O que cabe à teologia um papel
fundamental. Cabe a essa contribuir para que a Igreja seja submetida a uma transformação que
a torne reveladora de um memorial perigoso e libertador-redentor para a humanidade. Mas se
a teologia não cumpre a sua função, assumindo essa Memória, toda a ação da Igreja fica
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comprometida, permitindo, que aqueles que dominam e oprimem continuem a dormir em
paz.72
Como já dito anteriormente, a fé cristã deve ser assumida como Memória subversiva,
sendo a Igreja sua manifestação pública. Por isso, assumindo essa memória pública, a Igreja
relembra a doação da liberdade, a esperança escatológica libertadora doada por Deus por meio
da cruz e ressurreição de Jesus que não se confundem com ideais burgueses ou liberais da
sociedade.73
Em outras palavras, como afirma o próprio Metz,
Nos cristãos atualizamos na fé a memoria passionis, mortis et resurrectionis Jesu
Christi; crendo, acreditamos no testamento do seu amor, no qual o senhorio de Deus
aparece ante os homens pelo fato de que o senhorio entre os homens foi em
princípio supresso, de que Jesus manifestou-se em favor dos que não se sobressaem,
do excluídos e dos oprimidos e assim anunciou este senhorio futuro de Deus como o
poder libertador de um amor sem reservas. 74

Essa Memória exige uma mudança, um testemunho da fé, onde se assuma a
publicidade daquilo que se afirma crer.
É uma recordação perigosa e libertadora que torna inseguro e coloca em questão o
nosso presente, porque nela não evocamos um futuro aberto, qualquer, mas
exatamente este futuro e por isso nos obriga a nos modificarmos continuamente para
correspondermos a este futuro. [...] A meu modo de ver, a fé cristã pode e deve ser
tomada como memória subversiva e a Igreja é, sob certo sentido, a forma de sua
manifestação pública.75

2.2.4 A atualização da Memória na Teologia Sacramental
Ao aprofundar a especificidade da memória perigosa, Metz elucida,
-se compreender como aquela atitude na qual o homem se recorda das
promessas que lhe foram feitas e das esperanças vividas face a essas promessas e se
vincula a essas recordações num modo determinante para a sua vida. [...] Aqui temse em mente aquela recordação perigosa que acossa o presente e o põe em questão,
porque faz lembrar um futuro que ainda não se realizou. [...] Fé como memória
responde à questão, discutida sempre de novo entre os teólogos, de uma mediação
76
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A Constituição Sacrosanctum Concilium78 (SC, n. 528) afirma que a obra de Cristo
tem continuidade na Igreja e se coroa em sua liturgia. Assim o Concílio Vaticano II evidencia
que os Apóstolos são enviados, não somente para o anúncio do Evangelho e do Filho de Deus,
bem como sua morte e ressurreição, mas a assumirem em suas vidas inteiramente as
consequências desta opção. De forma que, por meio do Batismo, são inseridos no mistério
Pascal de Cristo, participando no seu mistério por meio da Ceia do Senhor.
Há uma clareza nos escritos do magistério da Igreja que essa é portadora da Memória
do Cristo em sua totalidade.79
Nunca [...] a Igreja deixou de reunir-se para celebra
9,15) em Jesus
528).

Nesse aspecto vale lembrar a beleza da Teologia Sacramental, de maneira particular
sobre a Santa Eucaristia, no que tange essa memória pascal, mas que não cabe nesta reflexão
tamanha abordagem. Por isso, atentar-se-á apenas há alguns aspectos que se tornam
necessários no caminho teológico que está sendo construido, observando de maneira
particular os sacramentos do Batismo e da Eucaristia.
2.2.4.1 Batismo incorporados ao Cristo
Diante de uma sociedade cada vez mais marcada pelo esquecimento, pela ahistoricidade, a própria experiência sacramental corre o risco de esquecer o núcleo central que
o sustenta, dando-lhe uma interpretação equivocada.
Esta interpretação, talvez não habitual, do sentido das fórmulas cristãs de fé e
confissão torna-se cada vez mais convincente se se tomar em consideração a
peculiar posição de partida [...] da sociedade hodierna, na qual a fé cristã deve ser
transmitida. É uma sociedade que se torna cada vez mais a-histórica e sem
recordações, na qual cada vez mais, tradições só podem ser conservadas e
transpostas para o presente através de instituições e da sua autocompreensão
formulada, por conseguinte, através de confissões formuladas. O indivíduo como
indivíduo é entregue, de maneira cada vez mais forte, à falta de recordação. 80
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Algo que jamais pode ser perdido de vista é o núcleo central da teologia do Batismo,
que não é outro senão a conexão entre o batismo dos cristãos e a morte e ressurreição de
Jesus. Apesar dos muitos elementos associados a este sacramento, a sua raiz está no sentido
cristológico-pascal ligado à teologia e a prática das primeiras comunidades cristãs. Pois,
batizar-se é ser incorporado ao Cristo, submergir no mistério de sua vida, ser introduzido no
movimento kenótico de morte e ressurreição.81
As observações preliminares gerais sobre a iniciação cristã contidas no Ritual do
Batismo de Crianças82 (RBC, n. 1-5) afirma que o ser é liberto das trevas graças aos
sacramentos, pois morto com Cristo, sepultado e ressuscitado, recebe o Espírito de filho
adotivo. Sendo por meio do batismo o meio que nos incorpora ao Cristo. Além disso, por
meio dele, nos dá condições de alcance da vida eterna e ao mesmo uma resposta ao Evangelho
de Cristo, realizando o pacto da nova aliança, consagrados à Santíssima Trindade.
O que está eminentemente claro é que há uma implicação direta do que é celebrado no
rito com a Memória perigosa fundamentada no evangelho. A adesão ao Cristo no batismo é
uma adesão a toda sua história e à sua proposta evangélica.
O muro da separação entre os seres humanos foi derrubado pro Cristo Jesus. Somos
discriminação são destruídos no Cristo. Por meio do batismo, graças a Ele, os cristãos passam
a constituir um novo povo, um corpo social que se contrapõe à lógica dominante deste mundo
e de seus poderes.83
Bem mais valiosos que as purificações da antiga Lei, o batismo produz todos os
efeitos supramencionados, em virtude do mistério da paixão e da ressurreição do
Senhor. Todos os que são batizados, enxertados nele por morte semelhante à de
Cristo, juntamente com ele sepultados na morte, são convivificados e
conressuscitados com ele. O batismo recorda e realiza o mistério pascal, uma vez
que por ele as pessoas passam da morte do pecado para a vida (RBC, n. 06).

Se o batismo nos faz partícipes, membros deste corpo, a Eucaristia é o alimento deste
corpo. De forma que essa, por si mesm
2.2.4.2 Eucaristia
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Metz, ao desenvolver sua reflexão sobre a memoria passionis, mortis et resurreccionis
Christi, faz um alerta para a tentação reducionista na vida da Igreja, onde a Memória ficou
abreviada ao sacramento da eucaristia.
[...] o sentido deste termo ficou limitado sacramentalmente à eucaristia, e mais
limitado ainda a um pormenor de uma ideia prévia de eucaristia que nada tem a ver
com o que eu chamaria a superação do âmbito cultual. Porque nós recordamos na fé
o testamento do amor de Jesus; em virtude do qual o reino de Deus entre os homens
aparece porque seu amor começou a se implantar entre nós, os homens; porque Jesus
se apresentou formando parte dos insignificantes, marginalizados e oprimidos; e
porque ele anunciou a chegada do reino de Deus precisamente como chegada do
poder libertador de um amor sem reserva que não segue os mesmos cálculos que as
relações de poder entre os homens. 85

O que só reforça a importância de devolver para o seio do Cristianismo a essência
dessa Memória perigosa.
A Sacrosanctum Concilium (SC, n. 47) ao abordar o mistério da eucaristia, recorda
que na Última Ceia, na noite em que foi entregue, Jesus instituiu o Sacrifício do Seu Corpo e
Sangue. Por meio dele se perpetua permanente o Sacrifício da Cruz, confiando à Igreja o
memorial de sua Morte e Ressurreição.
Tal narrativa sacramental de imediato nos apresenta não somente uma vinculação, mas
o próprio Cristo que, ao se tornar alimento, nos possibilita participar de sua graça, em unidade
com Ele e com os irmãos para a vivência da caridade.
O Missal Dominical86 (MD, p. 548) ao explicitar o rito da missa, afirma que,
inseparável e simultaneamente, a Ceia do Senhor é sacrifício, memorial da Morte e
Ressurreição do Senhor, banquete sagrado, permitindo assim a participação dos bens do
sacrifício pascal, prefigurando e antecipando, na fé e na esperança, o banquete escatológico,
no anúncio da morte do Senhor até que Ele venha.
A memória é uma dimensão da nossa fé, que, por analogia com a memória de Israel,
-nos a Eucaristia como memória
cotidiana da Igreja, que nos introduz cada vez mais na Páscoa (cf. Lc 22,19). A
alegria refulge sempre sobre o horizonte da memória agradecida: é uma graça que
precisamos pedir. Os Apóstolos nunca mais esqueceram o momento em que Jesus
-nos
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mor de una idea previa de eucaristía que no tiene ya nada que ver con lo que yo llamaría la superación del
ámbito cultual. Porque nosotros recordamos en la fe el testamento del amor de Jesús, en virtud del cual el reino
de Dios entre los hombres aparece porque su amor comenzó a implantarse entre nosotros los hombres, porque
Jesús se presentó formando parte de los insignificantes, marginados y oprimidos, y porque él anunció la llegada
del reino de Dios precisamente como la llegada del poder liberador de un amor sin reserva que no sigue los
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[...] Às vezes, trata-se de pessoas simples e próximas de nós, que nos iniciaram na
87

A Eucaristia nos possibilita uma divinização de nós mesmos e uma transformação
pessoal, eclesial e social. Ao participarmos da eucaristia, somos transformados no corpo de
Cristo, portadores do Cristo. De forma que essa transformação, como dito, não é só pessoal.
Uma vez que transportamos o Senhor em nós, e se somos membros de um mesmo povo, é
bem verdade que essa mutação se torne também comunitária.88
Izuzquiza, ao citar Santo Agostinho de Hipona, evidencia algo importante oferecido
pelo próprio Jesus:
[...] nos confiou neste sacramento seu corpo e sangue, em que nos transformou
também a nós mesmos, pois também nós nos convertemos em seu corpo e, por sua
misericórdia, somos o que recebemos. (...) Nós somos conjuntamente; juntos
bebemos [o cálice do Senhor], porque juntos vivemos. 89

A eucaristia é também antecipação do Reino de Deus, pois ela inclui uma relação
dinâmica que abarca o memorial, a antecipação e a presença. Em outras palavras, o mistério
da eucaristia e da Igreja abrange o passado (memoria passionis), o futuro (antecipação
gloriosa do Reino) e o presente (corpo real). Assim, a comunidade cristã, no presente, brilha
diante do mundo como espaço social, onde se encarna a gratuidade do Dom de Deus, frente à
mentalidade de mercado dominante. Isso é possível porque a Igreja carrega em si, graças a
essa tradição herdada, a antecipação do futuro escatológico do Reino.90
Por isso a Igreja com diligente solicitude zela para que os fiéis não assistam a este
mistério da fé como estranhos ou espectadores mudos. Mas cuida para que bem
compenetrados pelas cerimônias e pelas orações participem consciente, piedosa e
ativamente da ação sagrada, sejam instruídos pela Palavra de Deus, saciados pela
mesa do Corpo do Senhor e deem graças a Deus. E aprendam a oferecer-se a si
próprios oferecendo a hóstia imaculada, não só pelas mãos do sacerdote, mas
também juntamente com ele e assim tendo o Cristo como Mediador, dia a dia se
aperfeiçoem na união com Deus e entre si, para que, finalmente, Deus seja tudo em
todos (SC, n. 48).

A eucaristia é Memória narrativa subversiva, o que já aponta para aquilo que
abordaremos no último capítulo: a Solidariedade; a Compaixão, encontrando assim total
consonância na Teologia Política.
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2.2.5 Uma Memória que não pode ser perdida
Diante do que foi discorrido, fica evidente que esta Memória não pode ser
abandonada, esquecida.
[...] a memoria passionis que brota das tradições judaico-cristãs, as quais nos
seguiram pressionando a falar de humanidade e solidariedade, de opressão e
libertação, a protestar contra a injustiça que clama ao céu, a combater a pobreza
destruidora; e, ao mesmo tempo, capacitaram-nos para fazê-lo. [...] A recordação
cristã de Deus é, em sua essência, uma lembrança do sofrimento, uma memoria
passionis. [...] Quando não se dá tal recordação, então acontece [...] a morte do ser
humano e o desmantelamento de sua história. 91

Ao refletir sobre a identidade cristã, José María Castillo92 aborda com precisão a
importância dessa Memória perigosa para a coerência do cristianismo. Refletindo sobre o
pensamento de Metz, o teólogo cita que, ao ler os evangelhos, encontramos uma recordação, a
Memória da vida de Jesus de Nazaré. De forma que se encontram duas formas de
recordações: uma perigosa e outra tranquilizante. A primeira é a que nos desinstala, fazendonos encontrar uma cristologia inquietante, e até mesmo subversiva. A segunda está isenta de
qualquer desafio, fornece uma falsa consciência do passado, uma paz que não condiz com a
verdade evangélica.
[...] uma cristologia assim pode ser um placebo, e até mesmo uma forma de ópio que
tranquiliza a consciência e nos faz ver a vida de Jesus como não foi, e a realidade
atual como tampouco é. De modo geral, uma cristologia assim é uma escapatória
para pessoas que vivem enganadas, temerosas e pusilânimes. É a cristologia
subjacente a tantas homilias de missas em que se fala muito e não se diz nada. A
cristologia típica dos satisfeitos e, em geral de todos aqueles que não querem
complicar a vida.93

Como já dito anteriormente, o que muitas vezes é esquecido ou não absorvido é que,
enquanto cristãos, recordamos o testamento do amor de Jesus por meio da fé. Tendo em vista
o Reino de Deus, o amor do Cristo foi implantado no meio de nós porque Jesus se apresentou
fazendo-se parte dos marginalizados, insignificantes e oprimidos.
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[...] a memória Jesu Christi não é uma memória que libere das audácias do futuro da
história humana de liberdade e que somente nos faz olhar para o passado. [...] essa
memória implica certa antecipação do futuro, e em concreto do futuro daqueles que
chamamos desesperados, oprimidos e fracassados. Neste sentido se trata de uma
memória perigosa e libertadora. [...] porque a recordação não é de um futuro
qualquer, senão daquele que se descreve na vida de Jesus, em seu testamento.94

