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RESUMO 
 

A presente dissertação tem como objetivo discorrer sobre o tema da opção preferencial 
pelos pobres afirmando que esse continua pertinente para a renovação teológico-pastoral da 
Igreja hodierna e traz grande contribuição teológica para uma “Igreja em saída”. Nosso ponto 
de partida será uma breve contextualização do tema a partir do anúncio do desejo do Santo 
Papa João XXIII por um Concílio Ecumênico que trabalhasse por uma Igreja pobre para os 
pobres. Mencionamos brevemente alguns documentos conciliares, porém maior ênfase será 
dada à Doutrina Social da Igreja e aos Documentos da Conferência Geral do Episcopado 
Latino-americano de Medellín à Aparecida, e por fim, em Evangelii Gaudium. Ora, sabendo 
da vasta bibliografia produzida sobre o tema da opção preferencial pelos pobres nas últimas 
cinco décadas, optamos em trabalhar a teologia de Gustavo Gutiérrez. Este é considerado, por 
muitos, como o precursor da teologia latino-americana da libertação e um dos que melhor 
articulou a temática da opção preferencial pelos pobres para uma perspicaz hermenêutica 
teológica e pastoral. Em Gutiérrez, a opção preferencial pelos pobres torna-se uma questão 
central para o fazer teológico e para a missão da Igreja. Este é o momento em que ele se 
encontra com o Magistério do Papa Francisco, que, desde o início de seu pontificado, opta 
pelos pobres. Ambos têm em comum mais do que o fato de serem latino-americanos. Eles 
fazem da opção preferencial pelos pobres a resposta mais coerente ao seguimento de Jesus 
Cristo e para a conversão da Igreja que acontecerá somente no momento em que for uma 
Igreja pobre a serviço dos pobres, não uma instituição caduca e indiferente às dores dos 
oprimidos e marginalizados da sociedade. Uma Igreja capaz de levar a alegria do Evangelho 
aos pobres, evangelizando-os e permitindo ser evangelizada por eles. E por fim, salientaremos 
que na Evangelii Gaudium se encontram aspectos teológicos que refletem a experiência 
eclesial latino-americana e fazem ressoar a opção preferencial pelos pobres desenvolvida por 
Gustavo Gutiérrez.   

 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Opção preferencial. Libertação. Pobres. Renovação. Papa Francisco. 
Gustavo Gutiérrez. 
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ABSTRACT 
 
 

This dissertation aims to discuss the preferential option for the poor, affirming that it remains 
pertinent to the theological-pastoral renewal of the Church today and brings great theological 
contribution to an "outgoing Church". Our starting point will be a brief contextualization of 
the theme from the announcement of Pope John XXIII's desire for an Ecumenical Council 
working for a poor Church for the poor. We will briefly mention some of the Council 
documents, though more emphasis will be given to the Social Doctrine of the Church and to 
the Documents of the General Conference of the Latin American Episcopal Council from 
Medellin to Aparecida, and finally, in Evangelii Gaudium. Now, knowing the vast 
bibliography produced on the theme of the preferential option for the poor in the last five 
decades, we opted to work on the theology of Gustavo Gutiérrez. He is considered by many as 
the forerunner of Latin American liberation theology and one of those who best articulated the 
theme of the preferential option for the poor to a perspicacious theological and pastoral 
hermeneutic. In Gutierrez, the preferential option for the poor becomes a central issue for 
doing theology and for the mission of the Church. This is the moment when he meets the 
Magisterium of Pope Francis, who, from the beginning of his pontificate, opts for the poor. 
Both have in common more than the fact that they are Latin Americans. They make the 
preferential option for the poor the most coherent response to the following of Jesus Christ 
and for the conversion of the Church that will happen only when it is a poor Church at the 
service of the poor, not a dull institution that is indifferent to the pains of the oppressed and 
the marginalized of society. A Church capable of bringing the joy of the Gospel to the poor by 
evangelizing them and being evangelized by them. And finally, we will point out that in 
Evangelii Gaudium there are theological aspects that reflect the Latin American ecclesial 
experience and relevant resonances with the preferential option for the poor developed by 
Gustavo Gutiérrez. 
 
 
 
KEY WORDS: Preferential option. Liberation. Poor. Renewal. Pope Francis. Gustavo 
Gutiérrez.
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INTRODUÇÃO 

 

 A opção preferencial pelos pobres é um dos principais temas da teologia latino-

americana da libertação. Ele está no coração da mesma. São vários os teólogos que têm 

abordado esta temática, dentre eles Gustavo Gutiérrez. Argumentaremos nesta dissertação que 

a opção preferencial pelos pobres desenvolvida por Gutiérrez trás grandes contribuições 

teológicas para uma ‘Igreja em saída’ proposta pelo Papa Francisco em Evangelii Gaudium. 

Explicitaremos alguns aspectos teológicos desta Exortação Apostólica que refletem a 

experiência eclesial latino-americana. 

A opção preferencial pelos pobres tem encontrado um novo ânimo no pontificado do 

Papa Francisco. Percebe-se que o desejo do Papa argentino por uma Igreja renovada e 

missionária evoca o revigoramento da opção preferencial pelos pobres. Assim sendo, 

argumentaremos que esta opção, desenvolvida na América Latina e abraçada pelo pontificado 

do Papa Francisco, torna-se hoje um impulso para uma verdadeira renovação teológico-

pastoral da Igreja.  

A primeira motivação para desenvolver esta dissertação é a necessidade de reavivar a 

opção preferencial pelos pobres para a atividade pastoral-teológica da Igreja, especialmente, 

na América Latina e no Caribe. Sabe-se que a pobreza continua assolando os povos deste 

continente, e por mais que existam críticas e dúvidas sobre a legitimidade desta perspectiva 

teológica, especialmente por parte de alguns setores conservadores da Igreja, optar 

preferencialmente pelos pobres ainda continua sendo necessário.  

A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé foi enfática ao afirmar que a opção 

preferencial pelos pobres continua sendo um imperativo que brota do compromisso do 

seguimento a Jesus em nosso continente. Esta Instrução convoca a Igreja e teólogos para uma 

reflexão crítica acerca da prática da teologia da libertação e não deve “ser interpretada como 

uma desaprovação de todos aqueles que querem responder generosamente e com o autêntico 

espírito evangélico à “opção preferencial pelos pobres”1. 

A segunda motivação para a elaboração desta dissertação refere-se a minha pertença à 

Congregação do Imaculado Coração de Maria, um instituto religioso missionário, presente em 

cinco países da América Latina e Caribe. Na condição de ser um dos primeiros membros 

brasileiros desta Congregação, senti-me impelido a elaborar uma dissertação que venha 

contribuir com nossa presença pastoral na Guatemala, República Dominica, Haiti, México e 

                                                
1 SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Instrução sobre alguns aspectos da Teologia 
da Libertação, p. 6. 



9 

 

Brasil; por isso, argumento de maneira contundente que a opção preferencial pelos pobres 

ainda pode trazer grande contribuição para a ação missionária do Instituto nesta região. Uma 

vez que a maioria dos membros da congregação presente nestes países são de origem 

estrangeira, eu, como latino, me sinto desafiado a aprofundar o tema em questão para uma 

possível contribuição na elaboração do projeto pastoral desta província. 

A terceira, refere-se ao fato de ser inevitável escapar ao crivo da teologia latino-

americana da libertação para se refletir, teologicamente, sobre a pobreza. Esta teologia é a que 

mais aprofundou um pensamento teológico que tem os pobres como protagonistas das 

transformações sociais, dando-lhes um impulso significativo na luta contra a injustiça em suas 

diversas facetas. Falamos de uma teologia originalmente latino-americana desenvolvida no 

perene anseio de encontrar uma linguagem sobre Deus que inclua a libertação integral da 

pessoa humana. Como diz Gustavo Gutiérrez, a “matriz histórica da teologia da libertação 

está na vida do povo pobre e, de modo especial, na vida das comunidades cristãs que surgem 

no seio da Igreja presente na América Latina”2. 

 Tendo exposto estas três motivações, veremos agora o método aplicado para a 

produção desta dissertação. Este método sustenta-se basicamente em pesquisas bibliográficas. 

As fontes principais utilizadas foram alguns documentos do Magistério, conciliares e pós-

conciliares, obras de Gustavo Gutiérrez e alguns de seus comentadores. Considerando que a 

opção preferencial pelos pobres é um tema amplamente abordado no círculo teológico, 

buscamos delimitá-lo ao pensamento de Gutiérrez e do Papa Francisco em Evangelii 

Gaudium, com algumas ressalvas e breves alusões a outros teólogos. Discorreremos sobre no 

Magistério da Igreja, representada pelo Concílio Vaticano II, pela Doutrina Social da Igreja e 

pelos documentos do Conselho Episcopal Latino-americano a partir de Medellín. 

No primeiro capítulo, abordaremos a fundamentação da opção preferencial pelos 

pobres a partir do Magistério da Igreja. Demonstraremos que esta opção não é propriedade 

exclusiva da teologia latino-americana da libertação desenvolvida por Gustavo Gutiérrez e 

por tantos outros teólogos. A predileção de Deus pelos pobres, humilhados e injustiçados está 

presente ao longo da história da salvação traduzida nos escritos bíblicos do Antigo e Novo 

Testamento, pelos padres da Igreja e também pelo Magistério.  Assim, vale citar brevemente 

exemplos de que os Padres da Igreja se preocupavam com eles. 

Santo Ambrósio (337 ou 339-397) argumentava para que “o alimento fosse comum 

para todos e que a terra, por consequência, fosse uma espécie de propriedade comum para 

                                                
2 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da libertação: perspectivas, p. 32. 
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todos”3. São João Crisóstomo (344 ou 354 – 407) disse em uma de suas homilias: “Queres 

honrar o corpo de Cristo? Não o desprezes quando nu; não o honres aqui com vestes de seda e 

abandones fora no frio e na nudez o aflito”4. São Basílio (330-379) critica os ricos e avarentos 

de seu tempo: “ Se cada um tirasse para si o que lhe é necessário e entregasse ao indigente o 

que sobra, ninguém seria rico, ninguém seria pobre”5. Santo Agostinho (354-430) clama ao 

Senhor por verdade e justiça para os pobres: “Repartamos o nosso pão com os que têm fome, 

alojemos em nossa casa o pobre sem abrigo, vistamos os nus e não desprezemos os que, 

habitando sob o mesmo teto, são nossos semelhantes”6. Santo Tomás de Aquino (1225-1274) 

demonstra preocupação com a justa distribuição dos bens ao afirmar que “os ricos que têm 

como seus os bens pertencentes a todos e de que eles foram os primeiros a apropriar-se, são 

semelhantes àquele que, chegando primeiro ao teatro, impediria os outros de entrar, 

reservando apenas para si o que é destinado à vantagem de todos”7. 

Os padres da Igreja, mencionados acima, foram inspirados pelas Sagradas Escrituras, 

pois nela se encontram os fundamentos da fé cristã. Sabe-se que muitas teologias foram 

produzidas ao longo dos mais de dois mil anos de cristianismo. Cada época foi marcada por 

teólogos que se lançaram neste desafiante exercício de buscar a epistemologia para falar de 

Deus de maneira relevante aos seus interlocutores e em coerência com o momento histórico-

social em que se encontravam. É fato que nem sempre o pobre foi tema central nessas 

diversas teologias, mas seria incoerente afirmar que eles foram totalmente ausentes delas. 

Gustavo Gutiérrez sustenta: “As teologias levam necessariamente a marca do tempo, da 

sociedade e do contexto eclesial em que nascem. Vivem nutridas pelo atual e pelo substantivo 

das condições em que nasceram”.8 Neste sentido, não cabe às teologias atuais pretender 

desqualificar os pensamentos teológicos de outras épocas, mas buscar dialogar com eles, 

extraindo de cada um aquilo que têm de melhor para o enriquecimento do fazer teológico 

atual.     

 Referindo-se ao Concílio Vaticano II, faremos breve alusão ao pontificado do Papa 

Santo João XXIII uma vez que ele, ao convocar o Concílio, teve como uma de suas intuições 

principais o desejo de uma Igreja pobre a serviço dos pobres. Faremos menção a dois 

documentos conciliares: Lumen Gentium e Gaudium et Spes focalizando aquilo que eles 

                                                
3 RODRIGUES, António dos Reis. Sobre o uso da riqueza, p. 27. 
4 TEIXEIRA, Vinícius Augusto Ribeiro. A misericórdia nos padres da Igreja e em outros mestres espirituais, p. 
20. 
5 MARTINS, Alexandre Andrade. Introdução à cristologia latino-americana, p. 68. 
6 AGOSTINHO, Santo. Confissões de magistro, p. 270. 
7 RODRIGUES, António dos Reis, Sobre o uso da riqueza, p. 29. 
8 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teología y Momento Histórico, p. 485. 
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dizem sobre o tema em questão. Abordaremos também a opção preferencial pelos pobres a 

partir da Doutrina Social da Igreja. Esta é de profunda riqueza teológica, espiritual e 

existencial. Busca, antes de tudo, zelar pela liberdade e pela promoção humana, abordando 

questões relacionadas ao tema desta dissertação tais como a pobreza, o desemprego, 

liberdade, direitos humanos e outros. Trata-se de questões desafiantes para a ação 

evangelizadora da Igreja. Por fim, apresentaremos o que os documentos da Conferência Geral 

do Episcopado Latino-americano dizem sobre a opção preferencial pelos pobres. Serão 

abordados os documentos de Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, destacando o 

compromisso da Igreja com a opção preferencial pelos pobres.  

No capítulo segundo, localizaremos esta opção na teologia de Gustavo Gutiérrez. 

Sabe-se que Gutiérrez é um teólogo com uma vasta produção literária. Seu master piece 

“Teologia da Libertação. Perspectivas” de 1971 apresenta de suas ideias, mas isso não nos 

impede de recorrer também a outras obras suas. Tais como “A Força Histórica dos Pobres” 

de 1981, “O Deus da vida” de 1982, “Beber em seu próprio poço: itinerário espiritual de um 

povo” de 1983, “Falar de Deus a partir do sofrimento do inocente” de 1986, e outras. 

Trataremos o método teológico de Gutiérrez. Método este que nos coloca diante de 

dois momentos (atos) que estão intrinsicamente relacionados: a práxis cristã como ato 

primeiro e a reflexão teológica como ato segundo. Para isso, Gutiérrez tem o pobre como 

ponto de partida teológico-pastoral. Daí também emerge sua espiritualidade. Por fim, 

discorreremos neste capítulo sobre três eixos da teologia sistemática na ótica da opção 

preferencial pelos pobres: o eixo cristológico, o eixo eclesiológico e o eixo escatológico. 

Buscaremos demonstrar neste capítulo o quanto a opção preferencial pelos pobres 

moldou a teologia de Gutiérrez, sendo a chave hermenêutica de seu pensamento. Para tanto, 

usaremos suas principais obras e também alguns de seus comentadores. Acreditamos ainda 

que, para compreender o pensamento de um teólogo, é necessário ater-se ao seu tempo, 

considerando aspectos social, cultural, econômico, eclesial, teológico e sua própria 

experiência enquanto sujeito no mundo. Por isso, a necessidade de apresentar, mesmo que 

brevemente, a sua biografia;9 uma história que se iniciou num contexto de ditaduras militares, 

                                                
9 Gustavo Gutiérrez nasceu em Monserrat, Lima, Peru em 8 de junho de 1928. Viveu situações limites em sua 
vida que muito provavelmente marcaram sua teologia. De origem hispânica e indígena quechuan traz em seu 
corpo os traços de um individuo nativo cuja fisionomia falam por si. Sofreu de osteomielite tendo que passar 
grande parte de sua infância acamado. Estudou medicina e posteriormente decidiu abraçar a vida sacerdotal. 
Ingressou na pastoral universitária católica e posteriormente na união nacional dos estudantes católicos de Lima. 
Estudou filosofia e psicologia em Lovaina, Bélgica e em Lyon, França. Teve uma breve passagem na Gregoriana 
de Roma. Retornou em 1960 para lecionar na faculdade de letras e ciências sociais na Universidade Católica de 
Lima, Peru. A experiência acadêmica na Europa certamente foi fundamental para que ele percebesse o contraste 
entre Europa e América Latina. Diferença que fora percebida em termos sociais, econômicos, culturais, eclesiais 
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em diversos países da América Latina, e também pela influência dominadora estadunidense. 