Diante do que compreendemos por Memória, podemos refletir sobre a segunda
categoria da Teologia Política proposta por Metz: a Narração.
Contudo, cabe ainda lembrar uma advertência de Metz,
Quando aqui falamos de Igreja, nos referimos à Igreja que somos nós, sobretudo nós
os que tentamos viver desta memoria de Jesus Cristo, nós para os quais resulta de
toda ilusória ideia de uma transmissão da memória de Jesus Cristo sem igreja
alguma, sem instituição alguma como meio, porque se converteria em um indivíduo
isolado dentro de nossa sociedade, no portador de uma memória que, ante outros
conteúdos proclamados mais fortes, passado o amanhã, ele mesmo já não saberia o
que teria que recordar. Quando levantamos estas questões, trata-se a de nossa
identidade cristã.95

Assim, forma-se a identidade cristã que é composta de Memória perigosa e Narração.
Sendo essa, a Narração, o próximo tópico a ser exposto nesta dissertação.
2.3

Narração
A Narração marca a segunda categoria da Teologia Política de Metz, pois onde se tem

Memória, deve se ter narrativa.
-se
num desenvolvimento incipiente de pontos de vista e pontos de referência (em si
muito diversos) sobre a importância deste tema. Faço-o sem a pretensão de ser
tratamento linguístico-analítico do tema narração. E isto não só por falta de
competência, mas também, afinal, a partir da impressão de que, na teologia, em
última análise, não se pode tratar de classificar analiticamente e enquadrar
criticamente numa teoria linguística os potenciais de narração do cristianismo (para,
deste modo, os paralisar, no fim, como formas pré-científicas de comunicação), mas
sim, muito mais, de proteger os processos narrativos; eventualmente de os
interromper, por causa da sua responsabilização crítica e, assim, os orientar para um
narrar competente, sem o qual a experiência da fé, como toda a experiência original,
ficaria muda.96
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Dessa forma, a Igreja, sendo ela uma comunidade que tem memória, é
consequentemente uma comunidade que narra. Por essa razão, Gibellini 97 completa afirmando
que a teologia, mesmo sendo em grande parte argumentativa e hermenêutica, também tem que
ser completada pela narrativa, pois, além de argumentar e criticar, narrar é uma função da
razão crítica.
[...] Uma teologia na qual se perdeu a categoria do narrar ou que rejeita teoricamente
o narrar como forma pré-crítica de expressão, só pode relegar as experiências
porém, a própria experiência da fé tornar-se-ia indeterminada e o seu conteúdo seria
conservado exclusivamente na linguagem dos ritos e dos dogmas, sem que a forma
de narração (Erzählgestalt), aí tornada fórmula, ainda tivesse a força da troca da
experiência.98

Uma forte justificativa para esta categoria se encontra na própria narrativa bíblica.
Desde o Antigo Testamento, ao se falar da criação, o mundo que é criado do nada, o ser
humano vindo do pó, as narrativas proféticas de um Deus que renova todas as coisas, até a
vinda do Cristo, a morte e ressurreição de Jesus, são todas narrativas de um passado que
deseja apresentar algo novo.99 Pode-se dizer que as ações de Deus são sempre narrativas que
geram o novo. Por isso, o fazer teológico, o cristianismo é essencialmente narrativo.
2.3.1 Identidade prático-narrativa do cristianismo
Compreender o cristianismo na sua essência como narrativo, significa também
compreender que, juntamente com a Memória, a sua identidade é prático-narrativa.
[...] o cristianismo começou como comunidade de memória e de narração a partir de
Jesus, cujo primeiro olhar era para o sofrimento alheio. [...] Porque dar a palavra ao
sofrimento alheio é a condição necessária de toda política futura de paz, de qualquer
forma nova de solidariedade social, em vista do crescente fosso que se abre entre o
rico e o pobre, e da promissora comunicação entre mundos culturais e religiosos. 100

Coccolini,101 ao abordar esta categoria, afirma que a narração consente o cristianismo
ser portador de uma identidade místico-política, como também prático-narrativa. Por isso, é
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preciso que esse, em sua forma de narração, seja reatualizado e retomado, recolocando no seu
centro a problemática do testemunho e do seguimento.
Por essa razão, no que tange à esperança cristã, uma dimensão indispensável da
Teologia Política, que aqui está sendo discorrida, é a teologia narrativa.102 Assim, a dimensão
da vivência, da experiência torna-se fundamento da narração.
Um expoente dessa teologia narrativa é Edward Schillebeeckx, a quem é feito um
pequeno aceno como referência, pois diante da abrangência de sua cristologia e daquilo que
propõe nosso estudo, não caberia fazermos grandes abordagens. No entanto, alguns aspectos
do pensamento de Schillebeeckx se tornam indispensáveis para melhor compreender a
importância da Narração para o fazer teológico, uma vez que essa encontra sua
fundamentação na própria estrutura bíblica, conforme apontamos anteriormente.
Para Schillebeeckx,103 o conhecimento histórico-científico sobre Jesus é importante e
indispensável para a teologia. Contudo, mesmo apontando a importância dessa dimensão, ele
reconhece as dificuldades da abordagem científica nesse campo. E um dos fatores é que essa
escrevia sobretudo para uma visão ética ou religiosa da realidade. Por isso, deve-se buscar
fazer uma cristologia argumentativa que leve a uma narrativa de Jesus, a uma cristologia
É importante que se compreenda que, de acordo com o autor, a chave hermenêutica
para se entender bem a fé dos evangelhos é a absoluta identificação do Jesus terreno com o
Cristo anunciado pelas comunidades, sendo o homem concreto, Jesus de Nazaré, o único
fundamento de uma verdadeira cristologia. Por isso, o questionamento histórico é necessário
para dar certeza crítica a respeito da própria fé cristã, pois aqui está centrado um dos valores
da narrativa: a dimensão da vivência.
O que Schillebeeckx busca fundamentar, e que está em comum acordo com Metz, é
que a experiência cristã nasce, fundamenta-se e será sempre condicionada pela experiência da
morte e ressurreição de Jesus. O que faz as narrativas carregarem em si a dimensão da
vivência e o caráter escatológico, determinando dessa forma o apostolado da Igreja e sua
teologia.
e Cristo aos Onze
como o Cristo ressuscitado é o que constitui a Igreja; isso legitima a missão
apostólica para o mundo: fazer com que todos se tornem discípulos de Cristo
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(Mateus); como serviço de reconciliação (Mateus e João); como pregação do
evangelho (final posterior de Marcos); ou então: a aparição é a base da fé apostólica
Espírito Santo, é o fundamento da Igreja e da sua missão. 104

A Narração possibilita que o novo e aquilo que ainda não existe seja oferecido e
percebido, como afirma Metz:
[...] a teologia tem a ver com experiências originais, não deriváveis, cuja articulação
linguística mostra claramente características de narração. [...] O mundo que surgiu
do nada, o homem que foi formado do pó, o novo Reino, cuja proximidade Jesus
proclama, o novo homem, a ressurreição como passagem através da morte para a
vida, o fim como início, a vida de glória futura tudo isso rompe o raciocínio
argumentativo e opõe-se a uma total dissolução ou transformação da sua forma-denovo e o que nunca existiu só pode ser apresentado e tornado presente
narrativamente.105

Assim, a Narração apresenta o novo que Deus sempre reserva. Isso é experiência, é
vivência. O que se subtende que em sua práxis há o encontro.
2.3.2 Narração e encontro
A Narração implica uma vivência que passa pela dimensão do encontro. Pois, como
elucidado anteriormente, a narrativa bíblica e, consequentemente, o fazer teológico é
subversivo porque se fundamenta no mistério pascal de Cristo. Mistério esse que se realiza de
forma intensa quando se é experimentando num encontro entre Deus e o seu povo, o crente e
Aquele em que ele crer. Encontro esse que possibilita a superação dos desafios e a
confirmação da plena unidade entre a história da humanidade e a de Deus.
Para que nós cristãos possamos responder aos desafios [...], parece-me necessária,
antes de tudo, uma coisa: que deixemos pouco a pouco de ser destinatários da
recordação de Deus para nos tornarmos em titulares dela; que nos desprendamos de
forma cada vez mais decidida da mentalidade de mero assistencialismo, não somente
e
precisamente no que se refere à experiência e à linguagem de fé, nas quais a
história da vida se funde com a história da fé. 106
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dejemos poco a poco de ser destinatarios de la rememoración de Deus para convertirnos en titulares de ella; que
nos deprendamos de forma cada vez más decidida de la mentalidad de mero assistencialismo, no sólo en lo que
y precisamente en lo que se refiere a la
experiencia y al linguaje de fe, en los que la historia de la vida se fund

O texto conclusivo da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribe
realizado em Aparecida (DAp., 2008, n. 17)107 afirma que a alegria da fé cristã se baseia no
amor do Pai, no mistério pascal de Cristo que participamos, fazendo-nos passar, pela ação do
Espírito, da morte para a vida, da tristeza para a alegria, dos vazios que ocupam nossa
existência para um significado maior e profundo de nossa própria história. Saindo do
artificialmente provocado nem estado de ânimo passageiro. O amor do Pai nos foi revelado
A antiga profissão de fé judaica já compreendia que tal encontro só é possível quando
se ouve. E somente se ouve se é proclamado, narrado.
Dentro da perspectiva desta teologia, aqui se encontra uma das manifestações de sua
mística, como falamos anteriormente. É possível falar de uma narrativa mística subversiva. E
um exemplo clássico está no evangelho joanino (4,1-42).
O encontro de Jesus com a Samaritana apresenta o que a verdadeira compreensão da
narrativa evangélica deve provocar na vida da comunidade, na história da humanidade. Não se
trata de um mero encontro entre um homem e uma mulher. É o relato de um homem judeu e
de uma mulher, além disso, pertencente aos samaritanos.
Contudo, o paradoxo, a novidade, o mistério verdadeiro se encontra no fato de Jesus
pedir a ela de beber, quando, na verdade, o pedido deveria sair dela. É o mistério, a
contradição de um Deus que ao assumir-se homem, torna-se necessitado como os demais
seres humanos. Neste mistério Deus pede para poder dar. A partir deste momento nasce uma
relação, um encontro.108
O relato bíblico apresenta a tentação que o crente possui de enclausurar Deus às suas
expectativas. Pois neste diálogo, a mulher samaritana quer apenas uma resposta para si, para
um problema individual. O que é contrário à proposta de Jesus. Ele não se limita a uma
resposta, mas quer possibilitar o crescimento humano, modelando-se ao projeto de Deus,
permitindo uma compreensão encarnatória, real e concreta da proposta divina.109
O espírito, conforme o vocabulário joanino, não é uma realidade imaterial
contraposta ao corpo, nem uma realidade interna que se opõe ao mundo externo.
Então, a adoração em espírito não é o culto interior, espiritualista, individual,
contraposto ao culto externo e público. O Espírito é a realidade divina que subleva o
homem de sua impotência. E a verdade é a revelação de Deus manifestada nas
107
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palavras, na história e na pessoa de Jesus. [...] Jo não quer apenas mostrar, aqui, que
o encontro com Cristo se torna contagioso, se torna testemunho. [...] A verdadeira fé
surge quando alguém se encontra pessoalmente com Cristo. 110

Gustavo Gutiérrez111 nos recorda que não podemos nos esquecer do caráter
interpelador que a Palavra de Deus possui, porque o acesso à narrativa bíblica não se trata de
um aglomerado de palavras passivas que pretendem responder às nossas perguntas. E isso se
torna visível nas inúmeras narrações dos evangelhos. P
coletiva, comunitária.
A leitura orante da Palavra de Deus, mais doce do que o mel (Sl 119[118],103) e
consente de nos determos a escutar o Mestre
fazendo da sua palavra farol para nossos passos, luz para no nosso caminho (Sl
Palavra de Deus não é apenas uma dentre muitas devoções, uma coisa bela mas
facultativa. Pertence ao coração e à própria identidade da vida cristã. A Palavra tem
112

Assim, essa experiência do encontro leva os cristãos ao seguimento, à prontidão, ao
comprometimento, evitando que se caia no vazio da fé por conta da ausência da narração,
conforme veremos a seguir. Por isso, a necessidade de um cristianismo coerente com sua
narração.
socialmente crítico, que se entenda a si mesmo como comunidade de Memória e Narração
comprometida no único e indiviso seguimento de Jesus. [...] Somente então conseguiremos
113

2.3.3 O vazio da narrativa é o vazio da fé libertadora
Johann Baptist Metz ao falar do sentido pastoral e da crítica social do narrar, recorda
que o aparecimento de grupos e movimentos periféricos serve de provocação para a vida
eclesial em diversos aspectos, mas de maneira especial em relação ao vazio da narrativa na
vida cristã.
110
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...] Hace falta un cristianismo del todo despierto y socialmente crítico, que se entienda a sí mismo como
comunidad de memoria y narración comprometida en el único e indiviso seguimento de Jesús. [...] Sólo entonces
lograremos que en nuestras vidas no se a
111

Eles narram a sua história-de-conversão, repetem histórias bíblicas, muitas vezes de
maneira ingênua e muito facilmente desmascarável [...] e manipulável. Isto será
apenas a expressão de uma regressão psíquica, uma demonstração desagradável de
infantilismo e arcaísmo na vida religiosa; será apenas a versão, que volta sempre de
novo, de uma pseudo-religiosidade exaltada, apenas desprezo irracional da seriedade
da racionalidade e argumentação teológicas? Não transparece aqui aquilo que
demasiadamente reprimido na vida pública e oficial do cristianismo? Não evocam,
exatamente estes grupos marginais, o potencial narrativo oculto, em grande parte
ressequido do cristianismo? Eles não fazem lembrar a seu modo, que o cristianismo
não é, primordialmente, uma comunidade de argumentação e interpretação, mas uma
comunidade de narração? Que a troca de experiência de fé, como toda a experiência
114

Diante do caminho percorrido, percebe-se que há um esvaziamento no cristianismo de
sua essência narrativa. A análise que se faz, é que a proclamação e o anúncio estão
desconectados das realidades nas quais a Igreja está inserida. Se por um lado, contam-se
histórias, essas em sua maioria são portadoras de um vazio religioso, humano e social. Por
outro, revela que o cristianismo tem se tornado o que não deveria ser: uma experiência
superficial que, a todo o momento, se precisa provar com eventos extraordinários aquilo que
acredita para continuar acreditando. Tais situações revelam a necessidade da narração na
experiência de fé.
No agir pastoral há uma falta de narrativa ou se tem falsas narrativas. Como também é
preciso que se evidencie que a narração não abre mão da argumentação. Por essa razão, Metz
afirma:
Proclamação e pastoral parecem estar em crise; não propriamente por se narrar
demais, mas porque já mal se pode narrar corretamente com efeito prático-crítico,
com intenção perigoso-libertadora. Já há tempo demais que o potencial narrativo
cristão é escondido envergonhadamente e, quando muito, retirado do esconderijo
para crianças crédulas ou para velhos [...]. Por isso, o destaque da narração, visado
aqui, deve ser protegido especialmente do mal-entendido; como se pretendesse dar
legitimação para eles contarem anedotas quando lhes são exigidos argumentos. Há
115
um tempo para narrar e um tempo para argumentar!