Neste contexto, as comunidades eclesiais de base começaram a se articular para vencer a 

força da ditadura militar, enfrentando repressão policial e a opressão econômica. 

No capítulo terceiro, abordaremos alguns pressupostos da teologia do Papa Francisco 

contidos sobretudo no documento Evangelii Gaudium. Por questões metodológicas focaremos 

neste documento, mas isso não nos impedirá de dialogar com outros documentos do mesmo 

papa e também com alguns de seus comentadores. Demonstraremos o quanto o Papa 

Francisco reavivou a opção pelos pobres sustentando assim nossa tese inicial de que ela ainda 

é de grande relevância para a ação pastoral da Igreja em tempos hodiernos. Veremos sua clara 

posição em favor de uma Igreja missionária e voltada preferencialmente para os pobres.  

Ao longo deste capítulo, argumentaremos sobre a atualidade da opção preferencial 

pelos pobres. Apresentaremos a fundamentação teológica e pastoral do Papa Francisco e sua 

relação com a opção preferencial pelos pobres. Entraremos também em alguns conceitos da 

teologia do povo argentina que nos conduzirá a um aprofundamento da teologia do Papa 

Francisco. Este capítulo abordará também o protagonismo dos pobres em Evangelii Gaudium, 

as causas estruturais da pobreza e da injustiça no mundo. Por fim, concluiremos este capítulo 

afirmando a opção preferencial pelos pobres como um apelo para a conversão teológico-

pastoral da Igreja que clama por uma renovada antropologia cristã e uma renovada 

solidariedade entre as pessoas e o cosmo. 

Tendo apresentado estes três grandes eixos da dissertação, como considerações finais, 

pretendemos colocar em diálogo a teologia de Gustavo Gutiérrez com aquela proposta pelo 

Papa Francisco elucidando os pontos em que elas divergem e convergem, suas peculiaridades 

e disparidades, evidenciando, contudo, que, em última instância, ambas valorizam a opção 

preferencial como um impulso para uma renovada teologia. Por fim, longe de pretender 

esgotar o assunto e tendo consciência da vasta bibliografia sobre ele, pretendemos que esta 

dissertação seja também uma espécie de reavivamento da opção preferencial pelos pobres 

para os dias de hoje. 

                                                                                                                                                   
e teológicos. Abraçou a vida pastoral sendo um pastor ao lado dos pobres no subúrbio de Lima. A experiência 
fez dele não somente um teólogo das salas de aula ou do escritório, mas um pastor junto do povo pobre. 
Cultivando um discurso de solidariedade, dando voz aos sem voz, esperança aos esquecidos e discriminados, 
carentes de amor e ternura, despertou nele o desejo de desenvolver uma nova maneira de fazer teologia. Para 
maior aprofundamento da vida e obra de Gustavo Gutiérrez. Cf. LIBANIO, João Batista, Gustavo Gutiérrez. São 
Paulo: Loyola, 2004. (Teologos do século XX). 
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1 OS POBRES NO MAGISTÉRIO DA IGREJA A PARTIR DO VATICANO II 
 

O objetivo deste primeiro capítulo é destacar a contribuição do Concílio Vaticano II 

para a fundamentação da opção preferencial pelos pobres. Este Concílio foi para a Igreja 

universal um evento de profunda renovação (aggiornamento), motivando assim todas as 

conferências episcopais no mundo a buscarem maneiras adequadas para responderem a este 

espírito renovador. Uma das intuições fundamentais trazidas pelo Concílio foi o desejo de se 

construir uma Igreja pobre a serviço dos pobres. O Papa São João XXIII expressou esta 

intuição ao convocar o Concílio. Intuição esta que que posteriormente fora acolhida e 

desenvolvida durante a Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-americano em 

Medellín, Colômbia em 1968 e nas conferências que a sucederam.  

A Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina afirmou que se 

tratando da “Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja estão de tal forma 

entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros e que juntos, cada qual a 

seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das 

almas” (DV, n. 10). Tendo isto em mente, iremos agora abordar esta questão a partir do 

Magistério da Igreja, ressaltando o seu aporte para o tema da opção preferencial pelos pobres. 
  

1.1 São João XXIII e o desejo por uma Igreja pobre para os pobres 
  

 A eleição de Ângelo Roncalli ao papado, em 28 de outubro de 1958, anunciava um 

papado curto e de modesto impacto nos rumos da Igreja. Em seus cinco anos liderando a 

Igreja produziu oito encíclicas, dentre elas Pacem in Terris e Mater et Magistra, que veremos 

posteriormente. Entretanto seu maior legado é a convocação do Concílio Vaticano II. 

Aclamado como o papa bom devido a sua generosidade e simpatia, logo após a convocação 

do Concílio, proferiu uma série de pronunciamentos, que foram elucidando gradualmente a 

sua visão, dando direção a toda Igreja. Na Carta Apostólica Oecumenicum Concilium, de 28 

de abril de 1962, São João XXIII apresenta uma das finalidades do Concílio. 
 

A expectativa do Concílio Ecumênico exige, pois, um mais decidido esforço de 
justiça individual e social e um empenho mais generoso de caridade, um dom 
jubiloso de si mesmo para o bem comum, a fim de que uma ordem mais equitativa 
nas relações familiares, sociais e internacionais possa progredir, para a vantagem de 
toda a humanidade1. 

                                                
1 SÃO JOÃO XXIII, Carta Apostólica Ecumenicum Concilium. Disponível em: 
https://w2.vatican.va/content/johnxxiii/pt/apost_letters/1962/documents/hf_jxxiii_apl_19620428_oecumenicum.
html. Acesso em: 04 de junho de 2018. 
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A partir dos ideais de São João XXIII, mencionados brevemente acima, fica evidente a 

preocupação social que o Concílio despertaria na Igreja. Aqui o Santo Padre destaca os 

direitos da pessoa humana, a justiça social, a caridade e o bem comum. Valores urgentes para 

o contexto que o mundo vivia. Entretanto, as ideias de São João XXIII para o Concílio estão 

ainda melhores sintetizadas em dois discursos de profunda dimensão profética, clara visão e 

espírito audacioso. O primeiro foi a mensagem de rádio a todos os fiéis cristãos proferida no 

dia 11 de setembro de 1962, e o segundo exatamente um mês depois na abertura solene do 

Concílio em 11 de outubro do mesmo ano. 

O primeiro discurso teve como objetivo criar uma reflexão maior por parte dos fiéis 

em todo o mundo sobre a necessidade do Concílio e no que ele consistiria. O Concílio visava 

em última instância à “renovação do encontro do rosto de Jesus Ressuscitado, rei glorioso, 

imortal e radiante em toda a Igreja para saúde, alegria e resplendor das nações”2. Para tanto, o 

Papa estava consciente do contexto cultural, social e político que o mundo estava enfrentando. 

Ele reconheceu a necessidade de dialogar com o mundo, agindo nele a partir de uma leitura 

ad extra sobre a missão da Igreja, um olhar para fora. Ele diz que “o mundo tem seus 

problemas e busca agora, com angústia, como resolvê-los,”3 Entretanto, ele está por igual 

consciente dos desafios vividos internamente na Igreja, ou seja, das realidades eclesiais que 

clamavam por mudança. Por isso uma leitura ad intra da Igreja, um olhar para dentro 

clamando por renovação. José Oscar Beozzo ressalta esta visão de Igreja proposta pelo Papa 

São João XXIII, uma Igreja que se esforça para lidar com seus problemas internos (ad intra) e 

externos (ad extra)4.  
 

No momento também em que as Igrejas correm o risco de fechar-se novamente no 
seu confessionalismo e voltar-se para os seus problemas internos, nada melhor do 
que revisitar Joao XXIII para reaprender que as Igrejas não estão a serviço de si 
mesmas mas do mundo, não a serviço dos seus fiéis mas do homem, qualquer que 
seja ele, como repetia o Papa João, em seu leito de morte: ‘Disposto a servir ao 
homem, enquanto tal, e não só aos católicos5. 

 

Uma das intuições do Papa São João XXIII mais importantes para este trabalho é o seu 

desejo por uma Igreja a serviço dos pobres. Para ele “a Igreja apresenta-se tal qual é, e quer 

ser, como a Igreja de todos e particularmente a Igreja dos pobres”6. A expressão 

                                                
2 SÃO JOÃO XXIII, Radio-mensagem a todos os fiéis cristãos no dia 11 de setembro de 1962. Disponível em: 
https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/pt/messages/pont_messages/1962.index.html. Acesso em: 04 de junho 
de 2018. 
3 Ibid. 
4 BEOZZO, José Oscar. Herança espiritual de João XXIII: olhar posto no amanhã, p. 27. 
5 Ibid., p. 6. 
6 BEOZZO, José Oscar. Herança espiritual de João XXIII: olhar posto no amanhã, p. 6. 
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“particularmente a Igreja dos pobres,” é indubitavelmente uma das mais importantes 

afirmações do Papa para a Teologia Libertação desenvolvida na América Latina cujo tema 

central fora a “irrupção dos pobres”7. De fato, fica evidente, que os pobres no mundo passam 

a ser, com maior veemência, a preocupação da Igreja. A reflexão acerca dos sinais dos tempos 

inclui o protagonismo dos pobres em uma Igreja que busca o aggiornamento. Também se 

torna urgente a necessidade de “ampliar nossa compreensão do mundo do pobre”8. 

No dia 11 de outubro de 1962, São João XXIII proferiu o discurso inaugural do 

Concílio Gaudet Mater Ecclesia9 (Alegra-se a Santa Mãe Igreja). Este discurso, é 

indubitavelmente, a fundação das quatro grandes sessões que marcou a assembleia do 

Concílio e trouxe profunda renovação para a Igreja. Em Gaudet Mater Ecclesia, São João 

XXIII expressou suas esperanças para a Igreja e o mundo. Ele afirmou que o Concílio iria 

abençoar a Igreja com grande riqueza espiritual e novas forças para que ela pudesse olhar para 

o futuro sem medo. Christoph Theobald, em seu trabalho intitulado A recepção do Concílio 

Vaticano II esclarece o contexto em que Gaudet Mater Ecclesia foi proferido. 
 
Pela primeira vez, todos os povos da Terra e todas as tradições puderam se fazer 
ouvir na Igreja, já que o encontro entre os bispos buscava também cruzar os 
caminhos históricos de cada uma de suas Igrejas: a experiência limitada de um 
indivíduo ou de uma região tornava-se assim a experiência da Igreja inteira e vice-
versa; compartilhamento, no sentido forte do termo, que transformava 
inevitavelmente cada um dos atores e colocava a todos a questão da orientação e do 
futuro.10 

 

 O pontificado do Papa São João XXIII demonstrou considerável interesse sobre as 

realidades eclesiais e sociais dos diversos países do mundo. Os bispos, oriundos dos países 

pobres, passaram a serem ouvidos a partir do momento em que o Concílio se viu na 

necessidade de buscar um diálogo profético e solidário, reconhecendo que a Igreja não 

poderia se furtar em ouvir o grito dos pobres. Tal percepção contribuiria profundamente para 

o tão desejado aggiornamento que estava além dos muros do Vaticano e alcançava uma 

abrangência mundial, especialmente na Igreja no terceiro mundo. Assim segue um importante 

testemunho de Herbert José de Souza citado por José Oscar Beozzo: 

 
O Concílio, a meu ver, tornou se fonte de uma reconversão da Igreja, cujos frutos se 
podem colher, por exemplo, na teologia da libertação. A opção preferencial pelos 

                                                
7 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da libertação: perspectivas, p. 15. 
8 Ibid., p.19. 
9 SÃO JOÃO XXIII, Gaudet Mater Ecclesia. Disponível em: http://w2.vatican.va/content/john-
xxiii/pt/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council.html. Acesso em: 04 de junho de 
2018. 
10 THEOBALD, Christoph. A recepção do Concílio Vaticano II: ter acesso à fonte, p. 35-36. 
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pobres tem sua raiz no Concílio Vaticano II. Isto significa que João XXIII foi, por 
excelência, uma evangelizador, na medida que apontou a presença de Cristo vivo na 
vida do mundo, através da dignificação da luta dos oprimidos, dos injustiçados, dos 
humilhados e ofendidos.11 

  

O Concílio produziu no total dezesseis documentos. Neste trabalho discorreremos 

brevemente sobre dois deles, destacando o que se refere diretamente ao nosso tema. A 

Constituição Dogmática Lumen Gentium e a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. 

Considerando a riqueza da variedade de temas abordados por estes documentos, buscaremos 

extrair deles aquilo que contribui para o tema da opção preferencial pelos pobres, tema este 

que será mais tarde assumido pela Igreja latino-americana.  

 

1.2 Lumen Gentium, Gaudium et Spes e os pobres 

 
A Constituição Dogmática Lumen Gentium foi promulgada por Paulo VI, em 21 de 

novembro de 1964. Sendo um dos mais importantes documentos do Concílio, Lumen Gentium 

buscou abordar a natureza e a constituição da Igreja como uma sociedade visível e espiritual, 

corpo místico de Cristo. Ela é dividida em oito seções e 69 subtemas. Considerando o escopo 

desta dissertação que é o tema da opção preferencial pelos pobres, voltaremos nossa atenção a 

uma citação extraída do primeiro capítulo intitulado O mistério da Igreja com o subtítulo A 

Igreja simultaneamente visível e espiritual.  

 
Cristo Jesus, ‘como subsistisse na condição de Deus, despojou-se de si mesmo, 
tomando a condição de servo’ (Fl 2,6) e por nossa causa ‘fez-se pobre embora fosse 
rico’ (2Cor 8,9): da mesma maneira a Igreja, embora necessite dos bens humanos 
para executar sua missão, não foi instituída para buscar a glória terrestre, mas para 
proclamar, também pelo seu próprio exemplo, a humildade e abnegação. Cristo foi 
enviado pelo Pai para ‘evangelizar os pobres, sanar os contritos de coração’ (Lc 
4,18), ‘procurar e salvar o que tinha perecido’ (Lc 19,10): semelhante a Igreja cerca 
de amor todos os afligidos pela fraqueza humana, reconhece mesmo nos pobres e 
sofredores a imagem de seu Fundador pobre e sofredor. Faz o possível para mitigar-
lhes a pobreza e neles procura servir a Cristo (LG, n. 8). 

 

O conteúdo desta citação ressalta a intenção da Constituição em abordar questões 

teológicas para uma renovada eclesiologia. Ele nos apresenta o desafio da Igreja de seguir a 

pobreza espiritual vivida por Jesus de Nazaré e, ao mesmo tempo, de ser sensível para com os 

pobres do mundo. Um texto inspirador sobre a missão da Igreja frente à condição de pobreza 

que muitos se encontram no mundo. Ela retrata uma retomada de consciência da Igreja sobre 

sua identidade, afirmando a necessidade de deixar-se moldar pela pessoa de Jesus Cristo, 

                                                
11 BEOZZO, José Oscar. Recepção do pontificado de João XXIII na igreja do Brasil, p. 172. 
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visto aqui como servo humilde e despojado, que se abnegou do poder, e se fez pobre, 

colocando-se ao lado dos pobres. Esta é a única seção de Lumen Gentium que aborda 

diretamente a questão do pobre. Fato a ser questionado uma vez que o idealizador do 

Concílio, o Papa Santo João XXIII aspirava um Igreja pobre a serviço dos pobres. Esperava-

se que os documentos conciliares abordariam com maior ênfase esta questão, o que não 

aconteceu. 