Como já compreendido, o ato narrativo não se compõe apenas de um passado para
chegar a um futuro. Essas duas dimensões devem estar profundamente conectadas com aquilo
que se vive.
Quando não há uma relação com a história, com a realidade, é como se a narrativa se
tornasse muda. A narrativa não pode se fazer distante dos anseios, dores, apreensões,
expectativas, sonhos e esperanças da humanidade, pois pode parecer paradoxal ou incoerente.
Mas quando isso se dá, percebe-se que essas realidades revelam um Deus que não se revela.
114
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Falam de um Deus que não fala. Criam-se um Deus mudo e um povo solitário, opaco,
perdido, roto.
O realce dado à narração na proclamação e na pastoral deve ser protegido de mais
um mal-entendido; como se tratasse aqui de uma retirada para a esfera puramente
privada, arbitrária ou estética. Quando as histórias do cristianismo suscitam esta
impressão, mostram apenas até que ponto os cristãos desaprenderam de narrar [...].
Existem, com certeza, histórias para aquietação, para aliviar [...]. Mas também há
própria opressão [...]; por conseguinte, histórias perigosas que procuram a
liberdade!116

Entende-se também que a força da narrativa está no potencial de sempre trazer algo
novo.
Ao fazer uma leitura teológica da literatura da obra Viva o povo brasileiro de João
Ubaldo Ribeiro, Geraldo De Mori117 se propõe a observar qual o Deus vem a partir dessa
narração e quais as suas implicações para a teologia, de maneira particular no Brasil.
O instigante é perceber que na análise feita por De Mori, mesmo se tratando de um
recorte literário, há uma manifestação clara daquilo que até então foi nesta pesquisa abordada,
tais como: um Deus veiculado às elites, o Deus cristão que se apresenta mudo, uma memória
roubada da história do próprio povo, narrativas falsas e/ou manipuladas não possibilitando ao
povo a verdadeira experiência libertadora. Ou seja, as narrativas de fé em grande parte das
comunidades eclesiais são ausentes de um diálogo com a realidade deste povo, o que faz a
narrativa perder o seu poder libertador e subversivo.
Saber que esse diálogo precisa acontecer: eis um dos desafios que a teologia cristã
deve assumir em seu esforço de levar em conta a realidade para que esta se torne
mais humana e, no processo de humanização, possa receber a luz que conduz àquilo
que é também sua divinização. [...] Esta redução do Deus cristão ao silêncio, que
supõe sua efetiva ausência na narração, é sem dúvida um provocação para a teologia.
[...] A ausência de narração do Deus de Jesus Cristo não é o sinal de que, mais que a
experiência de um Deus da vida, se anunciou uma doutrina que tinha pouco ou nada
a ver com a existência daqueles a quem ela era dirigida?118

O menosprezo à narração é um problema que atinge várias dimensões e que
desemboca no vazio, inclusive, como já dito, na própria experiência cristã.
Diante disso, diz Metz:
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[...] não depende simplesmente de se abandonar completamente a linguagem
narrativa em favor de uma linguagem elitista, meramente argumentativa dos
iluministas e daqueles que para tais se privilegiaram. O velho problema, que faz com
não em último lugar, de um mal-entendido, por parte dos intelectuais, a respeito do
caráter emancipatório da linguagem narrativa. Também os teólogos menosprezam
119

Contudo, apesar de muitas vezes o cristianismo desviar ou abandonar essa experiência
narrativa, essa será sempre um meio que une a história da humanidade e de sofrimentos à
história de Deus e da salvação, como será exposto a seguir.
2.3.4 Elo entre história de sofrimento e história de salvação
A história da humanidade pode nos trazer as injustiças, violências, misérias, pobreza,
desigualdade etc. De forma que tal história será sempre marcada por sofrimentos, o que não
significa que essa seja isolada. Unida a ela está o processo histórico de salvação. Para fazer
120

ou

seja, entre a história do sofrimento e a história da salvação deve haver a Narração como
mediação.
[...] História é a experiência da realidade em contradições e conflitos. Salvação, num
sentido teológico, significa a conciliação destas contradições e conflitos pela ação de
Deus em Jesus Cristo. À vida histórica pertence, inevitavelmente, a experiência da
não-identidade, a experiência de cisão [...], a experiência de que nem tudo está bem
como está e se apresenta. Faz parte da vida histórica a experiência dolorosa da nãoidentidade em virtude de poder e opressão, de injustiça e desigualdade, mas também
a experiência da não-identidade na culpa, no destino da finitude e da morte. História
é sempre, neste sentido, também história de sofrimento, num sentido amplo. 121

Desde o início, o cristianismo como comunidade de fé em Jesus Cristo é uma
comunidade de Recordação e Narração com intenção prática e não primordialmente marcada
pela interpretação e argumentação. Trata-se de uma recordação que narra invocando a paixão,
a morte e a ressurreição de Jesus.
A introdução da recordação narrativa e a acentuação do seu primado cognitivo na
teologia não é, portanto, nenhuma construção ad hoc. Ela atualiza, muito mais,
aquela mediação de História da salvação e história humana do sofrimento, como a
encontramos nas testemunhas e nos testemunhos da fé cristã. Cristianismo como
comunidade dos que creem em Jesus Cristo é, desde o início, não primordialmente
uma comunidade de interpretação e argumentação, mas uma comunidade de
recordação e narração com intenção prática: recordação narrativo-invocativo da
paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. O logos da cruz e da ressurreição tem
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METZ, 1980, p. 246.
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transmite-se, em vista da história humana do sofrimento, em histórias perigosopalavra.122

Sendo assim, como possibilitar que essa Memória narrativa una de forma verdadeira a
história da salvação com a história do sofrimento? Como possibilitar aos cristãos o reencontro
com a grandeza salvífica presente na Memória e na Narração, e ao mesmo tempo terem uma
praxe que se assemelhe com a de Jesus Cristo? E, além disso, qual a forma eficaz que esses
mesmos cristãos podem utilizar para anunciarem a tantos homens e mulheres sofridos e
marcados pelo mal a universalidade libertadora advinda da morte e ressurreição de Jesus
Cristo?
Primeiramente, não se pode perder de vista a definição da teologia aqui apresentada,
compreendendo-a como uma teologia que possibilita a formação de uma consciência crítica
diante do mundo atual; sendo uma Teologia Política do Sujeito, uma teologia fundamental
prática portadora de uma mística que leva à adesão, ao seguimento e ao discipulado. Num
segundo aspecto, a Teologia Política de Metz nos apresenta a Memória como primeira
categoria para a vivência prática da fé, onde a Igreja como portadora da Memória do Cristo,
apresenta essa como Memória Perigosa no presente que se abre ao futuro, devendo atualizá-la
na Teologia Sacramental para que essa jamais se perca. Consequentemente, junto à Memória
está a Narração. Essa possibilita compreender a identidade prático-narrativa do cristianismo,
levando os cristãos à experiência do encontro, evitando que se caia no vazio da fé por conta
da possível ausência da narrativa. Além de ser a Recordação/Narração, o elo entre a história
de sofrimento e história de salvação.
Assim, Metz aponta que o caminho para essa Memória narrativa se completar de
forma prática, fazendo-se Teologia Política, está na Compaixão ou Solidariedade. Uma
Compaixão e uma Solidariedade para trás e para frente que nos possibilite uma coerente
práxis da fé.
Porém, essa é a discussão que se realizará no capítulo seguinte.
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3
COMPAIXÃO E URGÊNCIA DE UMA COERENTE PRÁXIS DA FÉ PARA
OS DIAS ATUAIS
Após observar os desafios para uma prática da fé coerente na atualidade, tanto no
campo sócio-político como religioso, tendo como inspiração e chaves de leitura a Teologia
Política de Metz, bem como a compreensão das duas primeiras categorias dessa (Memória e
Narração), a última parte desta dissertação apresenta a terceira categoria desta teologia, a
Compaixão, perante a urgência da vivência coesa com aquilo que se professa como cristão no
tempo presente.
Este capítulo possui como objetivo verificar os efeitos de uma vivência da Compaixão,
em consonância com a Memória e a Narração, em vista de uma coerente práxis da fé nos dias
atuais. Para tal, será discorrido sobre a Compaixão como inspiração e motivação para a
política da paz abordando a importância de um enraizamento nessa experiência, num
enfrentamento da violência que gera uma lógica de dominação e esquecimento e, em
contrapartida, uma Compaixão que gera paz. Em seguida, aborda-se a Compaixão como nova
política do reconhecido e igualdade de todos os seres humanos, na dimensão do
reconhecimento do outro, de Deus que optou pelos insignificantes e a igualdade entre as
pessoas. Por fim, apresenta-se a Compaixão contra a cegueira ao sofrimento, perpassando por
uma Mística de olhos abertos, a dor e a espera, a alegria e a esperança.
O fazer teológico proposto por meio de uma memoria passionis tem a intenção de,
e pelo Deus da mensagem
1

despertando, diante do sofrimento alheio, perguntas apaixonadas que possibilitem

alcançar a mística de Jesus, que é a mística da Compaixão.2
Assim, como foi observado até o momento, a Memória, a Narração e a Solidariedade
são as três categorias basilares de uma Teologia fundamental prática, que é a Teologia Política
denominada por Metz. Categorias essas que fazem parte da essência, da identidade do
cristianismo.3
No entanto, cabe ainda evidenciar as características ou a concretude desta terceira
categoria, S

essa

que Metz passa a utilizar com o avanço da sua teologia, como em sua obra
.
1

METZ, Johann Baptist. Memoria passionis: una evocación provocadora en una sociedad pluralista. Maliãno:
Sal Terrae, 2007. (Presencia Teológica, 154). p. 13.
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Contudo, ao longo deste capítulo, ambas as expressões poderão ser utilizadas em
respeito aos diversos escritos de Metz e aos autores citados nesta pesquisa que refletiram
sobre esta Teologia. Porém, é importante que se compreenda que elas se equivalem nesta
dissertação.
Todavia, antes de avançar nesta última análise, faz-se necessário evidenciar mais uma
capítulo), para uma devida compreensão de sua Teologia e, consequentemente, dos elementos
que a seguir serão abordados, nunca perdendo de vista sua dimensão prática.
Se a cristologia está sob o primado da práxis, ela é, principalmente uma cristologia
radicalismo do seguimento contém uma dupla estrutura de atuação: uma mística e
uma práticocaracterizar o fato de que tal mística do seguimento é praticada sempre em situações
bem precisas, em espaços e tempos bem determinados, em uma pertinência [...] que
lhe é consubstancial. Para a cristologia política de Metz, não haveria nenhuma
possibilidade de estar politicamente no tempo presente sem tal situacionalidade, sem
essa pertinência ao presente. 4

Assim, a Teologia Fundamental Prática ou a Teologia Política de Metz é, ao mesmo
tempo, mística e política. Por não renunciar à redenção do inexpiado, do sofrimento passado,
é mística. E é política pelo fato de que o interesse por uma justiça indivisa assume de maneira
contínua uma justiça que deve ser afirmada entre nós, na atualidade.5
Em outras palavras, Deus e justiça não se separam. Por isso é mística e política.
[...] Por ser assim, o conhecimento da verdade, e também o falar de Deus, tem um
fundamento prático. [...] A pergunta por Deus e pela justiça, o sim a Deus e à práxis
da justiça já não são separáveis. A práxis do crente tem de possuir sempre um
componente de interesse pela justiça indivisa. Neste sentido é mística e política. Daí
o seguimento único e indiviso de Cristo em sua dupla realidade místico-política. A
teologia cristã é, pois, política porque trata de manter viva a memória perigosa do
Deus messiânico, a fé da ressurreição e do juízo. A política da teologia enraizada
nesta memória não é pura retórica política. O falar cristão de Deus se encontra sobre
As histórias do Êxodo, da esperança, do sofrimento, da rebelião e da aceitação
pertencem ao centro da mesma compreensão cristã de Deus. 6
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de Teologia, Barcelona, v. 29, n. 116, p. 268-272, oct./dic. 1990. p. 269-270.
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pregunta por Dios y por la justicia, el sí a Dios y la práxis de justicia ya no son separables. La praxis creyente há
de tener siempre um componente de interés por la justicia indivisa. En este sentico, es a la vez mística y política.
De aquí el seguimiento único e indiviso de Cristo en su doble realidad místico-política. La teología cristiana es,
pues, política porque trata de mantener viva la reminiscencia peligrosa del Dios mesiánico, el de la resurrección
y del juicio. La política de la teología enraizada en esta reminiscencia no es pura retórica política. El hablar

A teologia aqui proposta deve ajudar aos crentes a um verdadeiro seguimento para que
7

Deus, no qual se
3.1

Compaixão

inspiração e motivação para a política da paz

3.1.1 Enraizados na Compaixão
A história da humanidade é uma história marcada por perdas, dores, catástrofes,
sofrimentos. Tal sofrimento pode vir de diversas situações: conflitos sociais, afetivos,
psíquicos, espirituais etc. O que significa que, devido à própria fragilidade, o sofrimento será
algo intrínseco à vida das pessoas.
Como falar da esperança, da alegria em meio a tantas histórias sofridas? Como falar da
justiça e da paz diante de tantas catástrofes, guerras e divisões? Como situar o cristianismo
ante às escuridões e incertezas da história da humanidade? Como apresentar o amor de Deus
quando boa parte da trajetória de povos inteiros é marcada por desamores e abandonos?
É ao se deparar com essa realidade que Metz situa o núcleo de sua Teologia Política,
propondo ao cristianismo se perguntar diante da obscuridade da história humana de
sofrimento.8
Para um cristianismo que entende sua paixão por Deus como
como expressão em absoluto afetada de um amor que se conhece na indissolúvel
unidade do amor a Deus e ao próximo, para esse cristianismo, como digo, a história
da humanidade (no sentido de um macro relato) cobra a forma de uma história da
desconexa pluralidade de histórias. 9

-

Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco10 recorda que a salvação que Deus nos
oferece é obra de sua misericórdia. Jesus Cristo envia a Igreja como sacramento da salvação
representa, es práctica. Las historias del Exodo, de la esperanza, del sufrimiento, de la rebelión y de la
7

METZ, 1990, p. 270.
[...] no sean sólo destinatarios sino también sujetos del linguaje de la memoria de Dios, en el que se unen
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.], como expresión en absoluto
afectada de un amor que se sabe enraizado en la indisoluble unidad del amor a Dios y el amor al prójimo, para
ese cristianismo, como digo, la historia de la humanidad (en el sentido de un macro-relato) cobra la forma de una
h
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oferecida por Deus. Salvação essa que é para todos, pois o Pai, por querer se unir a cada ser
humano, criou um caminho onde convoca a todos a serem um só povo, e não seres isolados.
Com base nesta concepção, é que Metz discorre sobre a importância de um discurso
sobre Deus como clamor de salvação para os outros.
[...] não somente em sua dimensão existencial, mas também, de certo, em sua
especificação política: o discurso sobre Deus como clamor em demanda de salvação
para os outros, para os que sofrem injustamente, para as vítimas e os vencidos de
nossa história. [...] O discurso sobre Deus, ou é um discurso sobre a visão e a
promessa de uma grande justiça, que também repercute nestes sofrimentos passados,
ou é um discurso vazio e carente de promessas inclusive para aqueles que sofrem
no presente. 11