Por conseguinte, Lumen Gentium indiretamente nos oferece alguns pontos para 

adentrar no tema da opção preferencial pelos pobres. Ao referir-se à missão dos bispos em 

suas respectivas igrejas locais, a Constituição afirma que é missão do episcopado “promover e 

defender a unidade da fé e disciplina comum a toda a Igreja; formar os fiéis no amor pelo 

Corpo místico de Cristo, principalmente pelos membros pobres, sofredores e que padecem 

perseguição por amor da justiça” (LG, n. 23). Mais adiante, referindo se aos leigos, percebe-

se um direcionamento para a dimensão espiritual da pobreza. Os leigos “devem alimentar o 

mundo com frutos espirituais (cfr. Gl 5,22) e nele difundir aquele espírito que anima os 

pobres, mansos e pacíficos, que o Senhor no Evangelho proclamou bem-aventurados (cfr. Mt. 

5, 3-9)” (LG, n. 38). 

Nota-se ainda ao longo do documento uma alternância entre o que seria a pobreza 

espiritual vivida por Jesus de Nazaré e a pobreza material dos homens e mulheres de seu 

tempo. “Todos quantos se vêem oprimidos pela pobreza, pela fraqueza, pela doença ou 

tribulações várias, e os que sofrem perseguição por amor da justiça, saibam que estão unidos, 

de modo especial, a Cristo nos seus sofrimentos pela salvação do mundo” (LG, n. 41). Por 

fim, no parágrafo seguinte, o documento realça novamente a pobreza espiritual ou evangélica 

fazendo um apelo para todos os cristãos, na “busca da santidade e perfeição, aderirem ao 

desapego às riquezas terrestres como o caminho da perfeição e da caridade” (LG, n. 42). 

A Constituição Pastoral Gaudium et Spes foi promulgada pelo Papa Paulo VI, em 07 

de dezembro de 1965. Diferentemente de Lumen Gentium, Gaudium et Spes apresenta uma 

maior preocupação com a questão dos pobres. Esta Constituição enfatiza a necessidade da 

Igreja em se envolver nas realidades humanas, participando das alegrias, tristezas e 

esperanças do povo. Há uma explícita preocupação da Igreja com o mundo, locus de sua 

missão. À Igreja não cabe somente uma presença espiritual no mundo, mas profética e 

libertadora. Esta e outras premissas deste documento dão ânimo para o envolvimento social 

da Igreja. Percebe-se também neste documento que a Igreja decide reconciliar-se com a 

modernidade, optando pelo diálogo ao invés da condenação e do fechamento. 

Estamos diante duma Igreja que opta por uma atitude profética e aberta ao diálogo 



18 

 

com o mundo tendo em vista as vítimas da história. Já no começo do documento temos um 

dos mais célebres textos produzidos pelo Concílio que inspirou e continua inspirando aqueles 

que se empenham na construção de uma Igreja que opta pelos pobres. 

 
As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, 
sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as 
esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo; e não há realidade 
alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Porque a sua 
comunidade é formada por homens, que, reunidos em Cristo, são guiados pelo 
Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai, e receberam a 
mensagem da salvação para a comunicar a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se 
real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história (GS, n. 1). 

 

Frente à pobreza no mundo, Gaudium et Spes afirma que o homem é 

“simultaneamente causa e vítima” (GS, n. 8). Ao realçar a discrepância existente entre as 

nações ricas e pobres, o documento afirma que mesmo na miséria das nações pobres, 

descobrimos o valor intrínseco dos indigentes. Segundo o documento, “muitas nações, pobres 

em bens econômicos, mas ricas em sabedoria, podem trazer às outras inapreciáveis 

contribuições” (GS, n. 15). Assim, passamos a entender que o pobre começa a ser visto não 

somente como objeto da caridade por parte dos ricos, mas sujeito da transformação de sua 

própria realidade. Entretanto, esta concepção torna-se mais evidente a partir da recepção do 

Concílio na América Latina, especialmente em Medellín. Tempo em que os pobres são 

convidados a perceberem que mesmo diante dos sofrimentos causados pela pobreza, eles 

carregam em si a dignidade de serem filhos e filhas de Deus com direito à vida em plenitude. 

O documento alerta a Igreja sobre sua missão social e transformadora em prol dos 

pobres. A ela cabe a missão de “suscitar obras destinadas ao serviço de todos, sobretudo dos 

pobres, tais como obras caritativas e outras semelhantes” (GS, n. 42). A Igreja passa a 

desenvolver uma consciência maior sobre a pobreza no mundo com movimentos em vista da 

superação desta pobreza. Uma vez que também é sua a missão “de proteger os homens; a 

vontade de tornar as condições de vida melhores para todos e especialmente para aqueles que 

sofrem da privação de responsabilidade ou de pobreza cultural” (GS, n. 57). Neste sentido, o 

diálogo com o mundo moderno, com as ciências e com outros setores da sociedade seria um 

passo concreto para “mitigar as desigualdades sociais” ao invés de cair na “regressão dos 

socialmente débeis e ao desprezo dos pobres” (GS, n. 63). 

Por fim, Gaudium et Spes, mesmo não usando o termo clássico “opção preferencial 

pelos pobres”, abre um grande precedente para a ideia ao afirmar que: 
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Todos têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e suas famílias. 
Assim pensaram os Padres e Doutores da Igreja, ensinando que os homens têm 
obrigação de auxiliar os pobres e não apenas com os bens supérfluos. Aquele, 
porém, que se encontra em extrema necessidade, tem direito de tomar, dos bens dos 
outros, o que necessita. Sendo tão numerosos os que no mundo padecem fome, o 
sagrado Concílio insiste com todos, indivíduos e autoridades, para que, recordados 
daquela palavra dos Padres, alimenta o que padece fome, porque, se o não 
alimentaste, mataste-o, repartam realmente e distribuam os seus bens, procurando 
sobretudo prover esses indivíduos e povos daqueles auxílios que lhes permitam 
ajudar-se e desenvolver-se a si mesmos (GS, n. 69). 

 

 Lumem Gentium e Gaudium et Spes estão entre os documentos mais importantes da 

Igreja nas últimas décadas. Primeiramente, por serem documentos conciliares e por 

carregarem em si grande autoridade magisterial, influenciando, portanto, toda a Igreja em seu 

agir pastoral e doutrinal. Segundo, estes documentos demonstram interesse da Igreja em 

dialogar com o mundo, com as ciências modernas e com outros setores da sociedade. Não há 

mais uma atitude de fechamento, mas de busca de um diálogo frutífero, sobretudo, no que 

tange a promoção da vida. Terceiro, de cunho universal, estes documentos suscitam nas 

conferências episcopais e igrejas locais a consciência de compreenderem seus problemas, 

especialmente, o da pobreza, e à luz do Evangelho em diálogo com o mundo, buscar soluções 

para superá-los. 

Tendo discorrido, mesmo brevemente sobre Lumen Gentium e Gaudium et Spes, pode-

se perceber que o Concílio Vaticano II quis ser um Concílio pastoral: esta finalidade foi 

proclamada desde o início por seu idealizador, o Papa São João XXIII. Para Rosino Gibellini, 

o Concílio “ousa a descida ao mundo e se declara solidário com ‘as alegrias e esperanças, as 

tristezas e as angústias’ da humanidade, como se afirma na abertura da constituição conciliar 

Gaudium et Spes”.12 Ao término do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI fez uma 

provocante afirmação para pensarmos a autoridade do Concílio: 

 
Há quem se pergunte que autoridade, que qualificação teológica o Concílio quis 
atribuir aos seus ensinamentos, pois bem, sabe-se que ele evitou dar solenes 
definições dogmáticas envolventes da infalibilidade do Magistério Eclesiástico. A 
resposta é conhecida, se nos lembrarmos da Declaração Conciliar de 6 de março de 
1964, confirmada a 16 de novembro desse mesmo ano: dado o caráter pastoral do 
Concílio, evitou este proclamar em forma extraordinária dogmas dotados da nota de 
infalibilidade. Todavia conferiu a seus ensinamentos a autoridade do Supremo 
Magistério ordinário.13 

  

                                                
12 GIBELLINI, Rosino, A teologia do século XX, p. 490. 
13 PAULO VI, Discurso na audiência de 12 de janeiro de 1966. Disponível em: 
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/audiences/1966.index.html. Acesso em: 04 de junho de 2018. 
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O Papa Paulo VI ressaltou bem a autoridade do Concílio e a necessidade de acolhê-lo 

na vida da Igreja. Entretanto, a recepção do Concílio se deu de maneiras variadas. Exemplo 

disso encontramos em um grupo de padres que ao refletirem durante o Concílio, perceberam a 

necessidade de incluir o tema da opção preferencial pelos pobres nas reflexões conciliares. 

Evidentemente que não se trata de uma posição do magistério, mas um compromisso dos que 

se engajaram em tornar a Igreja de fato uma Igreja pobre para os pobres. 

Embora, não de forma oficial, estes padres conciliares decidem reunir-se para pensar 

um Igreja verdadeiramente pobre e a serviço dos pobres e também sobre o papel dos pobres 

na Igreja. Esta reunião se dá nas Catacumbas de Santa Domitila, em 16 de novembro de 1965. 

Produziram um manifesto assinado por 40 bispos. A maioria oriunda dos países do terceiro 

mundo. Batizado de Pacto das Catacumbas14, constituiu-se de trezes pontos ou compromissos 

sustentados por textos conciliares e também pelas Sagradas Escrituras. Trata-se de um projeto 

ousado que expõe a missão dos pobres na Igreja. Convoca os bispos se comprometeram a 

viver uma vida simples, a serem desapegados, a recusarem riquezas, títulos honoríficos e 

privilégios, a fazerem parcerias com grupos sociais, a se empenharem nas obras sociais, a 

valorizarem a colegialidade e a caridade pastoral com o clero e com o povo de Deus. Segundo 

Beozzo: 

 
Essa recepção pelo Pacto traz uma marca toda especial. Aqueles bispos, pouco mais 
de quarenta, aos quais se somaram, nos dias seguintes, outros quinhentos, assumem 
o Concílio como um caminho de conversão e de compromisso pessoal com os 
pobres, seus sofrimentos, suas necessidades, suas lutas e esperanças. Não pregam 
para os outros, mas examinam a si mesmos e à sua Igreja. Assumem o propósito de 
ser pastores identificados com seu rebanho e querem que sua Igreja seja servidora e 
pobre.15 

  

O Concílio não foi um evento isolado da história da Igreja. Ele acontece dentro da 

longa tradição buscando interpretá-la à luz dos sinais dos tempos. O mundo não parou no pós-

Concílio. Mudanças continuaram acontecendo. Com a globalização, o planeta se tornou uma 

pequena aldeia, mas as desigualdades sociais continuam aumentando. A pobreza continua 

castigando multidões e a missão da Igreja a serviço dos pobres continua urgente. O Concílio 

nos ensina que a Igreja não deve se intimidar diante dos problemas sociais. Ela deve dialogar 

com o mundo e extrair dele elementos que facilitem a sua missão. Tudo isso, sem perder a 

dimensão profética e a abertura ao diálogo. A mensagem de Jesus é a mesma, mas os 

contextos mudam. Nesta perspectiva a ideia de aggiornamento continua sendo relevante na 

                                                
14 BEOZZO, José Oscar. Pacto das Catacumbas. 
15 Ibid., p. 9. 



21 

 

Igreja. E a Igreja pobre a serviço dos pobres sonhada pelo Papa Santo João XXIII ainda está 

por fazer-se. Ao encerrar o Concílio Vaticano II, Paulo VI nos deixa um aviso ou alerta sobre 

a importância do Concílio para os anos vindouros. Trata-se de uma séria afirmação que os 

católicos de hoje e amanhã não devem perder de vista. 

 
É necessário manter religiosamente toda a doutrina legada pelo Concílio. Pois ela foi 
aprovada pela autoridade do Concílio Ecumênico e portanto faz parte doravante do 
Magistério Eclesiástico e, por conseguinte, em matéria de fé e de costumes, uma 
norma mui direta e universal de verdade, norma da qual os teólogos jamais tem o 
direito de se apartar nos seus estudos.16 

  

 E por fim, tendo passado pouco mais de cinquenta anos do Concílio, percebe-se que a 

Igreja ainda continua empenhada, alinhando-se às diretrizes traçadas por ele. Sua missão se dá 

no mundo e ao dialogar com as diversas realidades sociais, ela tem produzido sua doutrina 

social. De fato, tem sido assim desde o pontificado de Leão XIII até os dias de hoje. Frente ao 

mundo, a Igreja percebe o sofrimento dos pobres. Portanto a próxima seção tratará dos pobres 

na Doutrina Social da Igreja.  

 

1.3 Os pobres na Doutrina Social da Igreja 

 

Pretendemos, ao longo desta seção, apresentar como alguns documentos da Doutrina 

Social da Igreja (DSI) têm abordado a opção preferencial pelos pobres do Papa Leão XIII a 

Bento XVI. O magistério do Papa Francisco será abordado no terceiro capítulo desta 

dissertação. Recorreremos a alguns dos principais documentos da DSI e apontaremos algumas 

críticas com o objetivo de demonstrar que não se pode pensar a ação social da Igreja sem 

incluir o pobre em seu horizonte. Buscaremos, brevemente, situar historicamente cada 

documento demonstrando como a Igreja vem respondendo aos sinais dos tempos, esforçando-

se para viver sua vocação profética a serviço da vida, sobretudo no esforço pela libertação do 

ser humano de tudo que venha a restringir sua dignidade. 

Comecemos com o pontificado de Leão XIII por meio da encíclica Rerum Novarum 

(1891) que marca o início da Doutrina Social da Igreja Católica e, por conseguinte, coloca em 

pauta algumas situações enfrentadas pelos pobres no mundo. Sobre o contexto eclesiástico 

daquele tempo em relação aos pobres, afirma Ney Souza que “não faltavam numerosíssimas 

iniciativas no campo da caridade, entendidas principalmente como assistência ao pobre. 
                                                
16 PAULO VI. Carta ao Congresso de Teologia pós-conciliar de 21 de setembro de 1966. Disponível em: 
http://www.amoranossasenhora.com.br/conheca-os-documentos-do-concilio-vaticano-ii-no-ano-da-fe/. Acesso 
em: 04 de junho 2018. 
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Inegavelmente, encontram-se obras que revelam uma grande generosidade e abnegada 

dedicação”17. O mesmo autor diz que “o século XIX é particularmente fecundo em obras 

caritativas, como mostra o grande número de congregações religiosas fundadas nessa época 

para atender os pobres, nos mais diversos setores”18. 

 Em Rerum Novarum, Leão XIII demonstra grande consciência sobre a pobreza 

enfrentada por muitos trabalhadores da Europa industrializada. Ele enfatizou ao longo do 

documento os princípios necessários para promover a justiça social introduzindo a teoria do 

salário justo e dos direitos e deveres de empregados e empregadores. O papa realça a 

importância da proteção dos direitos dos trabalhadores, das associações livres garantidas pelo 

Estado e do direito da propriedade privada. Segundo Ney Souza, Leão XIII “nunca deixou de 

se interessar vivamente pelos problemas que os novos tempos suscitavam, fugindo, assim, do 

estreito ‘doutrinismo’ de muitos eclesiásticos de seu tempo”19. 

Sobre a pobreza, o pontífice afirma que a Igreja “por uma multidão de instituições 

eminentemente benéficas, tende a melhorar a sorte das classes pobres” (RN, n. 8). É evidente 

que a Igreja reconhece sua missão diante da pobreza dos trabalhadores, mas a preocupação 

maior do Papa está para além do sofrimento dos pobres de seu tempo. Ele se preocupa com a 

luta de classes, tema desenvolvido pelo comunismo. Para ele “o primeiro princípio a pôr em 

evidência é que o homem deve aceitar com paciência a sua condição: é impossível que na 

sociedade civil todos sejam elevados ao mesmo nível” (RN, n. 9). Aqui ele faz alusão às 

classes ricas e pobres e defende que as diferenças são naturais. “O erro capital na questão 

presente é crer que as duas classes são inimigas natas uma da outra, como se a natureza 

tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num duelo obstinado” 

(RN, n. 9). Para ele, a missão da Igreja é ser “guarda e intérprete, é de natureza aproximar e 

reconciliar os ricos e os pobres, lembrando as duas classes os seus deveres mútuos e, primeiro 

que todos os outros, os que derivam da justiça” (RN, n. 9). 

 Leão XIII chama a atenção do empregador rico sobre o pecado de “explorar a pobreza 

e a miséria e especular com a indigência, são coisas igualmente reprovadas pelas leis divinas e 

humanas; que cometeria um crime de clamar vingança ao céu quem defraudasse a qualquer 

preço dos seus labores” (RN, n. 10). Dirigindo se aos pobres como “aos deserdados da 

fortuna, aprendam da Igreja que, segundo o juízo do próprio Deus, a pobreza não é um 

                                                
17 SOUZA, Ney. Aspectos das raízes da Doutrina Social da Igreja, p. 45. 
18 Ibid., p. 46. 
19 Ibid., p. 41. 
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opróbrio e que não se deve corar por ter de ganhar o pão com o suor do seu rosto” (RN, n. 

13). 

 A encíclica considera com naturalidade a existência de ricos e pobres. À Igreja cabe a 

tarefa de exercer o cuidado sobre os pobres, mas é “mãe comum dos ricos e dos pobres” (RN, 

n. 15). O Papa afirma a suposta igualdade de direitos entre ricos e pobres. Para ele, “os 

pobres, com o mesmo título que os ricos, são, por direito natural, cidadãos; isto é, pertencem 

ao número das partes vivas de que se compõe, por intermédio das famílias, o corpo inteiro da 

Nação, para não dizer que em todas as cidades são o grande número” (RN, n. 18). Por fim, 

especial consideração é dada ao trabalhador pobre, ou “o pobre operário à desumanidade de 

ávidos especuladores, que abusam, sem nenhuma descrição, tanto das pessoas como das 

coisas” (RN, n. 25). 

 Três pontos chamam a atenção em Rerum Novarum. Primeiro, o Papa Leão XIII não 

se pergunta pelas causas da pobreza e não a vê como uma realidade desumana, mas natural. 

Segundo, ele não se coloca preferencialmente ao lado dos pobres, mas busca reconciliar ricos 

e pobres. A reconciliação sempre é um valor, porém diante de situações de desigualdades 

necessitamos de justiça e não necessariamente de reconciliação. Terceiro, frente ao 

empregado pobre, naquele que tem uma profissão. Excluído está o desempregado pobre e 

indigente. Segundo Celso Luiz Tracco, “pela publicação da Rerum Novarum, a Igreja, ao 

mesmo tempo que procurava proteger os interesses dos operários europeus, tentava afastá-los 

da atração ideológica socialista-comunista, predominantemente ateia”20. Não podemos ignorar 

o fato de estarmos no século XIX, porém, este documento influenciou a maioria dos 

documentos da Doutrina Social da Igreja e, portanto, precisa ser lido com senso crítico para 

que a Igreja não seja indiferente ao sofrimento dos pobres que precisam urgentemente de 

libertação da situação de pobreza e das injustiças cometidas por um sistema que sustenta a 

pobreza no mundo. 

Quadragesimo Anno, carta encíclica do Papa Pio XI, de 15 de maio de 1931, sobre a 

restauração e aperfeiçoamento da ordem social, em conformidade com a lei Evangélica no 40º 

aniversário da encíclica de Leão XIII, Rerum Novarum. É publicado em tempos complexos. 

Entre a Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945); e 

logo após a grande Depressão, também conhecida como Crise de 1929: o pior e o mais longo 

período de recessão econômica do século XX (altas taxas de desemprego, aumento da pobreza 

e profunda crise econômica sobretudo nos EUA e países europeus). Este período também é 

                                                
20 TRACCO, Celso Luiz. A opção preferencial pela riqueza, p. 129. 
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marcado pelo crescimento de governos comunistas, fascistas e totalitários em diversos países 

do mundo. Nazismo Alemão (Adolf Hitler - 1919), Fascismo Italiano (Benito Mussolini - 

1922), Totalitarismo Russo (Josef Stalin - 1927). Neste período a pobreza aumenta 

vertiginosamente e as injustiças sociais se intensificam21. 

O papa denuncia o sistema econômico que centralizava o capital nas mãos de poucos à 

custa da pobreza da grande maioria. “Apregoava-se, que por fatal lei econômica, pertencia aos 

patrões acumular todo o capital, e que a mesma lei condenava e acorrentava os operários a 

perpétua pobreza e vida miserável” (QA II, 2). O documento defende o direito à propriedade 

privada pautado pelo princípio do bem comum e da justiça social. Percebe-se a denúncia 

diante do “contraste estridente, que há entre o pequeno número dos ultra ricos e a multidão 

inumerável dos pobres” (QA II, 1). 

A encíclica ressalta a missão da Igreja na defesa dos pobres operários e condena 

“quem abusa da mesma religião para paliar as suas iníquas extorsões e defender-se contra as 

justíssimas reclamações dos operários” (QA III, 2).  Ela defende a Igreja por ser “acusada de 

patrocinar a causa dos ricos, e de não se compadecer das necessidades e angústias dos pobres, 

defraudados da sua parte de bem-estar nesta vida” (QA III, 2). Por fim, o documento convoca 

os ricos à conversão. “Então os ricos e senhores converterão em amor solícito e operoso o 

antigo desprezo pelos irmãos mais pobres; acolherão os seus justos pedidos com bom rosto e 

coração aberto, perdoar-lhes-ão até sinceramente as culpas e os erros” (QA III, 3). 

Semelhante a Rerum Novarum, Quadragesimus Annos não deixa o pobre de fora, mas 

não defende, explicitamente, a necessidade de erradicar a pobreza, preferindo promover a 

harmonia entre ricos e pobres. O Papa Pio XI se encontrava num momento complexo: o 

período entre guerras. Entretanto, parece que o Papa se preocupa mais em dar continuidade às 

questões postas por Leão XIII e mantém as críticas contra o socialismo e ao seu ramo 

revolucionário - o comunismo -, implementado na Rússia com a revolução de 1917. Chama a 

atenção a ausência de críticas ao regime fascista então vigente na Itália. Provavelmente, o 

papa tomou este caminho por considerar que este seria um mal menor frente ao comunismo 

internacional em expansão. Além disto, o recém-assinado tratado de Latrão entre a Santa Sé e 

o regime fascista italiano que definiu a autoridade do Papa sobre o território do Vaticano.  

Diante destas questões políticas, os pobres pareciam estar longe de ser a maior das 

preocupações do Magistério da Igreja naquele tempo. Foram necessários trinta anos para a 

Igreja produzir um novo documento de sua Doutrina Social. Isso foi feito com o Papa São 

                                                
21 Disponível em: http://blog.maxieduca.com.br/totalitarismo-facismo-nazismo/ Acesso em: 16 de junho de 
2018. 
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João XXIII. Citaremos aqui dois duas de suas Mater et Magistra publicada no dia 15 de maio 

1961 e Pacem in Terris publicada no dia 11 de abril de 1963. As duas encíclicas marcam uma 

nova era no pensamento social da Igreja. Este pontificado coloca a Igreja em diálogo com o 

mundo e não de repulsa ou indiferença.  

Dando continuação aos seus antecessores, São João XXIII também advoga pelos 

direitos dos trabalhadores, sua participação na produção de bens e começa a refletir sobre a 

pobreza internacional, tirando o foco exclusivo da realidade europeia ou dos países 

industrializados. O comunismo continua sendo visto com uma grande ameaça, porém, não 

com a mesma atenção dos documentos anteriores. A grande preocupação passa a ser os países 

pobres e as desigualdades sociais. Questões políticas continuam sendo a grande preocupação 

do Papa. Com o pós-guerras, inaugura-se a Guerra Fria que afeta todo o mundo. Em 1961 é 

construído o muro de Berlim, um dos grandes símbolos deste conflito e sobretudo da 

bipolarização que se instaurava entre um mundo capitalista e outro comunista. Todavia, uma 

das maiores contribuições de Mater et Magistra é desenvolvimento do princípio da dignidade 

da pessoa humana definido nas seguintes palavras: 
 
Deste princípio básico, que defende a dignidade sagrada da pessoa, o magistério da 
Igreja, com a colaboração de sacerdotes e leigos competentes, formulou, 
especialmente neste último século, uma doutrina social. Esta indica com clareza o 
caminho seguro que leva ao restabelecimento das relações de convivência social 
segundo critérios universais correspondentes à natureza, aos diversos âmbitos de 
ordem temporal, e às características da sociedade contemporânea, e precisamente 
por isto, aceitáveis por todos. (MM, n. 219). 

 

 Consciente das rápidas mudanças no mundo, o Papa João XXIII se preocupa com a 

complexidade das relações humanas e a necessidade de assegurar a liberdade de cada 

indivíduo. A riqueza acumulada por poucos, a crescente desigualdade social, os salários 

injustos, as condições de trabalho desumanas, o trabalho infantil e da mulher, o desemprego e 

a desintegração da família são realidades que colocam em risco a dignidade da pessoa humana 

(MM, n. 13). O Papa denuncia, veementemente, a discrepância social e econômica entre os 

países ricos e pobres, clamando pela solidariedade entre ambos e, por fim, sustenta que para 

que haja paz, faz-se necessário a justiça social.  

Percebe-se uma profunda mudança na doutrina social desenvolvida por João XXIII em 

Mater et Magistra e continuada no documento Pacem in Terris (1963). Ele demonstra neste 

documento, primeiramente, uma consciência maior sobre a pobreza mundial e clama as 

nações ricas a assumirem uma maior responsabilidade social diante da pobreza no mundo. Em 

seguida, o Papa esboça possíveis razões causadoras da pobreza. Ele exorta a Igreja a assumir 
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uma postura crítica frente estruturas injustas. Uma atitude que vai além da mera caridade ou 

ajuda aos pobres. Terceiro, por mais que o papa demonstre profunda indignação ante a 

discrepância entre os países ricos e pobres, o documento não entra nas especificidades de cada 

continente. Sabe-se que a pobreza gerada nos países é frutos não somente das injustiças 

intercontinentais ou entre países, mas sobretudo pelas injustiças existentes nas próprias 

nações, muitas vezes fomentadas por influências estrangeiras. Portanto, salvo a consciência 

sobre a enorme discrepância entre ricos e pobres, a busca pelas razões da pobreza e a 

necessidade de superá-la, falta ainda na doutrina social reconhecer o pobre como agente de 

transformação de sua realidade. Estas e outras questões abrem caminho para o Concílio 

Vaticano II. 

 A carta encíclica Populorum Progressio foi publicada pelo Papa Paulo VI, em 26 de 

março de 1967. Uma encíclica que procede do frescor do Concílio Vaticano II e é tratada 

durante Segunda Conferência Geral do Episcopado latino-americano realizada em Medellín, 

Colômbia em 26 de agosto de 1968. Populorum Progressio continua desenvolvendo a 

doutrina social da Igreja iniciada por João XXIII em Mater et Magistra e em Pacem in Terris. 

O Papa abraça o tema do desenvolvimento humano como um dos caminhos para a construção 

da paz e da justiça. Ele alerta sobre o crescimento de conflitos no mundo e das desigualdades 

sociais. O desenvolvimento humano deve ser um crescimento integral, não somente em 

questões econômicas e sociais. A encíclica demonstra possuir uma consciência maior sobre a 

questão da pobreza no mundo. Isso se dá especialmente pelo fato da rapidez das informações 

trazidas pela televisão e das viagens do Papa pelo mundo. Em uma das mais célebres 

afirmações da encíclica, há um convite para Igreja se tornar advogada dos pobres. 
 
Antes da nossa elevação ao sumo Pontificado, duas viagens, uma à América Latina 
(1960) outra à África (1962), puseram-nos em contato imediato com os lancinantes 
problemas que oprimem continentes tão cheios de vida e de esperança. Revestido da 
paternidade universal, por ocasião de novas viagens à Terra Santa e à Índia, 
pudemos ver com os nossos próprios olhos e como que tocar com as nossas próprias 
mãos as gravíssimas dificuldades que assaltam povos de civilização antiga lutando 
com o problema do desenvolvimento. Enquanto decorria em Roma o Concílio 
Ecumênico Vaticano II, circunstâncias providenciais levaram-nos a dirigirmos à 
Assembleia Geral das Nações Unidas: fizemo-nos, diante deste vasto areópago, o 
advogado dos povos pobres (PP, n. 4). 

  

A denúncia à discrepância entre os países ricos e pobres continua com destaque na 

encíclica. Os países desenvolvidos são chamados a cooperar com os subdesenvolvidos, 

sobretudo porque se percebe um agravamento das desigualdades sociais no mundo. Há uma 

maior conscientização das nações pobres sobre os seus problemas, razão que leva o papa a 

propor a criação de um fundo mundial em benefício dos pobres. Dentro da Igreja ele propõe a 
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criação de uma comissão capaz de discutir seriamente a questão da justiça social como um 

elemento constitutivo da missão da Igreja. Eis o surgimento da Comissão Justiça e Paz. O 

documento afirma: 

 
E, ultimamente, no desejo de responder ao voto do Concílio e de concretizar a 
contribuição da Santa Sé para esta grande causa dos povos em via de 
desenvolvimento, julgamos ser nosso dever criar entre os organismos centrais da 
Igreja, uma Comissão pontifícia encarregada de "suscitar em todo o povo de Deus o 
pleno conhecimento da missão que os tempos atuais reclamam dele, de maneira a 
promover o progresso dos povos mais pobres, a favorecer a justiça social entre as 
nações, a oferecer as que estão menos desenvolvidas um auxílio, de maneira que 
possam prover, por si próprias e para si próprias, ao seu progresso"; justiça e paz é o 
seu nome e o seu programa. Pensamos que este mesmo programa pode e deve unir, 
com os nossos filhos católicos e irmãos cristãos, os homens de boa vontade. Por isso 
é a todos que hoje dirigimos este apelo solene a uma ação organizada para o 
desenvolvimento integral do homem e para o desenvolvimento solidário da 
humanidade (PP, n. 5). 

  

As desigualdades sociais vão se tornando mais evidentes e escandalosas, portanto, 

clamando por atitudes concretas da Igreja em prol das vítimas do sistema social injusto. Uma 

vez que o mundo caminha mais para a agravação do que para a atenuação da disparidade dos 

níveis de vida: os povos ricos gozam de um crescimento rápido, enquanto os pobres se 

desenvolvem lentamente (PP, n. 8). A Igreja, fiel ao serviço pela vida, vai assumindo papéis 

importantes na promoção da justiça e da paz (PP, n. 12). O pobre passa a ter um rosto 

conhecido pela Igreja. Neste sentido, o documento refere-se aos que são privados do 

atendimento de suas necessidades básicas devido ao egoísmo humano e às estruturas de 

opressão (PP, n. 21). 