Ao se deparar com as durezas da história, a própria experiência pessoal pode criar uma
imagem tenebrosa de Deus. Por essa razão, uma fé madura deve entrar em confronto com este
tipo de visão e de vida, não se contentando com uma alegria superficial e fantasiosa. 12
Quão narcisista tem que ser, no fundo, uma fé que, à vista da desgraça e ao
inescrutável sofrimento que existe na criação, na criação de Deus, somente quer
saber da alegria, mas não dos gritos proferidos ante o rosto tenebroso de Deus! [...] a
fé dos cristãos não é somente canto, mas também clamor. 13

Para se chegar a esta experiência de fé amadurecida, numa compaixão enraizada, é
possível dizer que se faz necessário uma revolução antropológica, ou seja, a conversão dos
corações.14
Essa conversão é a forma mais exigente e radical da compreensão da Morte e
Ressurreição de Jesus Cristo, pois não se trata, como muitas vezes se imagina, de uma
mudança meramente interior. Trata-se de uma profunda crença nos testemunhos do
Evangelho que muda não apenas a consciência mas, consequentemente, todas as relações e as
prioridades egoístas, quebrando todos os interesses preconcebidos, buscando uma revisão da
práxis da fé que se afirma confessar.
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sobre Dios como clamor en demanda de salvación para los otros, para los que sufren injustamente, para las
víctimas y los vencidos de nuestra historia. [...] El discurso sobre Dios, o es un discurso sobre la visión y la
promesa de una gran justicia, que también repercute en estos sufrimientos pasados, o es un discurso vacío y
carente de promesas incluso para quienes sufren en el prese
12
Ibidem, p. 21.
13
Ibidem, p. 21.
a tiene que ser, en el fondo, una fe, a la vista de la desgracia y el inescrutable sufrimiento que
existe en la creación, en la creación de Dios, sólo quiere saber de la alegría, pero no de los gritos proferidos ante
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Em contrapartida, a não conversão, o endurecimento consigo mesmo e nas relações
com os outros e o Sagrado, geram uma indiferença e uma violência que passa pela lógica da
dominação e do esquecimento, uma cultura do descarte.
3.1.2 Violência lógica da dominação e do esquecimento
Se a busca por um enraizamento na Compaixão desenha gradativamente um caminho
de construção na paz, já a ausência dessa raiz gera dominação, esquecimento, violência.
Buscar o caminho contrário não seria uma contradição ante a verdade bíblica, ao Deus
que libertou o povo da escravidão e ao Deus que se encarnou, morreu e ressuscitou para salvar
a humanidade? O discurso bíblico sobre Deus, em sua essência, tanto no Antigo Testamento
como também na pregação de Jesus, é de um Deus sensível à dor. A crença em um Deus que
faz compreender a história não como uma simples narração dos vencedores, mas também
como história de sofrimento.15
[...] Estamos aqui ante um monoteísmo para o qual a história não é a simples história
dos vencedores, mas história de sofrimento; um monoteísmo que historicamente se
concentra na memoria passionis e que somente pode se fazer universal pela
16
Memória do sofrimento alheio, do sofrimento dos outros, inclusive dos inimigos.

Como reflexo da glória de Deus, a criação possui um conjunto harmônico. De forma
que a relação primária entre cada ser humano e desse para com Deus está fundada na paz, que
se caracteriza pela retidão. Porém, essa ordem vai sendo alterada pela própria atitude humana,
manifestando a violência, tanto nas relações pessoais como sociais. O que se faz perceber que
a paz e violência não habitam o mesmo lugar. E, consequentemente, onde a violência faz
morada Deus não habita (CDSI, n. 488)17.
Trair essa verdade é trair a Deus, é submeter os sofridos a sofrerem outra vez por
conta do esquecimento. É associar-se aos sistemas opressores, de maneira particular, numa
sociedade onde o sistema econômico vigente favorece a permanente amnésia de todas as
pessoas menos favorecidas e sofridas.
faz-se alusão ao complexo fenômeno de agressão e destruição, de ódio e de morte,
com que se costuma, geralmente, associar essa palavra. Aqui, porém, se limita,
15
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historia de sufrimiento; un monoteísmo que historicamente se concentra en la memoria passionis y que sólo pude
hacerse universal por la memoria d
17
CDSI = Compêndio da Doutrina Social da Igreja

basicamente, a sua expressão no âmbito das instituições religiosas e culturais e, de
modo especial, ao âmbito de tais instituições no marco do sistema capitalista
ocidental. Assim, refere-se, em primeiro lugar, à violência sistemática que gera
instituições religiosas e culturais quando, assumindo a lógica de dominação imperial
do Ocidente capitalista, instrumentaliza as tradições religiosas e culturais e as coloca
a serviço da ordem estabelecida. Numa palavra, trata-se de
18
e/

O que se torna cada vez mais evidente é que a vivência da compaixão não se dá de
maneira desligada da realidade porque o projeto de Deus, inclusive para a construção da paz,
não acontece desprendido da história da humanidade.
Não se pode deixar de pontuar aquilo que foi apontado como desafio no primeiro
capítulo desta pesquisa, dentre outros, as práticas violentas da globalização vividas no mundo
atual.
As estratégias econômicas, financeiras, políticas, de informação e sociais, disfarçadas
do politicamente correto, promovem uma globalização onde culturas, costumes dos povos,
sobretudo dos mais sofridos, são dizimados e mais uma vez esquecidos. É uma violação a
mundos diversos, biografias, geografias, em prol dos interesses do mercado e das
necessidades capitalistas.19
Junto a isso, há uma fomentação de uma violenta política de produção do saber e do
marginaliza os chamados conhecimentos tradicionais contextualizados, mas que, além disso,
20

É um apagamento da memória, da tradição para uma

prevalência
A análise de algumas realidades sociais, como a brasileira, leva a perceber com
bastante clareza essa estratégia sendo utilizada, de forma vilipendiosa, pelo governo federal
que assumiu o poder no início do ano de 2019.
Além da visível política neoliberal, que usa como artifício o desenvolvimento
econômico para o bem da população, mas que, na verdade, viola todas as conquistas civis,
trabalhistas etc., prega-se um menosprezo a todo tipo de conhecimento tradicional,
reconhecidamente científico, visando a um achatamento intelectual coletivo.
Isso se faz importante, pelo fato de tal manipulação encontrar respaldo significativo
por diversos grupos cristãos, inclusive por setores da Igreja Católica.
18
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Ao aliar-se a esse tipo de violência, a Igreja fere a essência da sua fé, impedindo o
resgate, a libertação de tantas pessoas sofridas e negadas ao longo da história.
Diante disso, a retomada ou a ênfase na prática da compaixão que alimenta a
esperança, sustentada pela Memória e Narração, é uma forte e eficaz alternativa para
superação dessa estrutura de violência e construção da paz.
É preciso recordar que as promessas de Deus, o Reino anunciado por Jesus não são um
horizonte vazio. Muito pelo contrário. A libertação proposta é real e verdadeira. Por isso, deve
se converter em algo concreto no tempo presente,21 recuperando o verdadeiro significado do
amor cristão.22
[...] precisamente hoje tem a Igreja que mobilizar a capacidade crítica que se
encontra na tradição central do amor cristão. Efetivamente, este amor não deve se
limitar ao terreno interpessoal do eu-tu; nem ser entendido tampouco como uma
espécie de assistência caritativa ao próximo. Tem que ser interpretado e posto em
prática em sua dimensão social, o que quer dizer, em qualquer caso, esse amor deve
ser entendido como o compromisso absoluto em prol da justiça, da liberdade e da
paz para os demais.23

Christopher Rowland24 ao dissertar sobre a importância de se manter viva a perigosa
visão de um mundo de paz e justiça, utilizando como referência bíblica o livro do Apocalipse,
aponta que, ao desmascarar a realidade à luz da Sagrada Escritura, a Igreja complacente e o
mundo do poder e da ganância ficam numa posição pouco confortável, pois para esses há uma
mensagem de julgamento e condenação, enquanto a esperança e a justificação vêm para os
desamparados e oprimidos.
Assim,
o processo de desmascaramento envolve não apenas uma tentativa de esboçar o
verdadeiro caráter da sociedade contemporânea e das forças sobre humanas que
atuam contra a justiça de Deus no mundo. Mostra-se também que o imenso poder
das forças que apoiam a opressão e a injustiça da ordem mundial é instável e fadado
à derrota. Ao contrário, à aparente fragilidade do testemunho dos que seguem o
caminho de Jesus está prometida a justificação final [...] o momento presente é um
tempo de importância decisiva.25
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Dessa forma, constrói-se uma Teologia Política por meio da Compaixão na superação
da violência e construção da paz.
3.1.3 A Compaixão que gera a paz
O final da Segunda Guerra Mundial provocou na humanidade um grande desejo de
paz. As marcas deixadas na história sinalizavam para uma grande reconstrução das relações
entre os povos e a garantia plena dos direitos humanos. Vários foram e são os esforços para
que isso se concretize.26
No entanto, o sonho que era coletivo, parece que, aos poucos, foi se tornando
esquecido. O mundo assiste o levantamento de conflitos diversos, o surgimento de novos
grupos terroristas, o radicalismo religioso que mata em nome de Deus etc. Dessa realidade
vem algumas perguntas: onde situar o discurso sobre Deus? Qual o lugar a Igreja deve
ocupar? Há espaço para o amor, a caridade, a solidariedade e a compaixão?
Metz por várias vezes, em sua teologia,
pode se separar do discurso sobre a realização do reinado escatológico de Deus sobre o
27

Nos relatos bíblicos, a ideia de Deus é intervencionista e de resistência.28 A

religião bíblica da sensibilidade para o sofrimento não discursa principalmente sobre uma
moral, mas sim sobre a esperança. Assim como a abordagem sobre Deus não sustenta suas
raízes em uma ética. Fundamenta-se em uma escatologia.29
paz está inserida no sacrifício de Cristo [...]: Jesus crucificado cancelou a divisão,
n. 493).

CDSI,

Essa compreensão, inclusive entre os cristãos, de um evangelho da paz, parece um
tanto adormecida. Diante das dores, guerras e sofrimentos humanitários, por muitas vezes, há
uma sensação de que também aceitam essa terrível realidade, além de se sentirem impotentes
26
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diante de um crescente cenário de miséria. Aos poucos vão se acostumando a viver sem
sonhos e a caminhar sem esperança de que haja qualquer mudança. E assim, transformam-se
em uma Igreja introvertida, que não se envolve com os problemas da guerra e da paz.30
Mergulhados numa cultura do medo, corremos o grande risco de acreditar que nada
podemos fazer diante das inúmeras experiências de ódio e violência. No entanto, de acordo
com os evangelhos, a experiência vivida pelos discípulos, junto a Jesus, é que a fé possibilita
a superação do medo. De forma que em um mundo violento, a fé se torna uma questão
decisiva.31
[...] ser-lhe-á impossível construir para todos os homens em toda parte um mundo
realmente mais humano, de acordo com a sua missão a não ser que todos se
convertam à verdadeira paz pela renovação do espírito. Destarte a mensagem do
Evangelho, tão conforme aos mais elevados ideais e aspirações do gênero humano,
adquire nova claridade em nossos dias, quando proclama bem aventurados os
GS, n. 464)32.

Deus, como autor da paz, deixa para a humanidade uma herança de paz. Por isso,
Evangelho e violência não caminham juntos. E uma vez sustentados em Deus, o homem e a
mulher resistem a toda forma de violência, vivendo como seres humanos pacíficos e atuando
como pacificadores. Nesta experiência passam a dar um sentido generoso à própria vida. 33 E,
como meio para que isso se torne concreto, é necessário uma relação de proximidade, de
solidariedade e compaixão para com os pobres, os sofridos.
Se nos relatos bíblicos, como dissemos anteriormente, a ideia de Deus é de resistência,
o ser humano, por sua vez, é também convocado nessa resistência a possuir uma identidade
solidária e política.34
A alternativa para a humanidade é, não somente, pensar em seus próprios sofrimentos.
[...] em vez de olhar somente os próprios sofrimentos, [...] tentariam não esquecer
tampouco os sofrimentos dos outros os sofrimentos daqueles que até então haviam
sido seus inimigos e os levariam em conta em sua respectiva ação política. Na qual
reflete, em meu parecer, o espírito de uma nova teologia política da paz no mundo
globalizado. Este espírito entra em ressonância com um motivo cem por cento
bíblico: obriga à compaixão, que é o único que pode romper os automatismos da
inimizade. Tal é, em minha opinião, o germe de uma política de paz nascida da
memoria passionis, da recordação do sofrimento alheio. 35
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otros

los sofrimentos de quienes hasta entonces habían sido sus enemigos

y los tendrían en cuenta en su

Nesta relação amorosa, o ser humano vai percebendo sua capacidade pacificadora. Vai
descobrindo que o respeito ao outro, à dignidade, o exercício da fraternidade são contributos
diretos para a existência da paz. Uma paz que também se revela como fruto do amor (GS, n.
467). Um amor que semeia uma paz profunda, de maneira misteriosa, que vai além do dar e
do ter.36
somente remover os obstáculos para a paz: a ofensa e o dano; mas a paz, ela mesma, é ato
próprio e específico da caridade (Apud Pio XI

CDSI,

Compaixão que

inspira e motiva à paz!
3.2
Compaixão
humanos

nova política do reconhecimento e igualdade de todos os seres

3.2.1 O Reconhecimento do outro
A Compaixão não pode ser entendida como um mero sentimento de piedade em
relação à dor ou às dificuldades do outro. O espírito da Compaixão deve ser compreendido
também como uma nova política do reconhecimento. Diante de uma sociedade com políticas
globalizadas, não basta discutir a globalização da economia, da tecnologia etc., se não houver
uma atenção especial aos excluídos, àqueles que são vítimas sociais e culturais da
globalização.37
A mentalidade racionalista da sociedade atual, pautadas na lógica do mercado, da
competência, da meritocracia, não alcança as verdadeiras relações que deveriam sustentar as
relações humanas. A política mundial tem se resumido na economia e na técnica. Com isso, as
questões éticas e morais, aquilo que está relacionado à defesa da vida, tem sido confinado
cada vez mais ao esquecimento.38
[...] o que ocorreria se um dia os seres humanos não poderem se defender da
desgraça existente no mundo mais que com a arma do esquecimento; se somente
puderem construir sua felicidade sobre o desapiedado esquecimento das vítimas,
sobre uma cultura da amnésia segundo a qual o tempo, supostamente cura todas as
feridas? [...] O discurso sobre Deus [...] não significa em modo algum um estéril
respectiva acción política. Lo cual refleja, a mi parecer, el espíritu de una nueva política de paz en el mundo
globalizado. Este espíritu entra em resonancia con un motivo cien por cien bíblico: obliga a la compassio, que es
lo único que puede romper los automatismos de la enemistad. Tal es, en mi opinión, el germen de una política de
la paz nacida de la memoria passionis
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discurso somente pode ser formulado como pergunta elucidativa dirigida a Deus
desde a práxis solidária da memoria passionis, que resiste ao desaparecimento no
esquecimento coletivo do sofrimento imerecido e injusto existente no mundo.39