Tendo em vista o desenvolvimento dos povos, a Igreja assume uma postura proativa, 

propondo ações concretas em favor dos pobres, clamando as autoridades governamentais e 

organizações diversas a agirem em favor do desenvolvimento da pessoa humana (PP, n. 21). 

O desenvolvimento humano também exige de todos uma conversão. Neste sentido, o 

documento propõe que “os povos em via de desenvolvimento devem saber escolher: criticar e 

eliminar os falsos bens que levariam a uma diminuição do ideal humano, e aceitar os valores 

verdadeiros e benéficos, para os desenvolver, juntamente com os seus, segundo a própria 

índole” (PP, n. 41). 

 Ainda em termos concretos, o documento elabora uma série de propostas para o 

desenvolvimento humano. Em assistência aos fracos, propõe a luta contra a fome, uma vez 

que “ninguém pode ignorar que, em continentes inteiros, são inumeráveis os homens e as 

mulheres torturados pela fome, inumeráveis as crianças subalimentadas, a ponto de morrer 
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uma grande parte delas em tenra idade e o crescimento físico e o desenvolvimento mental de 

muitas outras correrem perigo” (PP, n. 45). Porém, somente alimentar os famintos não é 

suficiente por parte dos países ricos ou por parte da Igreja. O documento vai além, propondo 

algo mais desafiante, apelando à consciência de cada pessoa na promoção da justiça e do 

desenvolvimento humano. Eis, portanto, alguns pontos claros do documento que evoca uma 

resposta da Igreja. 

 
 

Não se trata apenas de vencer a fome, nem tampouco de afastar a pobreza. O 
combate contra a miséria, embora urgente e necessário, não é suficiente. Trata-se de 
construir um mundo em que todos os homens, sem exceção de raça, religião ou 
nacionalidade, possam viver uma vida plenamente humana, livre de servidões que 
lhe vêm dos homens e de uma natureza mal domada; um mundo em que a liberdade 
não seja uma palavra vã e em que o pobre Lázaro possa sentar-se à mesa do rico. 
Isto exige, da parte deste último, grande generosidade, muitos sacrifícios e esforço 
contínuo. Compete a cada um examinar a própria consciência, que agora fala com 
voz nova para a nossa época (PP, n. 45). 

  

Populorum Progressio chama a atenção sobre a responsabilidade moral dos países 

desenvolvidos. Afirma que “perante a indigência crescente dos países subdesenvolvidos, deve 

considerar-se normal que um país evoluído dedique uma parte da sua produção a socorrer as 

suas necessidades; é também normal que forme educadores, engenheiros, técnicos e sábios, 

que ponham a ciência e a competência ao seu serviço” (PP, n. 48). O mesmo ocorre para a 

denúncia profética dos abusos cometidos pelos países desenvolvidos. Por isso alerta: para a 

“avareza continuada provocaria os juízos de Deus e a cólera dos pobres, com consequências 

imprevisíveis” (PP, n. 49). Enfim, percebe-se a necessidade de programas sociais bem 

organizados em favor dos pobres. 

 
Um programa é, efetivamente, mais e melhor que um auxílio ocasional, deixado à 
benevolência de cada um. Supõe, como acima dissemos, estudos aprofundados, 
fixação de objetivos, determinação de meios e conjugação de esforços, para que 
possa responder às necessidades presentes e às exigências previsíveis. Mais ainda, 
ultrapassa as perspectivas do crescimento econômico e do progresso social: dá 
sentido e valor à obra que se pretende realizar. Ordenando o mundo, valoriza o 
homem (PP, n. 50). 

 

É proposto neste documento a criação de um fundo mundial “sustentado por uma parte 

da verba das despesas militares, para vir em auxílio dos mais deserdados” (PP, n. 51). Este 

projeto teria como vantagem “acordos bilaterais ou multilaterais: estes acordos permitirão 

substituir as relações de dependência e os ressentimentos vindos de uma era colonial, por boas 

relações de amizade, mantidas num pé de igualdade jurídica e política” (PP, n. 52). Com 

caráter de urgência, este fundo mundial considera que “torna-se um escândalo intolerável 
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qualquer esbanjamento público ou privado, qualquer gasto de ostentação nacional ou pessoal, 

qualquer recurso exagerado aos armamentos” (PP, n. 53). Por fim, o documento salvaguarda a 

soberania dos países, sobretudo aqueles que porventura receberiam os benefícios do fundo 

mundial. A garantia da soberania seria por via do diálogo entre as nações e por um profundo 

respeito a regras internacionais. Questões econômicas devem ser norteados por valores éticos 

e considerações prévias com a realidade de cada país subdesenvolvido. Neste sentido, o 

documento recorre àqueles que se dispõem em ajudar os pobres esclarecendo que: 

 
 [...] não se trata de favorecer preguiçosos e parasitas. E os beneficiados podem 
exigir que não se intrometam na sua própria política, nem perturbem a sua estrutura 
social. Como Estados soberanos, compete-lhes conduzir os seus próprios negócios, 
determinar a sua política e orientar-se livremente para a sociedade que preferirem. 
Portanto, é uma colaboração voluntária, uma participação eficaz de uns como os 
outros, numa idêntica dignidade, que deve estabelecer-se para a construção de um 
mundo mais humano (PP, n. 54). 

 

Ao longo do documento, fica visível o seu objetivo na promoção humana, ou no 

desenvolvimento dos povos. Eis um constante alerta sobre o que está em jogo: “a vida dos 

povos pobres, a paz civil dos países em via de desenvolvimento, e a paz do mundo” (PP 55). 

A prática da solidariedade, dever de todo cristão, faz-se urgente frente à situação dos pobres e 

das injustiças em suas diversas formas. Ao cristão, cabe “por meio do calor de um 

acolhimento fraterno, lhes comunicar o exemplo de uma vida sã, a estima da caridade cristã 

autêntica e eficaz, e o apreço dos bens espirituais” (PP, n. 67). Assim, a Igreja, impelida por 

estes valores cristãos, percebe-se na missão de trabalhar contra a miséria e pela promoção 

integral da pessoa humana. Segundo a encíclica: 

 
Combater a miséria e lutar contra a injustiça, é promover não só o bem-estar, mas 
também o progresso humano e espiritual de todos e, portanto, o bem comum da 
humanidade. A paz não se reduz a uma ausência de guerra, fruto do equilíbrio 
sempre precário das forças. Constrói-se, dia a dia, na busca de uma ordem querida 
por Deus, que traz consigo uma justiça mais perfeita entre os homens (PP, n. 76). 

 

 A dimensão profética adotada pelo papa Paulo VI em Populorum Progressio faz deste 

documento uma das mais importantes encíclicas da Doutrina Social da Igreja. Acredita-se que 

seja um dos documentos que melhor correspondeu a Gaudium et Spes, pois demonstra 

profunda consciência sobre as realidades do mundo, sobretudo a do pobre. Busca dialogar 

com os diversos setores da sociedade, confrontando os ricos a assumirem uma 

responsabilidade moral diante dos pobres. E demonstra profundo apreço pela promoção da 

dignidade humana e do desenvolvimento integral da pessoa humana. Percebe-se um 
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humanismo cristão que supera preocupações anteriores da Igreja, tais como a bipolaridade 

entre capitalismo e comunismo, o receio no envolvimento em questões políticas e ideológicas, 

e com a espiritualização da pobreza. Por fim, Populorum Progressio é uma demonstração real 

de que a Igreja não se furta em ler os sinais dos tempos e agir em favor da vida22. 

Dando continuidade à Doutrina Social do Papa Paulo VI, o santo João Paulo II 

produziu quatro grandes documentos. O primeiro foi Laborem Exercens de 1981. O segundo 

foi Sollicitudo Rei Socialis de 1987. O terceiro foi Centesimus Annus de 1991.  O quarto e 

último documento foi Evangelium Vitae de 1995. Mesmo diante da importância de todos 

estes documentos do pontificado de João Paulo II, optamos neste trabalho abordar a encíclica 

Sollicitudo Rei Socialis.  

 Acredita-se que Sollicitudo Rei Socialis é um dos documentos mais importantes do 

Papa João Paulo II no que tange a Doutrina Social da Igreja. Aqui ele, explicitamente, aborda 

temas como o pecado estrutural e a opção preferencial pelos pobres. De certa forma, 

demonstra certa similaridade a temas elaborados pela teologia latino-americana da libertação, 

sobretudo ao condenar o aumento da distância entre ricos e pobres. Outras preocupações deste 

documento são o crescimento de refugiados e os conflitos oriundos da Guerra Fria. Tempo de 

recessão econômica, enriquecimento de poucos e empobrecimento da grande maioria. 

 Diferentemente de outros documentos da Doutrina Social da Igreja que abordam a 

discrepância social entre países ricos e pobres, Sollicitudo Rei Socialis nos alerta sobre as 

desigualdades sociais existentes em todos os países, nos desenvolvidos e subdesenvolvidos 

“porque não se pode ignorar que as fronteiras da riqueza e da pobreza passam pelo interior 

das próprias sociedades, quer desenvolvidas, quer em vias de desenvolvimento” (SRS, n. 14). 

Esta constatação nos convida a refletirmos sobre as diversas faces da pobreza, uma realidade 

complexa que pode ser encontrada em todas as sociedades. O documento indaga: 
   

Aqui neste ponto, é conveniente acrescentar que, no mundo de hoje, há muitas 
outras formas de pobreza. Realmente, certas carências ou privações não merecem 
porventura este qualificativo? A negação ou a limitação dos direitos humanos — 
como, por exemplo, o direito à liberdade religiosa, o direito a participar na 
construção da sociedade, a liberdade de associação, ou de constituir sindicatos, ou 
de tomar iniciativas em campo econômico — não empobrecem elas a pessoa 
humana quiçá tanto, se não mais, do que a privação dos bens materiais? E um 
desenvolvimento que não tenha em conta o pleno reconhecimento destes direitos, 
será deveras um desenvolvimento de dimensões humanas? (SRS, n. 15). 

  

João Paulo II chama a atenção sobre o verdadeiro desenvolvimento humano. Ele 

denuncia neste documento campanhas contra a natalidade financiadas por iniciativas 

                                                
22 Estes e outros temas serão retomados por Paulo VI em Octogesima Adveniens de 1971. 
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estrangeiras nos países pobres. Tais atitudes corrompem a liberdade dos indivíduos. Para ele 

“as populações mais pobres é que vêm a sofrer por fim os maus tratos; e isso acaba por gerar, 

muitas vezes, a tendência para um certo racismo, ou por favorecer a aplicação de certas 

formas, igualmente racistas, de eugenismo” (SRS, n. 25). Em resposta a estas e outras 

situações, o documento convoca os pobres a desenvolverem a solidariedade entre si, e por 

seguinte, se coloca ao lado dos pobres na defesa e promoção da vida. “Em virtude do seu 

peculiar compromisso evangélico, a Igreja sente-se chamada a estar ao lado das multidões 

pobres, a discernir a justiça das suas solicitações e a contribuir para as satisfazer, sem perder 

de vista o bem dos grupos no quadro do bem comum” (SRS, n. 39). 

O documento, em profunda consonância com questões referentes à pobreza abordadas 

pela Doutrina Social da Igreja, nas últimas décadas, sobretudo em Gaudium et Spes e outros 

documentos conciliares, assume, explicitamente, a opção preferencial pelos pobres como 

necessária para a construção da justiça social. Segundo o documento: 

 
Trata-se de uma opção, ou de uma forma especial de primado na prática da caridade 
cristã, testemunhada por toda a Tradição da Igreja. Ela concerne à vida de cada 
cristão, enquanto deve ser imitação da vida de Cristo; mas aplica-se igualmente às 
nossas responsabilidades sociais e, por isso, ao nosso viver e às decisões que temos 
de tomar, coerentemente, acerca da propriedade e do uso dos bens (SRS, n. 42). 

  

Sollicitudo Rei Socialis dá ao tema da opção preferencial pelos pobres uma posição 

universal, um compromisso de toda a Igreja. Para o Papa, “dada a dimensão mundial que a 

questão social assumiu, este amor preferencial, com as decisões que ele nos inspira, não pode 

deixar de abranger as imensas multidões de famintos, de mendigos, sem teto, sem assistência 

médica e, sobretudo, sem esperança de um futuro melhor: não se pode deixar de ter em conta 

a existência destas realidades” (SRS, n. 42). Todos os setores da sociedade, não somente a 

Igreja “não devem esquecer-se de dar precedência ao fenômeno crescente da pobreza. Os 

pobres, infelizmente, em vez de diminuírem, multiplicam-se, não só nos países menos 

desenvolvidos, mas, o que parece não menos escandaloso, também nos que estão mais 

desenvolvidos” (SRS 42). Por fim, o documento baseia suas premissas no princípio básico da 

doutrina cristã de que os bens deste mundo são destinados a todos, ou seja, promove o 

princípio da destinação universal dos bens (SRS, n. 42). 

  Sollicitudo Rei Socialis pode ser considerado um dos documentos mais audaciosos e 

proféticos promulgado por João Paulo II. Nele, o papa expressa o desejo proposto pelo 

Concílio Vaticano II de uma Igreja aberta e atuante no mundo. Percebemos também neste 

documento, não somente uma maior conscientização por parte da Igreja de Roma sobre o 
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problema da pobreza no mundo, mas sobretudo um compromisso concreto de se colocar ao 

lado dos pobres com o intuito de vencer a pobreza e estabelecer a justiça.  

 Secretário da Congregação da Doutrina da fé de João Paulo II e, indubitavelmente, um 

dos maiores teólogos da contemporaneidade, Joseph Ratzinger foi eleito Papa e adotou o 

nome Bento XVI, em 2005. Em Caritas in Veritate, sua maior contribuição para a Doutrina 

Social da Igreja, aborda inúmeros pontos historicamente presentes em documentos anteriores. 

Inclui-se, aqui, a pobreza global, inúmeras faces da injustiça social e a corrida armamentista. 

Ele percebe os indivíduos e organizações sociais aos olhos da caridade e da verdade. A 

motivação individual pela caridade e pela preocupação com o autêntico desenvolvimento 

humano são temas constantes neste documento. São tratadas questões referentes ao meio 

ambiente, a justiça intergeneracional, a economia global e o alarmante aumento da pobreza no 

mundo. O documento marca quarenta anos de Populorum Progressio (1967). 

 Caritas in Veritate reconhece a importância do desenvolvimento econômico dos 

países, porém alerta sobre o risco da busca exclusiva do lucro e a negação do bem comum. 

Ele reconhece “que o desenvolvimento foi e continua a ser um fator positivo, que tirou da 

miséria milhões de pessoas e, ultimamente, deu a muitos países a possibilidade de se tornarem 

atores eficazes da política internacional” (CV, n. 21). O Documento chama a atenção para o 

crescimento das desigualdades sociais está junto ao crescimento da riqueza mundial. 

 
Nos países ricos, novas categorias sociais empobrecem e nascem novas pobrezas. 
Em áreas mais pobres, alguns grupos gozam duma espécie de superdesenvolvimento 
dissipador e consumista que contrasta, de modo inadmissível, com perduráveis 
situações de miséria desumanizadora. Continua o escândalo de desproporções 
revoltantes. Infelizmente a corrupção e a ilegalidade estão presentes tanto no 
comportamento de sujeitos econômicos e políticos dos países ricos, antigos e novos, 
como nos próprios países pobres. No número de quantos não respeitam os direitos 
humanos dos trabalhadores, contam-se às vezes grandes empresas transnacionais e 
também grupos de produção local (CV, n. 22). 

 

Atenção especial é dada à fome no mundo. A Igreja tem por vocação o compromisso 

com a defesa da vida e com a solidariedade. Ela é movida por um imperativo ético a dar de 

comer a quem tem fome. No entanto a grande questão não se restringe somente a alimentar o 

faminto, mas acabar com a forme no mundo. Para Bento XVI “eliminar a fome no mundo 

tornou-se, na era da globalização, também um objetivo a alcançar para preservar a paz e a 

subsistência da terra” (CV, n. 27). Movido pela tarefa de defender a vida, o papa repugna 

políticas públicas que pensam o desenvolvimento dos povos e a superação da pobreza a partir 

do controle demográfico e na contracepção como alternativas válidas. O papa denuncia, 

portanto, que “perduram também, em várias partes do mundo, práticas de controle 
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demográfico por parte dos governos, que muitas vezes difundem a contracepção e chegam 

mesmo a impor o aborto” (CV, n. 28). 

Tendo apresentado as linhas gerais dos principais documentos que compõem a 

Doutrina Social da Igreja, reconhecemos que todos retratam questões pertinentes aos pobres 

com intensidades diferentes. Na próxima seção abordaremos alguns aspectos das 

Conferências Gerais do Episcopado Latino-americano (de Medellín a Aparecida). Trata-se do 

magistério da Igreja continental, não universal como os documentos vistos acima. Estes 

documentos trouxeram grande contribuição para a reflexão teológico-pastoral de toda a Igreja. 

 

1.4 A opção preferencial pelos pobres: de Medellín a Aparecida 

 

A Igreja na América Latina e no Caribe representa para a Igreja universal um exemplo 

audacioso no que tange a recepção do Concílio Vaticano II e o protagonismo do pobre em 

uma Igreja que pretende renovar-se. Os documentos do CELAM representam o esforço de dar 

ao Concílio um rosto latino-americano e caribenho. Trata-se de uma fidelidade criativa ao 

Concílio, colocando em prática seu apelo à renovação pastoral da Igreja e também com seu 

diálogo com o mundo. Vale notar também que os quatro documentos a serem abordados nesta 

seção foram desenvolvidos em sua maioria em momentos de instabilidade política e social, na 

maioria dos países do continente. Ditadura militares, exploração e manipulação do capital 

estrangeiro, dívidas externas exorbitantes contribuíram fortemente para a pobreza 

desumanizadora que se instaurava no continente. Todavia, a Igreja latino-americana e 

caribenha não silenciou e assumiu, através do CELAM, uma voz profética no continente. 

 

1.4.1 Documento de Medellín 

 

Medellín é um divisor de águas na Igreja latino-americana e caribenha que repercutiu 

na Igreja mundial23. O Concílio fez a sua parte em dar voz e vez às igrejas locais. Sobre isso 

Clodovis Boff afirma, categoricamente: 
 

Foi só com o Vaticano II que se deram as condições de emergência de uma Igreja 
continental em sua originalidade e em sua diferença em relação ao modelo da igreja 
europeia. Precisamente, Medellín pode ser visto como a recepção criativa do 
Vaticano II na América Latina. O título do documento dessa Conferência soa: "A 
Igreja na atual transformação da América Latina à luz do Concílio". Como se intui, a 

                                                
23 BOFF, Clodovis. A originalidade histórica de Medellín. Disponível em: 
http://servicioskoinonia.org/relat/203p.htm. Acesso em: 04 de junho de 2018. 
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diferença dos outros Concílios que influíram no Continente (Trento e Vaticano I), a 
proposta do Vaticano II funcionou aí como inspiração e não mais como padrão a ser 
simplesmente copiado.24 

 

A II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano aconteceu em Medellín, 

Colômbia em 1968. Foi convocada e inaugurada pelo Papa Paulo VI e teve como tema A 

Presença da Igreja na Atual Transformação da América Latina à Luz do Concílio Vaticano 

II. O Documento de Medellín, assim chamado, foi uma das primeiras grandes respostas de 

uma Igreja local ao Concílio Vaticano II. A Igreja latino-americana não somente acolheu o 

Concílio, mas sobretudo, o desenvolveu. Exemplos concretos disso são a autonomia dada às 

Igrejas locais e conferências episcopais; o diálogo com o mundo; a necessidade de uma nova 

maneira de evangelizar; o lugar do pobre; o papel do leigo na Igreja; e a passagem da ideia de 

um modelo desenvolvimentista para a libertação integral do ser humano. Vale mencionar 

também as críticas que o documento desenvolve em relação às políticas internacionais 

injustas desenvolvidas, sobretudo, pelos Estados Unidos da América. Neste sentido, o 

“Episcopado Latino-americano não pode ficar indiferente ante as tremendas injustiças sociais 

existentes na América Latina, que mantêm a maioria de nossos povos numa dolorosa pobreza, 

que em muitos casos chega a ser miséria desumana” (DM, n. 14,1). 

  O documento busca na pessoa de Jesus de Nazaré e no magistério da Igreja, um olhar 

sensível aos sofrimentos dos povos e a inspiração necessária para uma igreja comprometida 

com os pobres.  

 
Dito tudo isso, é necessário salientar que o exemplo e o ensinamento de Jesus, a 
situação angustiosa de milhões de pobres na América Latina, as incisivas exortações 
do papa e do Concílio, põem a Igreja latino-americana ante um desafio e uma 
missão a que não pode fugir e à qual deve responder com a diligência e audácia 
adequadas à urgência dos tempos. Cristo, nosso Salvador, não só amou aos pobres, 
mas também, «sendo rico se fez pobre», viveu na pobreza, centralizando sua missão 
no anúncio da libertação aos pobres e fundou sua Igreja como sinal dessa pobreza 
entre os homens (DM, n. 14, 7). 

   

  Percebe-se, ao longo do documento, uma inclinação no episcopado por uma Igreja que 

opta pelos pobres. Uma visão clara dos rumos que a Igreja latino-americana tomaria nos anos 

vindouros.   

 
Por tudo isso queremos que a Igreja da América Latina seja evangelizadora e 
solidária com os pobres, testemunha do valor dos bens do Reino e humilde servidora 
de todos os homens de nossos povos. Seus pastores e demais membros do Povo de 

                                                
24 BOFF, Clodovis. A originalidade histórica de Medellín. Disponível em: 
http://servicioskoinonia.org/relat/203p.htm. Acesso em: 04 de junho de 2018. 
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Deus hão de dar à sua vida, suas palavras, suas atitudes e sua ação, a coerência 
necessária com as exigências evangélicas e as necessidades dos homens latino-
americanos. Preferência e solidariedade: o mandato particular do Senhor, que prevê 
a evangelização dos pobres, deve levar-nos a uma distribuição tal de esforços e de 
pessoal apostólico, que deve visar, preferencialmente, os setores mais pobres e 
necessitados e os povos segregados por uma causa ou outra, estimulando e 
acelerando as iniciativas e estudos que com esse fim se realizem (DM, n. 14, 8). 
 

  O Documento de Medellín, ao assumir o método ver-julgar-agir em sua constituição, 

foi de fundamental importância para o emergir da Igreja Latino-americana. Segundo C. Boff, 

o documento deixou três grandes legados para a Igreja não somente deste continente, mas em 

âmbito mundial. A opção pelos pobres, a teologia latino-americana da libertação e as 

comunidades eclesiais de base.  

  Sobre o primeiro, não se tratava de algo novo na Igreja, pois o próprio São João XXIII 

havia expressado seu desejo de uma Igreja pobre para os pobres. Entretanto, Medellín 

aprofunda este tema e o promove com um dos pilares para se construir uma Igreja 

verdadeiramente renovada. Sobre o segundo, mesmo que houvesse na Igreja um despertar da 

consciência social trazida pelo Concílio, a partir do Documento de Medellín, teólogos latino-

americanos começam a articular uma nova maneira de fazer teologia que considera o pobre 

como protagonista e dialoga com as ciências sociais como meio para compreender as 

injustiças e transformar a realidade. No terceiro, Medellín abre caminho para o crescimento 

desta nova forma de ser Igreja, uma Igreja que acontece nas bases, em pequenos grupos que 

se reúnem para refletirem a Palavra e, inspirados por ela, reinventarem sua história.25 Por fim, 

Medellín, sendo um documento pós-Conciliar, marca o começo de uma nova etapa na Igreja 

Latino-americana e a coloca num processo dinâmico de recepção do Concílio que será 

retomado em Puebla. 

 

1.4.2 Documento de Puebla 

 

 A III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano aconteceu em Puebla, 

México em 1979. Foi convocada e inaugurada por São João Paulo II e teve como tema a 

Evangelização no Presente e no Futuro da América Latina. O tema se inspira em Evangelii 

Nuntiandi, exortação apostólica do Papa Paulo VI que resultou do Sínodo dos Bispos de 1974 

sobre a evangelização. Evangelii Nuntiandi almeja “tornar a Igreja do século XX mais apta 

ainda para anunciar o Evangelho à humanidade do mesmo século XX” (EN, n. 2). Puebla se 

inspira também em Gaudium et Spes, documento que demonstrou grande abertura para refletir 
                                                
25 BOFF, Clodovis. A originalidade histórica de Medellín. 
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sobre as inúmeras faces da pobreza presente no mundo, tendo em vista a libertação dos povos. 

Puebla teve como meta principal ouvir as angústias dos povos sofridos deste continente.  

Assim afirma o documento:  

 
Preocupam-nos as angústias de todos os membros do povo, qualquer que seja a sua 
condição social: sua solidão, seus problemas familiares, a falta de sentido que não 
poucos vêem na vida. E mais especialmente queremos, hoje, compartilhar as 
angústias que nascem de sua pobreza. Vemos, à luz da fé, como um escândalo e uma 
contradição com o ser cristão, a brecha crescente entre ricos e pobres. O luxo de 
alguns poucos se converte em insulto contra a miséria das grandes massas. Isto é 
contrário ao plano do Criador e à honra que lhe é devida (DP, Cap. II, 2.2). 
 

Outro ponto de grande relevância, abordado por este documento, é a realidade do 

pecado social, em contrapartida, àqueles que optam por refletir somente sobre o pecado 

individual, pessoal, íntimo, podendo, às vezes perder a dimensão comunitária de fé e cair em 

um ativismo sem limites. Por isso, nesta “angústia e dor, a Igreja discerne uma situação de 

pecado social, cuja gravidade é tanto maior quanto se dá em países que se dizem católicos e 

que têm a capacidade de mudar” (DP, Cap. II, 2.2). 

 Com um tom mais profético e apontando com precisão as realidades da pobreza no 

continente, o documento nos chama a atenção para “a mortalidade infantil, a falta de moradia 

adequada, problemas de saúde, salários, fome, desemprego e subemprego, desnutrição, 

instabilidade no trabalho, migrações maciças, forçadas e sem proteção” (DP, Cap. II, 2.2). E 

por fim, o documento não se contenta somente em constatar os problemas sociais do 

continente, mas busca também compreendê-los e apresentar pistas de ação evangelizadora. 

Esta “realidade exige, portanto, conversão pessoal e transformações profundas das estruturas 

que correspondam às legítimas aspirações do povo a uma verdadeira justiça social; tais 

mudanças ou não se deram ou têm sido demasiado lentas na experiência da AL” (DP, Cap. II, 

2.2). 

O documento de Puebla remete-se a Medellín, sobretudo no que tange a opção 

preferencial pelos pobres. Segundo São João Paulo II em Puebla a “opção pelo homem latino-

americano visto em sua integridade, com seu amor preferencial, mas não exclusivo, pelos 

pobres, com seu ânimo para uma libertação integral dos homens e dos povos...”.26 Entretanto, 

a missão não havia se completado e algo mais poderia ser feito. O documento constata: 

 

                                                
26 JOÃO PAULO II. Homilia pronunciada na basílica de Nossa Senhora de Guadalupe da Cidade do México 
durante a solene concelebração com os participantes na conferência 27 de janeiro de 1979. Disponível em: 
http://www.padrefelix.com.br/doc20_11.htm. Acesso em: 04 de junho de 2018. 
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A imensa maioria de nossos irmãos continua vivendo em situação de pobreza e até 
miséria, que se veio agravando. Queremos tomar consciência do que a Igreja latino-
americana fez ou deixou de fazer pelos pobres depois de Medellín, como ponto de 
partida para a busca de pistas opcionais eficazes em nossa ação evangelizadora, no 
presente e no futuro da América Latina” (DP, Cap. 1, 1.1). 

  

O documento ressalta também a importância das Comunidades Eclesiais de Base 

como um meio em que a Igreja se organizou para refletir e planejar uma nova forma de ser 

Igreja no mundo. Foi sobretudo nas CEBs e a partir delas que os pobres começaram a 

articular seus pensamentos, planos e sonhos por uma vida melhor. 

 
O compromisso com os pobres e oprimidos e o surgimento das Comunidades de 
Base ajudaram a Igreja a descobrir o potencial evangelizador dos pobres, enquanto 
estes a interpelam constantemente, chamando-a à conversão e porque muitos deles 
realizam em sua vida os valores evangélicos de solidariedade, serviço, simplicidade 
e disponibilidade para acolher o dom de Deus (DP, Cap. II, 2.1). 

  

Puebla aconteceu 11 anos após Medellín. A Igreja latino-americana e caribenha vivia, 

ainda com frescor, as novidades do Concílio buscando assimilá-las nas dioceses, nas 

paróquias e nas comunidades eclesiais de base. Percebia-se que muito havia sido feito, mas os 

desafios continuavam, sobretudo aqueles causados pela pobreza desumanizante no continente. 

E assim, 13 anos depois os bispos se agrupam, em Santo Domingo, para discutir os rumos da 

Igreja na região. 

1.4.3 Documento de Santo Domingo 

 

A IV Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano aconteceu em Santo 

Domingo, República Dominicana em 1992. Celebrava-se 500 anos da presença eclesial na 

América Latina e 30 anos do início do Concílio Vaticano II, duas datas de forte simbolismo 

para a Igreja no continente. Esta conferência foi convocada e inaugurada por São João Paulo 

II e teve como tema Nova Evangelização, Promoção Humana e Cultura Cristã: “Jesus Cristo 

Ontem, Hoje e Sempre” (HB 13,8). O Documento de Santo Domingo atesta que “a nova 

evangelização é a idéia central de toda a temática desta Conferência” (DSD, n. 6).  

Continuando Medellín e Puebla, Santo Domingo não tira os pobres de sua agenda. Ao 

longo do documento, percebe se uma busca da “promoção integral do povo latino-americano 

e caribenho, a partir de uma evangélica e renovada opção pelos pobres, a partir da vida e da 

família” (DSD, n 302). O documento continua aprofundando este tema afirmando: 

 
Em continuidade com as Conferências de Medellín e de Puebla, a Igreja reafirma a 
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opção preferencial pelos pobres. Uma opção não exclusiva nem excludente, pois a 
mensagem da salvação está destinada a todos. “Uma opção, além disso, baseada 
especialmente na Palavra de Deus e não em critérios retirados das ciências humanas 
ou de ideologias contrárias entre si, que frequentemente reduzem os pobres em 
categorias sócio-políticas econômicas abstratas. Mas uma opção firme e 
irrevogável” (Discurso inaugural de João Paulo II aos Cardeais e Prelados da 
Cúria Romana 21 de dezembro de 1984, 9). (DSD, n. 16). 

  

Em Santo Domingo a Igreja se esforça para um renovado ímpeto missionário, 

buscando uma evangelização própria para aquele tempo. Não se percebe grandes novidades 

em relação a Medellín e Puebla. Os traços próprios de um Igreja que se opta pelos pobres 

continuam vivos e assim, a Igreja esperaria por mais 15 anos para convocar uma nova 

conferência episcopal que aconteceria em Aparecida, Brasil. 