Esquecer-se disso, ou deixar, enquanto experiência de fé, ser movido pela mentalidade
capitalista, privatista e burguesa é fugir à dimensão perigosa do seguimento ao Cristo. É
burlar a vivência coerente da crença cristã. É negar o aspecto público da teologia, fugindo da
religião messiânica que abordamos no primeiro capítulo desta pesquisa.
No mundo contemporâneo, a política vigente influencia diretamente e negativamente a
publicidade do que é religioso e teológico. Yaksic recorda que, nesse tipo de ideologia
política, aquilo diz respeito ao religioso, à dimensão da fé, do belo e do bem só deveriam ser
tratados na dimensão do privado. E acrescenta que valores como a liberdade, a igualdade e a
tolerância, de acordo com o secularismo liberal, estariam melhor preservados se a religião
fosse confinada à esfera do privado, removendo-a dos assuntos públicos, o que nos faz
perceber dois movimentos, um interno (eclesial) e outro externo (político-econômico) que
tensionam a publicidade da teologia, conduzindo-a ao campo estritamente privado.40
Fazer com que o religioso silencie diante do secular, privando-se da esfera pública,
seria irracional para a concepção do cristianismo. Além disso, uma religião reduzida ao
campo do privado vai se tornando apenas um bem de consumo que se adequa ao querer
pessoal. Uma vez que se torna um item de consumo para a exclusiva autonomia do indivíduo,
a religião trai dois aspectos centrais de sua natureza: a dimensão relacional e comunitária;
bem como a responsabilidade e obrigação para com o outro, de maneira particular, os
marginalizados, pobres e oprimidos.41
Fazer teologia, tendo o seu discurso pautado e, consequentemente, sua prática
embasada na Compaixão, colocando-a como centro de sua dinâmica, é permitir falar de Deus
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más que con el arma del olvido; si sólo pudieran construir su felicidad sobre el despiadado olvido de las
víctimas, sobre una cultura de la amnesia según la cual el tiempo, supuestamente, cura todas las heridas? [...] El
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de pasión que claman al cielo. Pues ese discurso sólo puede ser formulado como pergunta aclaratoria dirigida a
Dios desde la praxis solidaria de la memoria passionis, que se resiste a la desaparición en el olvido colectivo del
sufrimien
40
YAKSIC, Miguel. Política y religión: Teología Pública para un mundo plural. Santiago de Chile: Ediciones
Universidad Alberto Hurtado, 2011. p. 21;41.
41
TRACY, David. A teologia na esfera pública: três tipos de discurso público. Perspectiva Teológica, Belo
Horizonte, ano 44, n. 122, p. 29-51, jan./abr. 2012. p. 32; 35; 45.

42

É indispensável a existência de uma teologia que fale frente ao

sofrimento e à opressão dos rostos desfigurados dos povos pobres desta terra.43
Para atender as demandas da contemporaneidade e ao mesmo se manter na fidelidade
do verdadeiro fazer teológico, é preciso se permitir ir além dos espaços e das reflexões
costumeiras. Ir para além do território pré estabelecido, ou daquilo que seria a zona de
conforto. Transitar por lugares diferentes é indispensável para exercitar o acolhimento ao
outro. Só se compreende o universo do outro, de maneira particular os subalternizados, se os
acolhermos na tangibilidade da vida.44
Assim, a Compaixão se faz concreta. Numa história marcada por tantas pessoas
sofridas, tendo suas vidas apagadas por não terem sido vistas ou ouvidas, precisamos de uma
teologia cristã que se proponha a pensar, a partir do reconhecimento dos excluídos,
contribuindo para a tolerância e a legitimidade de todos esses indivíduos. Aqui se inclui todas
as vítimas de exclusão e intolerância, independente do seu status socioeconômico.45
Presenciamos atitudes de homofobia, xenofobia, racismo e intolerância religiosa (só
para ficar nas mais comuns) todos os dias. [...] Seria a tolerância então uma resposta
ideal para a intolerância? Sim e não, isto é, a tolerância não seria uma boa resposta
para a intransigência quando ela se limita a uma tendência a admitir, nos outros,
da contemporaneidade. A tolerância é uma resposta forte quando, para além da
tendência da aceitação, acolhe efetivamente as diferenças, quer dizer, quando
provoca o reconhecimento. [...] Reconhecer é dar sentido e legitimidade ao outro. É
um ato libertador.46

Por fim, reconhecer o outro é dar significado àquilo que era insignificante. É fazer a
mesma opção de Deus: optar preferencialmente pelos insignificantes!
3.2.2 Deus optou pelos insignificantes
Ao pensar na Compaixão como concretude da Memória e Narração perigosa tem que
voltar àquilo que Deus é e à sua opção pela humanidade sofrida e ferida. Por isso, afirmar que
Deus é amor, como encontramos na carta joanina (1Jo 4,8), é afirmar que Deus sofre com os
seus, com a sua criação machucada pelo sofrimento.
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[...] de que maneira pode a teologia, dadas às situações nas quais a criação clama ao
céu, manter distante do Deus criador a suspeita de apatia? Não afirma João de forma
bíblica se for com um discurso sobre um Deus que sofre, de um Deus que sofre
divinos são considerados primeiro em uma situação atemporal de repouso, e
somente confrontados a posteriori com as injustiças que o mundo clama ao céu
Deus onipotente,
, tudo
se vê enredado em nefastas contradições, tudo conduz em último termo ao cinismo e
à apatia.47

Mas exatamente por ser amor, Deus opta por aqueles que ninguém optou.
Se por um lado se tem a urgência de construir uma realidade onde o outro seja
reconhecido, como visto anteriormente, por outro, ou melhor, paralelamente, para chegar a
esses excluídos, é preciso uma cultura da sensibilidade apresentada pela verdade evangélica.
Sensibilidade que faz perceber a dor do outro, s
princípio categorial da teologia política contra a

48

O acervo cultural do cristianismo oferece dados e estímulos para essa desejada
cultura da sensibilidade. No mandamento bíblico central do amor ao próximo, o
próximo não são os vizinhos. Mas sim os outros, os outros estranhos. E a parábola
de Jesus sobre o juízo final (Mt 25) contém um critério inquietante: não são nossas
ideias sobre Deus, senão nossos comportamentos com os outros estranhos, o que
decide sobre a salvação e a condenação, sobre o céu e o inferno. [...] De todos os
modos, o preceito bíblico mais provocador, o de amar ao inimigo, insiste: até o
inimigo tem um rosto, um nome. E o estranho? 49

A história de Jesus é uma história marcada pela opção pelos sofridos, por esses
estranhos, os desconhecidos. Não se trata somente dos seus discursos. Diz respeito à sua
identidade, à sua personalidade, àquilo que Ele é. O início de sua vida pública revela isso.
Quando Jesus decide receber o batismo de João Batista, que era apenas um batismo de
penitência (Lc 3,1-22), decide porque já havia sentido a dor dos pecados da humanidade. E
47
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mandamento bíblico central del amor ao prójimo no son el prójimo los cercanos sin más, sino los otros, los
extraños. Y la parábola de Jesús sobre el juicio final (Mt 25) contiene un critério inquietante: no so nuestras
ideas sobre Dios sino nuestros comportamentos con los otros extraños lo que decide sobre la salvación y la
condenacíon, sobre el cielo y el infierno. [...] De todos modos, el precepto bíblico más provocador, el de amar al

essa dor chega até ele, primeiramente, porque todos os homens e mulheres já eram levados em
seu coração e isso faz com que sinta os pecados de todos dentro de si. Além disso, sendo ele o
Filho de Deus, provoca em si uma dor imensa em saber que aqueles que o Pai ama
incomparavelmente, recusaram viver como imagens do seu criador, desumanizando-se e
roubando a vida dos outros. Assim, sente não somente a dor dos pecadores. Mas também a
dor daqueles quer foram vítimas desses pecadores.50
Ao ser batizado, Jesus expressa sua fundamental condição de irmão dos pecadores e de
todos os vitimados, os pobres (carentes, espoliados, excluídos, depreciados). E isso não pode
ser visto apenas como uma de suas características. Mas como aquilo que o define como Filho
único e eterno de Deus, sendo essa sua expressão primeira e absoluta.51
Doía-lhe terrivelmente ver esses seus irmãos, esses que eram como as meninas dos
olhos de seu Pai, em tais condições, tão diminuídos e humilhados. [...] Mas essa
mesma misericórdia se dirigia aos causadores dessa situação, porque não
reconheciam como irmãos a esses que excluíam e maltratavam, negando-lhes a
dignidade absoluta de imagens de seu Pai e de filhos seus verdadeiros, ao fazer-se
seu irmão. [...] Por isso, doendo-se do maltrato das vítimas e da desumanidade dos
vitimados, pediu perdão, como irmão de todos que era, em primeira pessoa do plural
e com toda a dor do mundo.52

Jesus submeteu a humanidade ao critério da autoridade dos que sofrem. É verdade que
todos os sofrimentos são alcançados pelo olhar de Deus. Porém, os que sofrem injustamente,
aqueles que inocentemente são maltratados, são estes os estranhos e desconhecidos que
primeiramente devem ser atingidos por esta Compaixão. E são eles: todas as pessoas vítimas
do racismo, da xenofobia, da religiosidade de cunho nacionalista ou étnico que almeja a
guerra civil, como também os que desaparecem por conta da lei do mercado e da economia.53
da Igreja latina-americana e caribenha. [...] Essa opção nasce de nossa fé em Jesus Cristo, o
Deus feito homem, que se fez nosso irmão (cf. Hb 2,11-12). Opção, no entanto, não exclusiva,
-392).54
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Padre, en
tales condiones, tan disminuidos y vejados. [...] Pero esa misma misericórdia se dirigia a los causantes de tal
situación, porque no reconocían como Hermanos a esos que excluían y maltrataban, negándoles la dignidad
absoluta de imágenes de su Padre y de hijos suyos verdadeiros, al hacerse él su Hermano. Por eso, doliéndose del
maltrato de las víctimas y de la inhumanidad de los victmarios, pidió perdón, como Hermano de todos que era,
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Estando essa opção implícita na fé cristológica, todos os cristãos são chamados a
contemplar o rosto do Cristo nestas pessoas e ao mesmo tempo servi-las, sendo isso um
desafio para o serviço pastoral da Igreja e para o comportamento particular de cada cristão,
pois não podemos perder de vista que aquilo que está relacionado com o Cristo está
diretamente ligado aos pobres. Bem como, tudo o que envolve os pobres clama por Jesus
Cristo, pois é de uma fé autêntica que nasce também a solidariedade que promove o encontro,
a irmandade e o serviço (DAp, n. 393-394).
[...] É necessária uma atitude permanente que se manifeste em opções e gestos
concretos, e evite toda atitude paternalista. Solicita-se dedicarmos tempo aos pobres,
prestar a eles amável atenção, escutá-los com interesse, acompanhá-los nos
momentos difíceis, escolhê-los para compartilhar horas, semanas ou anos de nossa
vida, e procurando, a partir deles, a transformação de sua situação. [...] Só a
proximidade que nos faz amigos nos permite apreciar profundamente os valores dos
pobres de hoje, seus legítimos desejos e seu modo próprio de viver a fé. A opção
pelos pobres deve conduzir-nos à amizade com os pobres. [...] À luz do Evangelho
reconhecemos sua imensa dignidade e seu valor sagrado aos olhos de Cristo, pobre
como eles e excluídos como eles. A partir dessa experiência cristã,
compartilharemos com eles a defesa de seus direitos (DAp, n. 397-398).

É possível escutar e confessar devidamente a esperançosa mensagem de Jesus, fruto de
sua encarnação, morte e ressurreição, quando se presta atenção à abstrusa profecia dos
sofridos, e assim oferece a devida ajuda à todos esses que padecem, fazendo-nos um com o
outro, o estranho.55
3.2.3 Igualdade de todos os seres humanos
Ao observar o mundo atual, percebe-se que a humanidade vive um tempo de
transições e rupturas.
[...] Estamos [...] em uma época de ruptura, que afeta todo o sistema cultural e a
todos os seus chamados subsistemas [...]: ou seja, a economia a e a política, a
sociedade e a cultura, a ciência, a arte e a religião. Assistimos a uma ruptura que
toca os fundamentos de nossa identidade espiritual e social. O que está em jogo não
é esta ou aquela de nossas particularidades, mas nossa identidade.56
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subsistemas [...]: o sea, a la economía y a la política, a la sociedad y a la cultura, a la ciencia, al arte y la religión.
Asistimos a una ruptura que toca a los fundamentos de nuestra identidad espiritual y social. Lo que está en juego
no es esta o aquella de nuestra circunstancias, sino nuestra identidad.