 

1.4.4 Documento de Aparecida 

 

A V Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe aconteceu na 

cidade de Aparecida, Brasil, entre os dias 13 a 31 de maio de 2007. Quinze anos após a 

publicação do Documento de Santo Domingo, o Papa Bento XVI convoca e inaugura esta 

conferência. O Papa Francisco, então cardeal Bergoglio, foi um dos participantes e contribuiu, 

substancialmente, na produção do texto final, o Documento de Aparecida. 

Em seu discurso de abertura da V Conferência, Bento XVI associa a opção 

preferencial pelos pobres como algo intrínseco à pessoa de Cristo. Já neste discurso, fica 

visível que mesmo tendo passado quatro décadas desde Medellín, a opção preferencial 

continua sendo um dos elementos centrais do magistério latino-americano e caribenho.  

A fé nos liberta do isolamento do eu, porque nos leva à comunhão: o encontro com 
Deus é, em si mesmo e como tal, encontro com os irmãos, um ato de convocação, de 
unificação, de responsabilidade em relação ao outro e aos demais. Neste sentido, a 
opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica naquele Deus que se 
fez pobre por nós para nos enriquecer com a sua pobreza (cf. 2Cor 8,9).27 

  

Em Aparecida os bispos entenderam a Igreja como “morada de povos irmãos e casa 

dos pobres” (DAp, 8). Eles não hesitaram em preservar um dos elementos característicos da 

Igreja latino-americana e caribenha, a opção preferencial pelos pobres. Demonstraram pelos 

pobres não somente um compromisso pessoal, mas também de transformação social e 

libertação. Denunciaram o sistema econômico vigente que continua “aumentando as 

                                                
27 BENTO XVI. Discurso inaugural da V Conferência, Aparecida, 13 de maio de 2007. Disponível em: 
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2007/may/documents/hf_ben-
xvi_spe_20070513_conference-aparecida.html. Acesso em: 04 de junho de 2018. 
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desigualdades que marcam tristemente nosso continente e que mantêm na pobreza uma 

multidão de pessoas” (DAp, n. 62). O Documento também coloca em pauta o grito dos 

indígenas, afro-americanos e os imigrantes (DAp, n. 89-90). Ao identificar os pobres do 

continente, idealiza uma Igreja que assume a causa dos pobres (DAp, n. 98). Exorta de modo 

especial, os religiosos e religiosas reconhecendo “sua participação na ação pastoral e sua 

presença em situações de pobreza, de risco e de fronteira” (DAp, n. 99). 

 Os bispos não se furtaram em elaborar uma autocrítica em relação aos rumos da Igreja 

na América Latina e no Caribe. Dentre as críticas apresentadas está a atitude de setores da 

Igreja hodierna em relação ao Concílio Vaticano II. Ora, aquilo que era para ser aplicado na 

Igreja, tem encontrado certa resistência por parte de alguns setores dela. Assim, afirma o 

Documento: 

 
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 poucas recaídas secularizantes na vida consagrada influenciada por uma 
antropologia meramente sociológica e não evangélica. Tal como manifestou o Santo 
Padre no Discurso Inaugural de nossa Conferência: “percebe-se um certo 
enfraquecimento da vida cristã no conjunto da sociedade e da própria pertença à 
Igreja Católica” (DAp, n. 100). 

 

A respeito da espiritualidade que emana da opção preferencial pelos pobres, adotada 

pela Igreja latino-americana, o Documento afirma que, ao voltarmos para Cristo, esta opção 

deve se tornar um resultado do encontro com o Senhor. Segue o discurso inaugural de Bento 

XVI que diz:  

 
Quando o discípulo está apaixonado por Cristo, não pode deixar de anunciar ao 
mundo que só Ele nos salva (cf. At 4,12). De fato, o discípulo sabe que sem Cristo 
não há luz, não há esperança, não há amor, não há futuro”. Essa é a tarefa essencial 
da evangelização, que inclui a opção preferencial pelos pobres, a promoção humana 
integral e a autêntica libertação cristã (DAp, n. 146). 

 

Por fim, a opção preferencial pelos pobres e excluídos continua sendo, também no 

Documento de Aparecida uma das peculiaridades da Igreja latino-americana. Ao se 

sensibilizar com os sofrimentos dos empobrecidos do continente e colocar-se ao lado deles na 

restauração da dignidade humana e da libertação das forças opressoras e do pecado social, a 

Igreja vai moldando a sua identidade e missão. Portanto, afirma o Documento: 
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A opção preferencial pelos pobres é uma das peculiaridades que marca a fisionomia 
da Igreja latino-americana e caribenha. De fato, João Paulo II, dirigindo-se a nosso 
continente, sustentou que “converter-se ao Evangelho, para o povo cristão que vive 
na América, significa revisar todos os ambientes e dimensões de sua vida, 
especialmente tudo o que pertence à ordem social e à obtenção do bem comum. 
Nossa fé proclama que “Jesus Cristo é o rosto humano de Deus e o rosto divino do 
homem”.

 
Por isso, “a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé 

cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós, para nos enriquecer com sua 
pobreza”. 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, nem excludente 
(DAp, n. 391-392). 

  

Ao discorrermos sobre os documentos do Conselho Episcopal Latino Americano 

percebemos que a opção preferencial pelos pobres é um tema comum nos quatro últimos 

documentos. Mudanças ocorreram nas últimas décadas, mas a pobreza continua assolando a 

vida da maioria dos povos do continente. Assim, a Igreja latino-americana e caribenha 

continua sua luta pela libertação integral dos povos buscando assumir uma postura profética e 

libertadora na sociedade. 

 

1.5 Considerações Parciais 

  

Apresentamos, no primeiro capítulo pontos fundamentais do magistério da Igreja que 

nos introduz ao tema da opção preferencial pelos pobres. Traçamos um percurso que nos 

conduziu do Concílio Vaticano II aos documentos da Doutrina Social da Igreja e do CELAM. 

Mantivemos o foco naquilo que os respectivos documentos poderiam contribuir ao tema 

central desta dissertação: a opção preferencial pelos pobres. 

A opção preferencial pelos pobres não se sustenta somente em uma corrente do 

pensamento teológico ou a um certo setor do magistério da Igreja Católica que dá atenção aos 

problemas sociais. Esta é, antes de tudo, uma decisão do próprio Deus expressa ao longo das 

Sagradas Escrituras. Sobre isso nos diz Gustavo Gutiérrez: “toda a Bíblia, desde o relato de 

Caim e Abel, está marcada pelo amor de predileção de Deus pelos fracos e maltratados da 

história humana. Essa preferência manifesta precisamente o amor gratuito de Deus”28.  

O Concílio Vaticano II mudou os rumos da Igreja colocando-a num perene processo 

de renovação eclesial, pastoral e teológico. Com o Concílio percebemos um legítimo 

despertar ante a letargia da Igreja oficial, especialmente, frente ao sofrimento dos 

empobrecidos. Na América Latina e no Caribe, o Concílio foi recebido como um evento 

paradigmático, inovador e profético. Bispos, teólogos e leigos passaram a pensar as mudanças 

                                                
28 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da libertação: perspectivas, p. 25. 
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propostas pelo Concílio a partir de suas realidades. Os pobres passaram foram ouvidos pela 

Igreja e concebidos não somente como receptores da caridade, mas como pessoas conscientes 

de sua história. Por meio das quatro conferências gerais do episcopado latino-americano e 

caribenho, fica evidente que, no continente, os pobres se tornaram sujeitos eclesiais. Tais 

conferências perceberam o Concílio como um evento “que pôs a Igreja ‘dentro’ do mundo (e 

não mais ‘face’ a ele) e que ensinou a levar em conta, à luz da fé, os ‘sinais dos tempos", a 

Igreja continental assumiu para valer, a partir da fé e de sua missão pastoral, a realidade 

envolvente”29. 

Por fim, enquanto tema teológico orientador da ação pastoral e doutrinal da Igreja, 

pode-se dizer, a opção preferencial pelos pobres é uma iniciativa que tem origem nas 

Sagradas Escrituras, se sustenta no Magistério da Igreja e se fortalece sobretudo através 

experiência eclesial e teológica vivida na América Latina e Caribe nas últimas cinco décadas. 

Uma rica experiência que tem Gustavo Gutiérrez um dos seus maiores colaboradores. Sua 

teologia será o tema do próximo capítulo. 

 

                                                
29 BOFF, Clodovis. A originalidade histórica de Medellín. 
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2 A OPÇÃO PREFERENCIAL PELOS POBRES EM GUSTAVO GUTIÉRREZ 

 

 O primeiro tópico a ser abordado neste capítulo é o método teológico de Gutiérrez, 

que é também o método da teologia latino-americana da libertação. O segundo, ainda se 

referindo ao método, será a apresentação do pobre como ponto de partida teológico-pastoral. 

O terceiro, a espiritualidade da libertação a partir da opção preferencial pelos pobres. E o 

quarto será a abordagem de temas da teologia sistemática a partir da opção preferencial pelos 

pobres conforme o teólogo. Enfim, ao tratar os temas fundamentais da fé cristã, Gutiérrez 

coloca no centro a necessidade de optar, preferencialmente, pelos pobres. Sendo assim, este 

capítulo irá abordar os princípios básicos desta teologia que emerge do mundo de exclusão, de 

sofrimento, mas também de esperanças. 

 

2.1 O método teológico de Gustavo Gutiérrez  

 

A teologia latino-americana da libertação tem uma identidade própria. Segundo Paulo 

Sérgio Lopes Gonçalves a identidade desta teologia “é marcada pela relação entre fé cristã e 

pobres, apresentando-os como locus theologicus que, relacionado à fé, possibilita a 

elaboração de um complexo teológico pertinente e relevante para a compreensão da fé e sua 

incisão histórica”1. O método teológico de Gutiérrez nos conduz a uma “linguagem sobre 

Deus, do falar sobre Deus. Mais exatamente, falar de Deus a partir de uma situação limite: o 

sofrimento do inocente”2. Quando aborda o sofrimento de Jó, por exemplo, ele ressalta que a 

grande questão não é o sofrimento em si, “insondável enigma humano – mas como falar de 

Deus a partir dele”3. O pobre se torna o locus teologicus, que é assim definido por Gibellini: 

 
Os pobres são lugar teológico, não no sentido clássico de “fonte”, onde buscar as 
verdades da fé, e sim no sentido dinâmico de “lugar”, onde se manifesta de maneira 
especial a presença do Deus de Jesus Cristo (uma presença escondida e 
desconcertante no início, que se torna depois presença profética, na medida em que 
traz o anúncio que se tornará denúncia, e finalmente presença apocalíptica, 
enquanto exige o fim do tempo da opressão e prepara a irrupção de um tempo novo): 
“lugar” onde se torna mais urgente segundo Mt 25 o seguimento de Jesus Cristo, e 
onde portanto é possibilitada uma reflexão de fé mais aprofundada e uma autêntica 
teologia cristã.4 

 

                                                
1 GONÇALVES, Paulo Sérgio Lopes. A relação entre a fé cristã e os pobres na Teologia da Libertação, p. 330. 
2 GUTIÉRREZ, Gustavo. Falar de Deus a partir do sofrimento do inocente, p. 21. 
3 Ibid., p. 42. 
4 GIBELLINI, Rosino. A teologia do século XX, p. 372. 
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A opção preferencial pelos pobres está no coração da Teologia latino-americana da 

Libertação que tem Gustavo Gutiérrez como um dos seus maiores proponentes. A célebre 

obra Teologia da Libertação. Perspectivas, de 1971 é considerada o principal trabalho que 

fundou a teologia latino-americana da libertação. O autor prefere escapar do título de 

‘fundador’. Para ele esta teologia é antes de tudo a tomada de consciência do pobre como 

sujeito de libertação e não exclusivamente de um esforço acadêmico intelectual. Nesta obra 

ele propõe e desenvolve o tema da irrupção dos pobres5.  

Gutiérrez percebe nos pobres um potencial teológico, uma vez que estes passam a 

pensar criticamente sua própria história à luz da Palavra de Deus. O papel do teólogo seria o 

de traduzir, sistematizar a experiência do povo. Para Gutiérrez: 

 
A teologia da libertação está estreitamente ligada a essa nova presença dos que 
sempre estiveram ausentes de nossa história. Pouco a pouco eles foram se 
convertendo em sujeitos ativos de seu próprio destino, iniciando um firme processo 
que está mudando a condição dos pobres e oprimidos deste mundo. A teologia da 
libertação (expressão do direito dos pobres de pensar sua fé) não resulta 
automaticamente dessa situação e de seus avatares; é uma tentativa de leitura desse 
sinal dos tempos – seguindo a exortação de João XXIII e do Concílio – na qual se 
faz uma reflexão critica à luz da Palavra de Deus.6 

  

Gutiérrez descobre o pobre a partir do momento que passa a teologizar a partir da 

práxis e sobre a práxis. É um olhar crítico sobre a vida concreta do pobre que evoca uma nova 

maneira de fazer teologia. 

 
Nesse contexto, a teologia passa a ser uma reflexão crítica a partir da práxis histórica 
e sobre ela em confronto com a Palavra do Senhor vivida e aceita na fé – uma fé que 
nos chega através de múltiplas e às vezes ambíguas mediações históricas, mas que 
refazemos a cada dia; uma reflexão na fé e sobre a fé como práxis libertadora; um 
entendimento da fé que se faz partindo de uma opção e um compromisso; com base 
na solidariedade real e efetiva com as classes exploradas, as raças discriminadas e as 
culturas desprezadas da América Latina e a partir de seu mundo; uma reflexão que 
parte de um compromisso com a criação de uma sociedade justa e fraterna e que 
deve contribuir para que esse compromisso seja mais radical e pleno; um discurso 
teológico que se faz verdade, que se verifica na inserção real e fecunda no processo 
de libertação.7 

 

 

                                                
5 João Batista Libanio exprime o significado da irrupção do pobre: “aqueles que, até então estavam ´ausentes´ da 
história, aos poucos se fazem ‘presentes’. Essa nova presença dos pobres e dos oprimidos é percebida tanto nas 
lutas populares pela libertação como na consciência histórica que daí deriva. É percebida também dentro da 
Igreja, onde os pobres fazem ouvir, de forma crescente, a sua voz e manifestam abertamente o seu direito de 
viver e de tornar objeto de reflexão a fé, nos termos de que lhes são próprios”. LIBANIO, João Batista. Gustavo 
Gutiérrez, São Paulo: Loyola, 2004, p. 55. 
6 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da Libertação: perspectivas, p. 16. 
7 GUTIÉRREZ, Gustavo. A força histórica dos pobres, p. 91. 
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As obras de Gutiérrez refletem a luta do povo latino-americano por justiça e 

libertação. É importante notarmos também que suas obras anunciam a primeira grande 

corrente teológica contemporânea fora do circuito europeu.8 Isso, porém, não indica alienação 

diante da importância da teologia europeia e norte-americana para a elaboração da teologia 

latino-americana da libertação, sobretudo a contribuição da teologia política. Teólogos como 

J. B. Metz, J. Moltmann, H. Cox e R. Schaull contribuíram para a teologia desenvolvida na 

América Latina. Não entraremos aqui nas particularidades de cada uma destas teologias, 

entretanto Francisco de Aquino Junior oferece-nos uma pertinente distinção. Sobre a relação 

entre as Teologias Européias e aquelas produzidas na América Latina, diz Gutiérrez: 

 
A diferença e o conflito fundamentais entre as teologias europeias progressistas e a 
TdL residem no ponto de partida e nos interlocutores prioritários de ambas as 
teologias. Enquanto as teologias progressistas europeias partem do homem moderno 
ilustrado ‘não crente’ ou marcado pela não crença, a TdL parte dos pobres, dos 
explorados, dos que são despojados de sua dignidade humana, da não-pessoa, isto é, 
daquele que não é reconhecido como pessoa pela ordem social existente.9 

 

O método teológico desenvolvido por Gutiérrez nos coloca diante de dois momentos 

(atos) que estão, intrinsicamente, relacionados: a práxis cristã como ato primeiro e a reflexão 

teológica como ato segundo. “A teologia é a reflexão crítica sobre a práxis histórica e procede 

do íntimo dela, e a práxis histórica da teologia da libertação é aceitar e viver a palavra de 

Deus pela fé.”10 Segundo J. B. Libânio, “a teologia da libertação lança suas raízes e haure sua 

inspiração última na experiência espiritual de Deus como o Deus dos pobres e na experiência 

do pobre, como lugar de encontro com Deus, como mediação privilegiada de Deus”11. 