Há uma urgência de uma política que dê conta desta ruptura, uma vez que
caminhamos para uma catástrofe mundial57 que promove a desigualdade entre os seres
humanos.
E há mil razões de que será nossa ruína se tudo seguir como até agora: nossa ruína
pela explosão da pobreza e a opressão no mundo; nossa ruína pela explosão das
armas e a carreira armamentista; a ruína pela destruição de nosso meio ambiente. Há
mil razões que explicam essa ruína, mas nenhuma lança luz diretamente sobre a
catástrofe. Uma política que advirta isso e seja consciente de que ela não pode
somente pensar em continuar, mas que tem de pensar também a interrupção. Sua
intenção principal não será simplesmente manter a situação, mas mudar as atitudes
humanas. Se o trabalho político há de servir precisamente para impedir as
catástrofes, para evitar os prejuízos em prol de uma vida digna do homem, a política
tem que se implicar em uma nova formação social da identidade dos homens. 58

Não há como pensar na superação dessas desigualdades se não há um serviço à
humanidade na promoção de sua dignidade, entendendo essa como um bem precioso que o ser
humano possui, o que faz a Igreja e cada cristão terem como tarefa central a missão de
promover a melhoria da sociedade, fazendo com que a justiça e a caridade social floresçam
(CDSI, n. 552).
Este ato de Compaixão não brota de um mero desejo social. A capacidade de perceber
o sofrimento do outro e de lutar pela dignidade é fruto de uma conversão do coração. É essa
conversão que dá condições de perceber neste outro um irmão que precisa ser amado. Tendo
claro que não se trata de uma experiência meramente particular. Mas algo que, mesmo
acontecendo na individualidade de cada pessoa, tem seu reflexo na vida coletiva, favorecendo
o surgimento de instituições que defendam e promovam o direito inviolável à vida, bem como
o reconhecimento de forma efetiva do direito à liberdade religiosa e de consciência (CDSI, n.
552-553).
Tal processo de conversão permite o ser humano responder à vontade de Deus e a uma
identificação com a proposta do Reino anunciado por Jesus, sentindo-se chamado a uma vida
plena, baseada na fraternidade, justiça, liberdade, fraternidade, comunhão, paz e serviço ao
outro, como antecipação da vida em Deus. A conquista ou recuperação dessas dimensões dá
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pobreza y la opresión en el mundo; nuestra ruina por la explosión de armas y la carrera armamentista; la ruina
por la destrucción de nuestro medio ambiente. Hay miles de razones que explican esa ruina, pero niguna arroja
luz diretamente sobre la catástrofe. Una política que advierta eso y sea consciente de ello no puede pensar sólo
en continuar, sino que ha de plantearse também la interrupción. Su intención principal no será simplesmente
mantener la situación, sino cambiar las actitudes humanas. Si el trabajo político ha de servir precisamente para
impedir las catástrofes, para evitar los perjuicios en pro de una vida digna del hombre, la política tiene que

condições de que cada pessoa cuide do outro e seja cuidada pelo criador, fazendo de sua vida
uma verdadeira ação de graças ao Pai.59
A busca por essa dignidade não pode deixar de estabelecer relações maduras,
autênticas, duradouras, num respeito às diferenças ligadas ao gênero e à sexualidade,
superando atitudes hedonistas e egoístas, e experiências religiosas que possibilitem a
emancipação, a liberdade para crer e para formar comunidade. Passa então a ver e amar o
mundo aos moldes do Filho Jesus, percebendo que aquele que é diferente a nós nos
complementa e nos enriquece nas relações interpessoais.60
A conquista da igualdade humana se dá na Compaixão, na concepção da Teologia
Política aqui proposta
na capacidade solidária, de se dar pelos outros, numa existência que se revela como pró61

Essa atualização do Mistério Pascal de Cristo na vida da Igreja possibilita que a
redenção aconteça na vida daqueles que foram violados em sua dignidade humana. O clamor
desses que foram desumanizados são escutados por Deus, garantindo a eles um futuro. 62 É a
memoria passionis que temos abordado nesta pesquisa.
A ressurreição dos mortos não fala somente de uma abertura ao futuro e de uma
potencialidade de futuro no passado. Mas também de um futuro para antepassados, e
inverte assim a direção do tempo. [....] para nós, os cristãos, Jesus é a Imagem
perfeita de Deus, cuja imagem fomos criados; é o molde no qual a humanidade é
criada. [...] Se somos criados em Jesus e voltados a Ele, isto é, a construir nele um só
corpo, se tudo tem nele sua consistência, a recriação de Jesus por obra de Deus
implica a recriação de todo seu corpo na história. Esse é o alcance da redenção do
mundo que tem lugar na Páscoa. Em Jesus ressuscitado há esperança para todas as
vítimas da história e para todos os solidarizados com elas. 63
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el passado, sino también de un futuro para antepasados, e invierte así la dirección del tiempo. [...] para nosotros,
los cristianos, Jesús es la Imagen perfecta de Dios, a cuya imagen hemos sido creados; es el molde en el que la
humanidad es creada. [...] Si somos creados en Jesús y con miras a él, es decir, a construir en él un solo cuerpo,
si todo tiene en él su consistencia , la recreación de Jeús por obra de Dios implica la recreación de todo su cuerpo
en la historia. Ese es el alcance de la redención del mundo que tiene lugar en la Pascua. En Jesús resucitado hay
esperanza para todas las víctimas de la historia y para todos los solidariza

Quando fazemos um paralelo da autoridade dos que sofrem com o reconhecimento
inviolável da dignidade humana, percebemos que ambas as dimensões fazem parte de um
mesmo caminho, de uma mesma direção. Pois falar da dignidade humana não pode ser uma
compreensão meramente sociológica ou cultural. É algo que transcende a história
sociopolítica da humanidade.64 E a teologia cristã nos garante que, aos olhos de Deus, somos
portadores de uma dignidade de filhos e, consequentemente, nos faz iguais, irmãos em Cristo.
[...] há uma dor no mundo da qual podemos dizer que não tem nada a ver conosco?
Há algum grito de uma pessoa que sofre que não seja dirigido a todos os ouvidos?
Quem se tome a sério estas perguntas não está se deixando levar por fantasias
teológicas de onipotência, mas adverte seriamente que nelas não se articula outra
coisa que a simples e acessível aplicação moral do princípio de universalidade dos
filhos de Deus. Em sua aplicação política é o princípio da igualdade de todos os
homens, um princípio, portanto, ao qual não estão obrigadas somente as tradições
bíblicas por sua memória de sofrimento, mas também as constituições dos modernos
Estados de direito. Tampouco as democracias existem sem este universalismo. 65

Assim, a igualdade fundamental de todos os seres humanos encontra seu respaldo
escatologia, o proclamar de uma espera

66

o que nos faz

afirmar que não existe dor alheia à fé cristã e que a Compaixão é portadora de uma mística de
olhos abertos. Aspectos esses que serão abordados no último tópico dessa pesquisa.
3.3

Compaixão contra a cegueira ao sofrimento

3.3.1 Mística de olhos abertos
Diante do percurso feito nesta pesquisa, percebe-se que a construção de uma teologia
fundamental prática, ou seja, da nova Teologia Política proposta por Metz, passa por um
discurso sobre um Deus sensível ao sofrimento. 67 Um Deus que se revela plenamente em
Jesus. E que nos faz perguntar: para onde o olhar de Jesus primeiramente se dirigia? Qual a
mística apresentada pelo Cristo? Continua sendo essa mística a mesma para os cristãos?
Como ponto de partida para essas questões, faz-se necessário primeiramente recordar
que um dos nomes atribuídos a Deus é que Ele é justiça (Dt 32,4; Jr 23,6). A consciência
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dos los

permanente desse nome aponta diretamente para o tipo de espiritualidade que procuramos
desenvolver e alimentar, a partir das fontes bíblicas.
Para a fé cristã, a justiça não é apenas um tema político nem ético-social, mas
estritamente teológico: uma mensagem de fé em Deus e seu Cristo. A justiça como
um dos nomes de Deus [...] é imprescindível para o Deus da história, biblicamente
testemunhado nos dois testamentos da fé cristã. Esse Deus histórico expõe a
afirmação de
responsabilidade concreta de nossa fé, que surge delas. Por isso o discurso cristão
sobre Deus precisa ser um discurso sensível ao tempo, que não só explica e ensina,
mas também experimenta e aprende.68

significa que damos palavra ao sofrimento alheio, denunciando a responsabilidade que não foi
cumprida e a solidariedade não assumida e priorizada, pois tudo isso está fundamentado na
memoria passionis, conforme observado no capítulo anterior. Ou seja, uma Memória que leva
em conta o sofrimento dos outros, dos inimigos e daqueles que são estranhos.69
O Deus da bíblia, o que ressuscita Jesus é o que se revela como aquele que levanta o
pobre, que tira os condenados e derrotados da zona da morte. É o Deus que diante daquele que
é ignorado chama à existência, tomando partido pelas vítimas, oferecendo vida e salvação. 70
[...] nossa [...] pergunta sobre a relação entre religião e política não pode ser se a
religião é política ou não. Ela é; [...] religião decididamente prático-política. Na
medida em que a religião cristã nega sua natureza política, deixa de ser piedosa,
eus; ou, o inverso, sua falta de
compromisso político vai unido ao seu próprio esquecimento de Deus. A religião, ao
menos a bíblica, a judaico-cristã, tem uma dimensão política intrínseca, que somente
pode negar-se por oportunismo ou autoengano, ou no cristão por medo ou
repressão da imitação de Jesus. Por político ou politicamente neutro o Filho de Deus
não teria sido crucificado!71

É com base nesses elementos que alcançamos uma mística que compõe a essência da
fé cristã. Por isso, é preciso aclarar a c
-se uma
72

Por um lado, caracteriza-se como um movimento
ndo indefinida numa dimensão semântica. E, por
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Lo es; [...] religión decididamente práctico-política. En la medida en que la religión cristiana niega su naturaliza
Dios; o, a la inversa, su falta de
compromiso político va unido a su propio olvido de Dios. [...] La religión, al menos la bíblica, la judeo-cristiana,
tiene una dimensión política intrínseca, que sólo puede negarse por oportunismo o autoegaño, o en cristiano
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outro,

se define como

pós-religiosa, o que nos faz perguntar sobre a essência da espiritualidade cristã.73
A meu ver, nos mundos religiosos deveríamos, por um lado, fazer a distinção entre
monoteístas, pois sua espiritualidade trata expressamente da experiência de uma
proximidade especial com Deus. Por outro lado, [...] os cristãos são sempre
lembrados da característica messiânica fundamental do cristianismo e sua
espiritualidade, por meio da mencionada relação indissolúvel da questão de Deus
com a da justiça. [...] por isso os cristãos também são místicos, mas não
exclusivamente místicos no sentido de uma experiência espiritual pessoal, porém no
sentido de uma experiência espiritual de solidariedade. Eles são, sobretudo,
74

Se a mística que caracteriza os cristãos é uma mística de olhos abertos, é preciso voltar
a um dos questionamentos: para onde o olhar de Jesus então primeiro se dirige? E a resposta
não pode ser outra senão: o olhar de Jesus se dirige primeiramente para o sofrimento dos
outros.75
Essa verdade evangélica nos faz compreender, ao contrário daquilo que muitos pregam
e acreditam, que o olhar de Jesus não está voltado para o pecado. Mas sim à dor, aos vazios de
cada pessoa. Pois,
participar do sofrimento alheio. O que importa para Jesus é o sofrimento da criatura e não a
culpa. E como foi já dissertado anteriormente, o cristianismo, como comunidade de
seguidores do Mestre Jesus, inicia-se como comunidade de Recordação e Narração, tendo o
seu olhar voltado ao sofrimento dos outros.76
A sensibilidade que marca a mística de olhos abertos fundamenta-se no estilo de vida
de Jesus que se caracteriza por um amor profundo e infinito. O amor por ele anunciado possui
uma indissolúvel unidade entre o amor a Deus e ao próximo. E assim compreendemos que a
-

Compaixão.77

Esta elementar sensibilidade pelo sofrimento dos demais caracteriza o novo estilo de
vida de Jesus. Esta sensibilidade pelo sofrimento não tem nada a ver com a
lamentação, com o murcho culto ao sofrimento. Na verdade, é a expressão, em
absoluto afetada, daquele ao qual Jesus se referia quando falava [...] da extrínseca
unidade entre o amor de Deus e o amor ao próximo: a paixão por Deus como com78
paixão, como mística política da compaixão.
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sensibilidade hacia el sufrimiento no tiene nada que ver con la lamentación, con el mustio culto al sufrimiento.

A Compaixão não é uma vaga simpatia que brota de fora, mas sim, um
comprometimento com aqueles que sofrem. Dessa forma, para que essa possa acontecer
verdadeiramente, exige uma disposição para mudar as perspectivas com base nas tradições
bíblicas. Determina que olhe para si e tudo o que o cerca com os olhos dos outros. Sobretudo
ver com os olhos dos que sofrem, pois quando se permite tal experiência, quando a
abandono de si, fazendo nascer uma

Compaixão
79

mística da Compaixão.

Ali onde prospera esta compaixão começa o que o Novo Testamento denomina a
auto relativização dos nossos desejos e interesses preconcebidos
. Começa o que,
com uma palavra tão exigente como turbadora, chamamística da compaixão é, em meu entender, a guia distintivamente bíblica à mística
80
em geral, à auto relativização mística enquanto

Esse abandono não significa um desaparecimento do eu, uma negação do sujeito.
Muito pelo contrário. Nesse abandono faz surgir uma aliança entre Deus e o ser humano que
vai além do campo privado. Atinge a vida pública e política.81
Na Gaudete et exsultate, o Papa Francisco,82 ao falar da fidelidade dos cristãos ao
Cristo, exorta lembrando que ser santo não é virar os olhos em êxtase. Mas é a capacidade de
olhar aqueles com quem Jesus se identificou: os pobres e atribulados.
Quando encontro uma pessoa a dormir ao relento, em uma noite fria, posso sentir
que este vulto seja um imprevisto que me detém, um delinquente ocioso, um
obstáculo no meu caminho, um aguilhão molesto para a minha consciência, um
problema que os políticos devem resolver e talvez até um monte de lixo que suja o
espaço público. Ou então posso reagir a partir da fé e da caridade e reconhecer nele
um ser humano com a mesma dignidade que eu, uma criatura infinitamente amada
pelo Pai, uma imagem de Deus, um irmão redimido por Jesus Cristo. Isto é ser
cristão!83

Nesta perspectiva, ver é sinônimo de escutar, sendo que muitos dos desafios
encontrados no agir pastoral são pelo fato de não saber ou de não querer ouvir as pessoas.
Escutar as suas angústias, suas decepções e também os seus sonhos e projetos. Na maioria das
Antes bien, es la expresión, en absoluto afectada, de aquel amor al que Jesús se referia cuando hablaba [...] de la
inextricable unidade entre el amor de Dios y el amor al prójimo: la pasión por Dios como com-pasión, como
mística política de la compassio.
79
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vezes não se percebe qual a sede do outro.84 Com isso, cria-se uma frieza e um
distanciamento, com um anúncio que não chega a nenhum coração e que tampouco
transforma as vidas sofridas. Corre-se o risco de partir do vazio e no vazio permanecer.
É indispensável a recordação permanente do que nos disse Jesus, pois, alimentar a
mensagem perigosa do Cristo é ter a coragem de nos aventurarmos neste seguimento, atentos
à sua palavra, que provoca em nós uma ação e uma entrega. Uma entrega apaixonada a Deus
que nos lança numa experiência de sermos afetados pelo sofrimento do outro, vivendo assim
uma mística de olhos abertos.85
3.3.2 A dor e a espera
A mística da Compaixão busca uma proximidade, a promoção de verdadeiros
relacionamentos interpessoais.
Essa mística da compaixão não tem como objetivo exclusivo uma experiência sem
po, mística e

feridos e vulneráveis, poderão ser percebidos (tornando-se visíveis) numa última
invulnerabilidade, impressa por toda nossa ação política. 86

No entanto, Jesus não foi um político. E por isso essa mística não é dos políticos ou da
política. Mas é política porque Jesus em sua mensagem não é apolítico.87
Essa mística política da compaixão não é um convite ao heroísmo ou a uma
santidade excepcional. Ela pretende ser razoável com todos, e dar um significado de
estruturação futura à virtude básica dos cristãos e às formas de comunidade
marcadas pelo princípio da paróquia popular-territorial da Igreja; comunidades nas
quais a história da fundação do cristianismo (no caso a comunidade dos seguidores
de Jesus, reunida para lembrar e contar histórias durante a ceia eucarística) se repete
diante dos olhos do mundo, e a crença nela, sempre buscando a justiça, evite que se
transforme numa seita88.89
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É sempre tempo de abrir olhos, de despertar, de velar para que a vida não passe
despercebida e a fé não se torne algo externo ao ser humano. 90
o próprio Jesus, mantêm a sua visibilidade, estão sempre visíveis, e possuem uma
disposição e sentido de obrigação maiores em relação à percepção. Não é a fé que
nos deixa cegos, o que nos cega é o ódio, que não enxerga o outro e não permite que
enxerguemos a nós mesmos. Portanto, o cristianismo não é um tipo especial de
sonolência, como na metáfora do Novo Testamento sobre a s virgens imprudentes,
nem um encantador cego de almas (cf. Mt 25,1-13).91

Além disso, o imediatismo do mundo contemporâneo, o excesso de imagens, a
sociedade do consumo e a relatividade nas relações, com as trocas inconsequentes nos
relacionamentos, impedem as pessoas de ver, de olhar. Porque este ato de enxergar, exige
tempo e dedicação.92 E essa experiência de ver, permite, não simplesmente descobrir o outro,
mas é uma vivência verdadeiramente mística porque possibilita simultaneamente descobrir
Deus e o semelhante.
A luz, a visibilidade
aquelas pessoas que, no nosso dia a dia, gostam de se esquivar, e que por isso
conhecimento que se origina desse olhar, e não existe sem ele, sem a tentativa de se
encarar a face desafiadora da pobreza e o olhar sem sonhos e desejos dos infelizes.
O que chamamos de voz da nossa consciência é nossa resposta ao tormento que
enxergamos na face estranha, sofredora.93

Ao pensar na missão pública de Jesus, recorda-se que essa missão não consistiu em
chamar as pessoas para pertencerem a uma instituição, nem tampouco propôs dogmas, ritos e
disciplinas. Sua proposta consistia em aceitar a vontade de Deus por meio de um encontro
amoroso, aceitando gratuitamente o querer do Pai.94 E assim reelaborar e transformar a
história de cada um.
Graças a essa experiência amorosa que Deus oferece gratuitamente, entende-se que a
dor que nos acompanha é também sustentada pela espera. Se assim não fosse, a humanidade
cairia no vazio. O encontro com o Cristo, nesta Compaixão, devolve o sentido, o significado

salvação universal, que ela testemunhou, e de ser mal entendida como uma ideologia religiosa da história [...].
Mas a Igreja precisa temer duas coisas. Uma [...] são os crescentes sintomas, dentro da Igreja, de uma insidiosa
mentalidade de seita, uma tendência ao fundamentalismo, ao tradicionalismo dialético; a crescente incapacidade
ou falta de interesse em aprender, em fazer novas experiências e inseri-las no autoconhecimento da Igreja, numa
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experiência pascal, passa-se por experiências de Sexta-feira Santa e de Sábado de Aleluia.
Esclarecendo melhor o que foi dito acima, significa compreender que aquele que
segue o Cristo no espírito da Compaixão, estará sempre nos direcionando à experiência da
experiências de Sextafeira Santa. Momentos de sombras profundas, noites escuras que fazem ter a sensação da
ausência, do abandono de Deus.95
Apesar desta sensação de solidão, o grito do abandonado é um grito que lhe dá
condições de viver a sua dor, o seu sofrimento em Deus. Assim, esse clamor, quando chega
aos ouvidos de Deus, é a certeza de que somos resgatados da nossa impotência, retirados dos
espaços sombrios, dos nossos desesperos, dos abismos da morte.96
Se há uma experiência de Sexta-feira Santa, é também sabido que não se vive
exclusivamente dessa ou simplesmente do Domingo da Páscoa. Também o fazer teológico
deve apontar para a experiência do Sábado de Aleluia. 97 Caminhar entre a escuridão do
calvário e a luz do encontro com o Ressuscitado. Transitar na madrugada: não é noite e ainda
não é dia. É a transição entre a dor da morte e alegria plena da ressurreição.
Nós também ainda vivemos em zonas de penumbras, em situações de eclipse parcial
do sol, e nesse sentido, também somos seres humanos de Sábado de Aleluia, seres
humanos que, num sentido totalmente temporal, ainda esperam por alguma coisa,
não apenas por nós mesmos, mas também para os outros, para toda a humanidade. 98

Por essa razão, na profundidade e na complexidade dessa mística, é evidente que quem
ouve a mensagem do Ressuscitado, mas não escuta o grito do crucificado, está ouvindo-o de
maneira equivocada. E, se ao escutar esta mensagem, não se alimenta nenhuma expectativa,
uma busca, uma espera, acaba por ouvir o mito dos vencedores, ao invés do próprio
evangelho, pois a palavra de Jesus já garante que felizes são os que sofrem, os pobres, aqueles
que têm fome e sede de justiça.99 Por isso não é a dor pela dor. É a dor sustentada na espera.
[...] O horizonte mais imediato da ressurreição é, pois, a Sexta-feira Santa, como
desembocadura da vida de Jesus, focalizada no Reino de Deus. [...] O horizonte da
Sexta-feira Santa para Jesus era de morte, mas também, nela, o culminar de sua
missão (cf. Lc, 13,32; Jo 19,30), portanto, de morrer como havia vivido: dando vida;
nesta partida, perdoando. No final, seu horizonte se reduz a um grito (cf. Mc 15,37)
[...]. O horizonte da Sexta-feira é [...] o de todos que os que arriscam a vida lutando
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por um mundo onde habite a justiça, e [...] entregam toda sua vida para que haja
mais vida, como expressão do mundo fraterno dos filhos de Deus. 100

Assim, essa espera é sustentada pela esperança e a dor é transformada em consolo e
alegria.
3.3.3 A alegria e a esperança
Para não perder de vista a proposta desta pesquisa, que é por meio da Teologia Política
de Metz encontrar elementos que favoreçam uma coerente práxis da fé no mundo atual, é
fundamental, antes de dissertar sobre os dois últimos elementos desta reflexão, a alegria e a
esperança, evidenciar, mais uma vez, a compreensão de Compaixão ou Solidariedade para
Metz.
Em sua concepção,
Solidariedade histórica é compreendida e ampliada aqui não só como solidariedade
para sublinhar, assim, também o específico da determinação humana e das reservas
inserir nas disputas histórico-sociais. Solidariedade como categoria de uma teologia
fundamental prática é uma categoria da assistência, do apoio e levantamento
(Aufrichtung) do sujeito frente às ameaças agudas e sofrimentos a que está
exposto.101

Apesar dos cristãos terem superado o sofrimento da morte e da culpa em Cristo Jesus,
isso não os dispensa de cada dia superar as dores provocadas pela opressão e pela injustiça

meio de nós.102
É nessa Solidariedade que a Recordação e a Narração adquirem a práxis místicopolítica. Sem a Solidariedade, a Narração e a Recordação não são categorias práticas da
teologia. Como também, a Solidariedade sem essas duas categorias jamais conseguirá
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de Jesús, focalizada en el reino de Dios. [...] El horizonte del Viernes Santo para Jesús era de muerte, pero
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exprimir toda grandeza e particularidade do cristianismo.103
104

Narração e S

Aclarada a unidade da Recordação, da Narração e da Solidariedade (Compaixão),
ainda se faz necessário algumas últimas perguntas: embevecidos de uma mística da
Compaixão, como a esperança se faz presente? O que essa provoca? Qual a alegria que se
busca e qual se deve encontrar?
O tipo de sociedade alimentado ao longo dos séculos pela humanidade, em particular
nas últimas décadas, com a crescente cultura hedonista, das relações fortuitas, com o
prevalecimento do mercado, o aburguesamento da religião etc., situações essas apontadas no
decorrer da pesquisa, revela que a busca por uma Teologia Política tornou-se um ato de
definitivamente andar na contramão da história.
No entanto, quando retomamos a trajetória do povo de Deus, percebemos que este
povo, aos poucos, foi aprendendo sobre Deu
Deus nas histórias do surgimento, da resistência, da conversão e da libertação. E sempre há
um caminho e um movimento no qual, para todos nós, algo se movimentou em torno de
105

Esse movimento do Deus conosco nos apresenta uma história perigosa, pois ela nos
oferece, não simplesmente, uma proposta de meditação, mas é um convite ao seguimento, de
ir atrás do Cristo, revelando na ousadia desse caminho o poder salvífico.106
Esse é o caminho e o movimento da nossa esperança, que chamamos de esperança
ao qual não deve se submeter, é sempre um mundo bem concreto e determinado, de
certo modo, uma universalidade histórica. [...] a esperança dos cristãos também é
uma resistência contra uma determinada concepção de mundo [...]. Assim, ela
continua sendo uma esperança diante do perigo... Os caminhos da nossa esperança
não levam a uma ausência de destino social e político. [...] o Evangelho é uma
religião dos escravos, cuja esperança messiânica eleva e liberta, porque se rebela
contra a idolatria do poder terreno, e também contra a idolatria da nossa impotência
terrena.107

Não há uma história da humanidade ou do mundo de um lado, e uma história de Deus,
da salvação noutra dimensão.108
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[...] A história de salvação da teologia é a história do mundo caracterizada por uma
esperança constantemente ameaçada e discutida, porém irrevogavelmente
prometida; a esperança da justiça de Deus que inclui os mortos e o sofrimento
passado, e que obriga aos vivos a se interessarem por uma justiça indivisa. A fé no
Deus messiânico, no Deus da ressurreição e do juízo, não é ópio nas lutas históricas
da humanidade, mas garantia de critérios fixos na batalha sem fim pela dignidade de
sujeito de todos os homens. 109

Justamente por ser uma única história, a de Deus e da humanidade, é que a teologia em
sua riqueza e diversidade procura novas experiências.
[...] nesse esforço por uma criteriologia prática das novas experiências e
-experimental,
mas não aleatória, pois ela pretende interpretar essas novas experiências como
atualizações daquela memória perigosamente libertadora de Jesus Cristo, com a qual
nossa vida cristã procura identificar-se sempre e obter uma força orientadora.110

Quando a teologia assim se posiciona, ela assume o lugar daquela que está em
permanente processo de aprendizado, assumindo novas experiências de forma crítica e
autocrítica, evitando apenas a utilização de conceitos de velhas experiências. 111 Assim, como
a esperança faz parte da sua essência, e que por tantas vezes tentam roubá-la, não se faz
diferente com a alegria.
Por essa razão, é importante retornar à pergunta feita anteriormente: no mundo de
falsas alegrias ou de apatias, qual o espaço para a alegria cristã? Que particularidade ela
possui? Qual a sua contribuição para o agir pastoral da Igreja e para o bem da humanidade?
Alegria cristã! Talvez se possa dizer que ela é a capacidade de reconhecer como
afirmativo, como estímulo secreto à gratidão, e sem cinismo e infantilidade, esse
mundo mortal e hostilmente fragmentado. [...] mais do que outras virtudes cristãs, a
alegria cristã sempre terá de se proteger dos abusos das ideologias e interesses
reacionários. Sua condição afirmativa não é simplesmente uma afirmação, sem
críticas, das condições terrenas existentes. Na verdade ela inclui a disposição de
reconhecer, decisivamente, que a vida dos outros parece ter condições de afirmação,
e pode se tornar uma fonte de gratidão. A alegria cristã não é isenta de
compassio.112

A Evangelii Gaudium exorta a possuir a alegria evangélica que enche por completo a
vida e o coração de todos os que se encontram com Jesus. Nesse encontro, não só a alegria
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constantemente amenazada y discutida, pero irrevocablemente prometida; la esperanza de la justicia de Dios que
incluye a los muertos y al sufrimiento pasado, y que obliga a los vivos a intersarse por una justicia indivisa. La fe
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renasce, mas há uma experiência salvífica onde se dissipa o vazio interior, o isolamento, o
pecado.113
A Teologia proposta por Francisco, em diversos aspectos, mas em particular nesse, faz
comunhão com a Teologia Política de Metz.
Francisco114 aponta para o risco do mundo atual, que através de uma mentalidade de
consumo devastadora, cria-se um coração mesquinho e uma tristeza egocêntrica, além de um
isolamento, na busca de um prazer superficial. Assim, fechados em si mesmos não há espaço
para os outros, para os pobres. Não se escuta a voz de Deus, perde-se o doce sabor que emana
da alegria do seu amor, deixando de fervilhar em seu íntimo o desejo de se fazer o bem,
transformando-se em pessoas vazias que apenas murmuram.
O convite é para que se possa refazer o encontro pessoal com Jesus ou deixar ser
-nos levantar a
cabeça e recomeçar, com uma ternura que nunca nos defrauda e sempre nos pode restituir a
alegria. Não fujamos da ressurreição de Jesus; nunca nos demos por mortos, suceda o que
115

A partir da experiência bíblica, da verdade evangélica, da esperança e da alegria que
essa Memória perigosa provoca, é preciso que a Igreja relembre e atualize a cultura do
convívio, livre-se do desejo de poder, promovendo o encontro entre as pessoas com os olhos
abertos.116 Uma Igreja marcada pela alegria de se viver em comunhão. Alegria que é
partilhada e comunicada.117 Uma Igreja com o selo da compaixão, desejando celebrar e
(8 de dezembro de 2015
novembro de 2016

Solenidade da Imaculada Conceição a 20 de

Solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo).

Na Misericordiae Vultus, bula de proclamação do jubileu extraordinário da
misericórdia, afirma o Papa Francisco:
[...] Misericórdia: é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando
vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia: é o
caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos
amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. [...] Confiaremos a vida
da Igreja, a humanidade inteira e o universo imenso à Realeza de Cristo, para que
derrame a sua misericórdia, como o orvalho da manhã, para a construção duma
história fecunda com o compromisso de todos no futuro próximo. Quanto desejo que
os anos futuros sejam permeados de misericórdia para ir ao encontro de todas as
113
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pessoas levando-lhes a bondade e a ternura de Deus! A todos, crentes e afastados,
possa chegar o bálsamo da misericórdia como sinal do Reino de Deus já presente no
meio de nós. [...] este amor tornou-se visível e palpável em toda a vida de Jesus. A
sua pessoa não é senão amor, um amor que se dá gratuitamente. O seu
relacionamento
irrepetível. Os sinais que realiza, sobretudo para com os pecadores, as pessoas
pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas, decorrem sob o signo da misericórdia.
compaixão.
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Como provoca o próprio Metz, vale a pena se interpelar por esses questionamentos:
[...] O que ocorreria se todos se atrevessem a levar a cabo em seus diferentes
mundos de vida, dispersos pelo globo terrestre, a experiência da compaixão, mesmo
que seja de maneira simples e modesta, desde que empreendida sem hesitação e a
longo prazo, [...] de modo que essa experiência, para além dos apelos morais,
penetrasse cada vez mais nos alicerces da convivência humana? [...] Não projetaria
isso uma nova luz sobre a Terra, sobre este mundo tão dolorosamente desgarrado
pelas tempestades da globalização? 119

Com base naquilo que foi exposto ao longo dessa dissertação, percebe-se que ao
assumir tal proposta teológica, adquire-se uma pastoral coerente com a fé e uma Igreja em
constante caminhar na esperança e na alegria.
O Papa Francisco fala de uma Igreja em saída e da necessidade de uma pastoral em
conversão.120 Mesmo não cabendo aqui desenvolver a ideia de Francisco, ao refletir sua
teologia a respeito do sonho de uma Igreja evangélica e em saída, Roberto Repole121 enfatiza
a necessidade de uma Igreja que seja a comunidade dos discípulos missionários, que ofereça o
Evangelho da Misericórdia Divina, e, movida pela ação do Espírito de Deus, seja
essencialmente missionária, buscando uma conversão pastoral.
Bebendo da mesma fonte, a Sagrada Escritura e as opções feitas no Concílio Vaticano
II, Metz fala de uma Igreja Peregrina.
Como povo de Deus em peregrinação, a Igreja lembra-nos sempre a sua
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atrevieran a llevar a cabo en sus diferentes mundos de vida, dispersos por el
globo terráqueo, el experimento de la compassio, aunque fuera de manera sencilla y modesta, siempre que se
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del Vaticano:
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Diante do que foi discorrido neste capítulo, conclui-se que a Compaixão como
inspiração e motivação para a política da paz acontece quando o cristão enraizado na
Compaixão alcança a conversão do coração, tendo condições de enfrentar a violência que gera
uma lógica de dominação e esquecimento por meio da vivência do amor evangélico,
promovendo uma cultura de paz no respeito ao outro e à sua dignidade.
Concomitantemente, essa experiência da Compaixão nos dá condições de superar uma
sociedade racionalista e assumindo-a como nova política do reconhecido e igualdade de todos
os seres humanos, possibilita não apenas o respeito entre as pessoas, mas legitima e dá sentido
à individualidade de cada ser humano. Reconhecimento esse que encontra seu maior
fundamento na compaixão de um Deus que optou pelos insignificantes e a igualdade entre as
pessoas.
Por fim, observa-se que Compaixão fundamentada no próprio Cristo é instrumento
eficaz contra a cegueira ao sofrimento, constituindo na vivência eclesial uma Mística de olhos
abertos, que, apesar da dor, marca inerente à história de sofrimento, o ser humano é movido
pela espera, a alegria e a esperança.
Assim, conclui-se que a vivência da Compaixão, em consonância com a Memória e a
Narração, oferece elementos para o enfrentamento e superação dos desafios sócio-políticos e
religiosos, apresentados no primeiro capítulo desta dissertação, possibilitando uma coerente
práxis da fé nos dias atuais.

122

METZ, 2013, p. 227.

CONCLUSÃO GERAL
Na história do povo de Deus da Bíblia, como também em toda trajetória da
humanidade, sempre houve uma constante busca por uma experiência de fé que pudesse
responder aos desafios encontrados na vida. E, uma vez que essa História é cíclica, cada
momento tem a sua particularidade, e a resposta que se procura encontrar terá sempre que ser
adaptada à realidade deste tempo.
Exemplo evidente desta compreensão é o Concílio Vaticano II.
A Igreja questionada e desafiada pelas mudanças do mundo contemporâneo se vê
impulsionada a dialogar com essa realidade para permanecer fiel à sua missão, num anúncio
eficaz do Evangelho, provocando o surgimento de um novo momento na reflexão teológica.
Dessa forma, as transformações da sociedade contemporânea provocam novamente a
Igreja, por meio de sua teologia e consequentemente de sua ação pastoral, a descobrir
alternativas, a apontar caminhos para que a fé encontre o seu lugar de forma devida nesta
contemporaneidade.
Como dito no início desta dissertação, a atualização do pensamento teológico, a
sensibilidade para interpretar os sinais dos tempos, as exigências da vida pastoral, as dores e
clamores do povo, a experiência de intimidade com Deus e as provocações oriundas do
Evangelho, a busca pela leveza da fé, bem como sua coerência, e o encantamento pelo
discipulado e a missão foram as principais motivações para se permitir mergulhar no universo
que essa pesquisa se propôs. Encontrando justificativa para este fazer teológico na observação
dos tempos atuais, tanto em relação aos desafios quanto às virtudes e possibilidades.
Nessa atualidade tão controversa, observou-se que a sociedade atravessa um momento
de ruptura entre a ética e política, com o favorecimento do mercado num agravamento das
questões sociais, dentre elas o aumento da violência, da pobreza, das injustiças e
desigualdades.
Em paralelo, no campo da religiosidade há um subjetivismo da fé, um aburguesamento
da religião, pelas teologias de cunho fundamentalistas e consequentemente um distanciamento
das orientações oferecidas pelo reforma conciliar do Vaticano II, bem como da relação entre
fé e vida. Junto a isso, existe ainda um esquecimento dos mais pobres e sofridos, favorecendo
o indiferentismo religioso contraditório à vivência cristã.
Diante desse complexo universo, surgiu a pergunta que apontou a direção a ser
seguida por esta pesquisa: quais elementos da Teologia Política, com base no pensamento de
Johann Baptist Metz, apontam para uma coerente práxis da fé?

Por isso, ao observar essa realidade, este estudo buscou ao longo de sua dissertação,
como objetivo principal, identificar os elementos indispensáveis a uma coerente práxis da fé
cristã no mundo atual com base na Teologia Política de Johann Baptist Metz.
Como contribuinte do Concílio Vaticano II, Metz, como foi visto, desenvolve sua
Teologia Política, sendo essa uma Teologia crítica que olha para este mundo e fala de Deus
neste tempo.
Por compreender a especificidade dessa teologia, e o que na verdade deve ser todo
fazer teológico, em comunhão com as reformas conciliares e com o pontificado do Papa
Francisco, esta dissertação analisou no primeiro capítulo os desafios sócio-políticos e
religiosos que dificultam uma práxis coerente da fé.
Sendo assim, pode-se observar que no campo sócio-político, um primeiro desafio é o
avanço dos ideais capitalistas que promove uma individualização das pessoas e das relações,
trazendo para a política as prioridades do mercado financeiro, criando uma crise ética e moral.
Essa crise, sustentada pela financeirização tem gerado uma sociedade do consumo, instalando
um sistema de opressões onde a vida em todas as suas instâncias se vê ameaçada, criando
estruturas de injustiças e desigualdades sociais, inclusive com o aumento da pobreza.
Paralelo a esses desafios, no campo religioso, na relação entre fé e vida, percebe-se
que também nessa dimensão não são poucos os obstáculos. E que essas duas realidades,
sócio-política e religiosa, estão entrelaçadas.
A vida eclesial, apesar de toda opção evangélica na defesa da vida, na proteção aos
mais fragilizados, da opção preferencial pelos pobres como fez a Igreja da América Latina,
tem desenvolvido na atualidade um discurso e uma prática religiosa onde os pobres se tornam
adesão e crescimento das teologias fundamentalistas fechadas em si mesmas e a qualquer tipo
de diálogo, não se permitindo a intepretação, desconsiderando as propostas do Concílio
Vaticano II e do próprio Evangelho, gerando atitudes radicais, impositivas, desligadas da
vida, ferindo a individualidade de cada pessoa.
Além disso, os ideais burgueses têm sido um risco para a Igreja. A invasão da
mentalidade burguesa, como a busca exclusiva de realizações individualizadas, com uma
além de marcadas pelo gnosticismo e o neopelagianismo, o que faz a religião, de acordo a
teologia de Metz, tornar-se cada vez mais burguesa, deixando de ser uma religião messiânica.
Uma vez identificados os desafios sócio-político religiosos que dificultam uma
coerente práxis da fé, o segundo capítulo definiu Teologia Política com base no pensamento

de Johann Baptist Metz, bem como as categorias de Memória (Recordação) e Narração em
vista de uma Teologia Fundamental Prática.
Observou-se que a Teologia Política tem a função de utilizar da importância e da
verdade teológica, frente à sociedade contemporânea, com suas marcas de dores, sofrimentos,
indiferenças, mas também de inúmeras virtudes e sonhos, formando dessa maneira uma
consciência crítica diante do mundo atual.
Por essa razão, dentro desta teologia, a Teologia Política do Sujeito ocupa um lugar
importante, com o intuito de superar a mentalidade privatista da religião burguesa,
fortalecendo a superação do individualismo e a construção de um ser solidário, aderindo ao
seguimento e ao discipulado, construindo a mística de uma Teologia fundamental prática.
A Teologia Política de Metz embasada na tradição bíblica, sustenta nessa o caráter
teológico que lhe é peculiar e que se apresenta como Memória, que por sua vez se fundamenta
na memoria passionis, mortis et resurrectionis Jesu Christi, sendo essa a primeira categoria
para a vivência prática da fé.
Cabe à Igreja, sendo ela portadora da Memória do Cristo, apresentar-se como solidária
a todas as pessoas, gerando uma práxis que promova a recuperação do amor cristão. De forma
que essa Memória é Memória Perigosa, pois exige da Igreja o testemunho evangélico, a
formulação e comunicação devida da sua mensagem escatológica, apresentando essa Memória
no presente, na vida e na história de cada ser humano, numa perspectiva redentora e
libertadora, e que, ao mesmo tempo, se abre ao futuro, sendo atualizada na Teologia
Sacramental.
A segunda categoria da Teologia Política, a Narração, dá condições de que a
identidade prático-narrativa do cristianismo seja compreendida, oferecendo elementos para
que aquele desafio das teologias fundamentalistas e do aburguesamento, como o fechamento
em si e uma religião de espiritualismos e consumo, sejam enfrentado, discutido e superado.
Isso é possível, porque a prática-narrativa leva os cristãos à experiência do encontro com o
outro, no respeito às particularidades e, ao mesmo tempo, à compreensão da importância das
verdadeiras relações no viver cristão. Além de impedir que ao não se distanciar dessa
experiência narrativa se caia no esvaziamento da fé, percebendo que a história de sofrimento e
história de salvação é uma única história. Ou seja, a história de Deus e da humanidade não se
separam.
A última parte desta dissertação, o terceiro capítulo, pode verificar os efeitos de uma
vivência da Compaixão, em consonância com a Memória e a Narração, em vista de uma
coerente práxis da fé nos dias atuais.

Como dito, ao longo da pesquisa, baseado nas afirmações de Metz, a Memoria
Passionis possui como intenção, possibilitar que o interesse pelo Deus da mensagem cristã
seja novamente despertado, para que neste despertar, olhando o sofrimento do outro, alcance a
mística da Compaixão, oferecida a todos pelo próprio Jesus.
Essa experiência possibilita aos homens e mulheres se enraizarem numa Compaixão
que apresente um discurso como clamor de salvação para todos, inclusive para aqueles que
sofrem no presente. Tal enraizamento se dá por meio da conversão do coração, onde se muda,
não somente a forma de pensar, mas leva à superação de uma vivência egoísta, aderindo a
uma práxis consonante à crença cristã.
A práxis nesta dimensão alcançada dá a cada sujeito desta Teologia as condições para
o enfrentando das estruturas de violência, para que comunitariamente, coletivamente supere a
lógica da dominação e do esquecimento, criando espaços para a vivência do amor, da
caridade, da dignidade, do respeito, da solidariedade e da compaixão, sendo exatamente essa
última, a inspiração e motivação para a política da paz.
Junto a essa política de paz, a Compaixão, sustentada pela Memoria Passionis,
também fornece fundamentos para assumir uma nova política do reconhecimento e igualdade
de todos os seres humanos, superando uma sociedade racionalista, onde se acolhe e legitima a
individualidade de cada pessoa.
A riqueza deste reconhecimento acontece porque está fundamentado na compaixão de
um Deus que optou pelos insignificantes e promoveu igualdade entre todos os homens e
mulheres. De forma que, assumir essa mesma opção na atualidade é andar na contramão da
lógica do mercado, permitindo que a teologia ocupe o caráter público que lhe pertence.
Fundamentada no próprio Cristo, a Compaixão é instrumento eficaz contra a cegueira
ao sofrimento. Nesta mística, o outro não é um insignificante e que, a exemplo de Jesus, o
olhar primeiro do que é movido por essa experiência é a dor e o sofrimento do outro e não o
seu pecado.
Nessa experiência de aprender amar o outro e deixar-se ser amado, o ser humano vai
construindo uma sociedade marcada pela igualdade e, ao mesmo tempo, na vivência eclesial
de uma Mística de olhos abertos. Mística que percebe as dores e os sofrimentos, mas que é
capaz de saber que o ser humano é sustentado també
encontrando na alegria e na esperança cristã, num Deus que caminha e se faz solidário com os
seus, o fundamento para saber que essa não é uma espera vazia, certos de que neste encontro
com o Senhor e com o outro, todos tem condições de se reerguerem e seguirem adiante.

Assim, observa-se que a coerente práxis da fé no mundo atual está ao alcance e
possível de ser vivida, pois uma vez provocados e abertos por essa verdade evangélica, os
cristãos viverão a Compaixão, fundamentados pela Memória e Recordação perigosas, fazendo
uma Teologia Política para que se concretize a Igreja peregrina, de olhos abertos, da Memoria
Passionis.
Por fim, uma vez identificados os elementos que favorecem uma coerente práxis da fé
no mundo atual, com base na Teologia Política de Metz, novos horizontes se abrem e se
fazem urgentes, tais como: a recuperação e valorização das histórias que compõe a vida das
Comunidades Eclesiais, isto é, suas memórias; a formação bíblica, utilizando métodos atuais
no enfrentamento ao fundamentalismo; superar o academicismo teológico que reduz a
teologia ao mundo das universidades, impedindo que a sua função crítica e libertadora alcance
grande parcela do povo de Deus; a promoção de encontros de espiritualidade pautados na
verdadeira mística cristã, em lugar dos espiritualismos que invadem a Igreja; recuperar e
promover as obras de caridade com o selo da mística da Compaixão; contribuir com a
consciência sócio-política das lideranças, numa defesa intransigente dos direitos humanos,
dentre eles a vida em toda e qualquer circunstância, além de uma ética coesa com o
Evangelho; devolver aos leigos e leigas, em particular à juventude, por meio dessas
promoções e outras coerentes com os dias atuais, o protagonismo da evangelização e a
simplicidade da fé; oferecer aos pobres e sofridos, nos grupos, pastorais e movimentos e
consequentemente na sociedade, o lugar que lhes é garantido por meio do Evangelho.
Não menos importante, urge a recuperação do ardor missionário, devolvendo aos
cristãos sua identidade peregrina, sendo sempre uma Igreja da Memória, da Narração e da
Compaixão.
Assim, novos caminhos hão de ser constantemente abertos, sem jamais perder a
coerente práxis da fé.
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