Doravante, podemos afirmar que não se teologiza do nada, mas a partir da experiência. E 

assim, ele elabora os dois momentos. 

 
A distinção entre os dois momentos (ato primeiro e ato segundo) é um ponto-chave 
no método teológico, isto é, no procedimento (método, do grego hodós, caminho) a 
ser seguido para uma reflexão à luz da fé. Por certo o ponto é mais tradicional do 
que muitos pensam, mas o que nos importa salientar aqui é que ele não se limita a 
uma questão de metodologia, mas implica um estilo de vida, uma maneira de ser e 
de fazer-se discípulo de Jesus.12 

  

                                                
8 LIBANIO, João Batista, Gustavo Gutiérrez, p. 12. 
9 AQUINO, Júnior Francisco de. Teoria teológica: práxis teologal sobre o método da teologia da libertação, p. 
46. 
10 GUTIÉRREZ, Gustavo. Duas perspectivas teológicas: teologia da libertação e teologia progressista, p. 290. 
11 LIBANIO, João B. Teologia da Libertação: roteiro Didático para um Estudo, p. 103-115. 
12 GUTIÉRREZ, Gustavo. A verdade vos libertará, p. 19. 
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A Tradição Cristã nos ensina que Deus é um mistério e a teologia é uma palavra sobre 

Deus. A partir desta afirmativa, Gutiérrez nos convida para o primeiro ato da teologia que é a 

contemplação, a oração e a prática. Posterior a este primeiro ato, começamos a falar de Deus, 

o fazer teológico. Após o silêncio da contemplação e da prática da caridade vem este segundo 

ato que é um falar enriquecido pelo silêncio. Este método teológico é explicitado com maior 

detalhe na obra Falar de Deus a partir do sofrimento do inocente da seguinte maneira: 

 
Em primeiro lugar se contempla a Deus pondo em prática sua vontade, seu Reino; só 
depois pode-se pensá-lo. Em categorias que nos são conhecidas, contemplar e 
praticar é um conjunto que chamamos de ato primeiro; fazer teologia é um ato 
segundo. É necessário situar-se num primeiro momento no terreno da mística e da 
prática. Só posteriormente pode haver um autêntico e respeitoso discurso sobre 
Deus. Fazer teologia sem a mediação da contemplação e da prática, seria estar fora 
das exigências do Deus da Bíblia. O mistério de Deus vive na contemplação e vive 
na pratica de seu desígnio sobre a história humana. Unicamente em segunda 
instância essa vida poderá animar um raciocínio apropriado, um discurso pertinente. 
De fato, a teologia é – tomando o duplo significado do termo grego logos: razão e 
palavra – palavra arrazoada, raciocínio feito palavra. Por tudo isso podemos dizer 
que o momento inicial é o silêncio. A etapa seguinte é o falar.13 

 

A dialética entre ato primeiro e ato segundo torna-se fundamental para compreender a 

teologia de Gutiérrez. Ele nos propõe um método, mas também um imperativo ético, 

alicerçado nas Sagradas Escrituras e no Magistério, que é a opção preferencial pelos pobres. 

O seu método teológico, aliado a esta opção, contribui fundamentalmente para a elaboração 

da teologia latino-americana da libertação, que tem, também, outros grandes expoentes, tais 

como Ignacio Ellacuría em El Salvador, Leonardo Boff no Brasil, Juan Luis Segundo no 

Uruguai, Hugo Assmann no Brasil e Juan Carlos Scannone na Argentina. Este último é um 

dos precursores da teologia do povo argentina, tema que será abordado no terceiro capítulo 

desta dissertação. 

A proposta teológica de Gutiérrez começa a despontar em uma conferência proferida 

no segundo encontro de sacerdotes e leigos realizado em Chimbote, Peru entre 21 e 25 de 

julho de 1968. Nesta conferência, o teólogo é convidado a falar sobre a teologia do 

desenvolvimento, mas, no texto proferido, opta pelo tema da libertação. Daí o título da 

conferência Hacia uma teología de la liberación. Este artigo sucede a publicação de 

Populorum Progressio de 26 de março de 1967, cujo tema abordado fora o desenvolvimento 

dos povos14.  

                                                
13 GUTIÉRREZ, Gustavo. Falar de Deus a partir do sofrimento do inocente, p. 13. 
14 Relevante notarmos também que a II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano aconteceria alguns 
meses depois em Medellín, Colômbia. 
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 Na conferência, Gutiérrez expressa seu desejo de renovar a maneira de fazer teologia, 

e pela primeira vez, utiliza-se o termo ‘teologia da libertação’ frente a uma tendência na Igreja 

que buscava a superação da pobreza a partir do processo da emancipação ou desenvolvimento 

humano, mas sem considerar uma reflexão crítica sobre as causas da pobreza15. De fato, 

Gutiérrez demonstra uma certa aversão sobre o uso do termo desenvolvimento. Para ele, a 

ideia alude a políticas desenvolvimentistas provindas, sobretudo, por parte dos países ricos ou 

por políticas assistencialistas e não sociotransformadoras. Ater-se à ideia de progresso ou 

desenvolvimento econômico não seria suficiente para alcançar a libertação necessária para o 

povo pobre e oprimido da América Latina. Gutiérrez uma definição mais ampla sobre 

desenvolvimento. Assim afirma o teólogo: 

 
O termo desenvolvimento sintetizou as aspirações dos povos pobres durante as 
últimas décadas. Recentemente, porém, começou a ser objeto de severas críticas 
devido tanto às insuficiências das políticas desenvolvimentistas propostas aos países 
pobres para saírem de sua situação de desenvolvimento como às carências das 
realizações concretas dos governos interessados. Daí o termo desenvolvimentismo, 
termo derivado de desenvolvimento, tenha hoje sentido pejorativo, particularmente 
na América Latina.16 

 

Por meio desta conferência, Gutiérrez busca apresentar um esboço inicial daquilo que 

veio a se tornar uma das mais estudas teologias das últimas décadas, senão a mais peculiar 

entre todas as produções teológicas do último século. Eis, portanto sua busca incansável por 

uma autêntica teologia vista “como uma inteligência da fé. Mas a fé é antes de mais um 

compromisso com Deus e com o próximo”17. Ora, tratando-se da teologia latino-americana da 

libertação, o verdadeiro desenvolvimento exige, primeiramente, ir à raiz do mal que gera a 

pobreza. Exige também que os pobres se tornem protagonistas de seu próprio 

desenvolvimento. “Em tal perspectiva, falar de um processo de libertação começa a parecer 

mais adequado e mais rico em conteúdo humano. Libertação expressa o iniludível momento 

de ruptura, alheio ao uso corrente do termo desenvolvimento”18. O processo de libertação 

evoca a necessidade de aprofundar o sentido real de liberdade. Fala-se de uma libertação 

integral que perpassa a dimensão social, política e espiritual de cada pessoa e da sociedade19.  

                                                
15 GUTIÉRREZ, Gustavo. Hacia uma teología de la liberación. Disponível em: 
https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/TL/documentos/gutierrez.htm. Acesso em: 04 de junho de 2018. 
16 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da Libertação: perspectivas, p. 81 
17 Ibid. 
18 Ibid., p. 82. 
19 Neste ponto vale ressaltarmos a Constituição Dogmática Gaudium et Spes que oferece uma das compreensões 
mais profundas da liberdade na perspectiva cristã. O documento ressalta a importância da liberdade como um 
valor fundamental, garantido pelo Evangelho (GS, n. 4, 9, 41). Ainda afirma que é “só na liberdade que o 
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Gutiérrez contribui com um novo elemento que é a consideração da alteridade para se 

compreender a liberdade. Para ele “a liberdade a que somos chamados supõe saída de si 

mesmo, quebra de nosso egoísmo e de toda estrutura que nele nos mantenha; baseia-se na 

abertura aos outros. A plenitude da libertação – dom gratuito de Cristo – é a comunhão com 

Deus e com os demais.”20 A superação da pobreza está intrinsicamente relacionada com o 

processo de libertação. Este se dá em diversos níveis. Primeiro, fala-se da libertação de 

“situações econômicas e sociais de opressão e marginalização”. Segundo, a libertação exige 

um processo de “transformação pessoal que nos faça viver em profunda liberdade interior 

diante de todo tipo de escravidão” e por último fala-se da “libertação do pecado” que é a fruto 

da “ruptura da amizade com Deus e com os demais”21. Segundo Gutiérrez, esta noção de 

libertação foi desenvolvida por Populorum Progressio que diz: 

 
Deve-se dizer que vivem em condições menos humanas, primeiramente os que são 
privados do mínimo vital pelas carências materiais ou que por carências morais são 
mutilados pelo egoísmo. E depois os que são oprimidos por estruturas opressivas, 
quer provenham dos abusos da posse ou do poder, da exploração dos trabalhadores 
ou da injustiça das transações. Mais humanas: a passagem da miséria à posse do 
necessário, a vitória sobre os flagelos sociais, o alargamento dos conhecimentos, a 
aquisição da cultura. São condições mais humanas também: a consideração 
crescente da dignidade dos outros, a orientação para o espírito de pobreza, a 
cooperação no bem comum, a vontade da paz; o reconhecimento, pelo homem, dos 
valores supremos, e de Deus que é a origem e o termo deles. E finalmente e 
sobretudo, a fé, dom de Deus acolhido pela boa vontade do homem, e a unidade na 
caridade de Cristo que nos chama a todos a participar como filhos na vida do Deus 
vivo, Pai de todos os homens (PP, n. 21). 

 

A teologia proposta por Gutiérrez reconhece no pobre a emergência “de um ser cada 

vez mais consciente de ser sujeito ativo da história; cada vez mais lúcido diante da injustiça 

social e de todo elemento repressivo que o impeça de realizar-se, cada vez mais decidido a 

participar da transformação das atuais estruturas sociais e da efetiva gestão política”22. 

Estamos diante de uma teologia que busca se desenvolver num contexto de inúmeras 

injustiças sociais e que os indivíduos, politizados e conscientes das injustiças de seu tempo, 

percebem sua força libertadora. “O ser humano contemporâneo começou a perder a 

ingenuidade diante de seus condicionamentos econômicos e socio-culturais; e são, cada vez 

mais, bem conhecidas as causas profundas da situação em que se encontram”23. 

                                                                                                                                                   
homem se pode converter ao bem” (GS, n. 17) e tudo aquilo que cerceia a liberdade do indivíduo é contra a 
vontade do próprio Deus (GS, n. 62, 61, 73).     
20 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da Libertação: perspectivas, p. 95. 
21 Ibid., p. 40. 
22 Ibid., p. 101. 
23 Ibid., p. 103. 
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Um dos principais argumentos contra a teologia da libertação, proposta por Gutiérrez e 

por outros teólogos, fora o diálogo que esta fizera com outras correntes do saber, sobretudo 

com as ciências sociais. De fato, a teologia, ao longo da história, dialogou com outras ciências 

para sustentar suas teses. Isso deu-se, sobretudo, na relação entre teologia e filosofia. 

Gutiérrez, ao dialogar com as ciências sociais, teve como meta a compreensão da situação do 

pobre no mundo. Em nenhum momento parece fazer apologia a esta ou aquela ideologia. O 

diálogo com o mundo fora um convite do próprio Concílio Vaticano II.24 Portanto, Gutiérrez 

usou as ferramentas socioanalíticas25 para compreender a realidade do pobre, as causas da 

pobreza e possíveis saídas para superá-la. Podemos, assim, afirmar que sua teologia se 

mantém coerente com o Magistério. Com lucidez, fidelidade evangélica e compromisso com a 

libertação integral do ser humano, Gutiérrez argumenta dizendo: 

 
O fato de se apelar às ciências sociais no contexto da teologia da libertação tem, 
portanto, como função, antes de tudo, colaborar para um melhor conhecimento da 
realidade social do povo latino-americano (onde, historicamente falando, muitos 
vivem sua fé e sua esperança). Em teologia, porém, o recurso às ciências sociais (ou 
a outro ramo do saber humano) implica necessariamente, como diz bem a Instrução, 
um exame crítico dos métodos de análise tomados de outras disciplinas.26 

 

Ao fazer uso da mediação socioanalítica, ele tinha plena consciência que estas não são 

fins em si mesmas, mas meios para ajudar a compreender as realidades sociais vividas pelo 

povo pobre e oprimido.27 Portanto, acreditamos que é desonesto pretender associar a teologia 

de Gustavo Gutiérrez como uma apologia a ideologia marxista disfarçada de teologia. Tão 

pouco querer reduzir as diversas ferramentas oferecidas pelas análises sociais existentes ao 

marxismo. Para Gutiérrez seria um erro reduzir uma teologia que busca refletir a partir dos 

pobres e dialogar com outras ciências como uma ideologia ateia. Por isso, ele afirma 

categoricamente: 

 

                                                
24 “É dever da Igreja investigar a todo o momento os sinais dos tempos, e interpretá-los à luz do Evangelho; para 
que assim possa responder, de modo adaptado em cada geração, às eternas perguntas dos homens acerca do 
sentido da vida presente e da futura, e da relação entre ambas. É, por isso, necessário conhecer e compreender o 
mundo em que vivemos, as suas esperanças e aspirações, e o seu carácter tantas vezes dramático (GS, n.4). 
25 Motivados pelo desejo de compreender as estruturas injustas que perpetuavam a pobreza, os teólogos da 
libertação recorreram a mediações socioanalíticas, algumas destas profundamente rejeitadas pelo Magistério. De 
fato, Gutiérrez e seus contemporâneos foram muitas vezes taxados como marxistas e acusados a reduzir o 
cristianismo a correntes da esquerda. Entretanto, a história mostrou que esta fora uma das maiores injustiças 
cometidas pela Igreja. Em vez de buscarem um profundo conhecimento das causas defendidas por estes teólogos 
que se colocaram radicalmente ao lado dos pobres, basearam suas sentenças em afirmações abstratas do 
Magistério, alienadas da realidade em que a Igreja latino-americana estava imersa. 
26 GUTIÉRREZ, Gustavo. A verdade vos libertará, p. 26. 
27 Ibid., p. 75. 



49 

 

Em primeiro lugar, não se trata de forma alguma da eventual aceitação de uma 
ideologia ateia. Em tal hipótese estaríamos excluindo a fé cristã e não se trataria de 
uma questão propriamente teológica. Tampouco se trata de estar de acordo com uma 
versão totalitária da história que nega a liberdade da pessoa humana. Esses dois 
aspectos – ideologia atéia e visão totalitária – ficam, por conseguinte, 
categoricamente descartados, rejeitados a partir de nossa fé, de uma perspectiva 
humanista e também de uma análise social sadia.28 

 

A teologia da libertação e a análise social se encontram num esforço conjunto de 

compreender a realidade do pobre, descobrir as causas da pobreza. Não é suficiente, 

simplesmente, apontar a pobreza como um pecado social ou como uma fatalidade designada 

por Deus, ou até mesmo, como um fenômeno social natural e histórico. É preciso ir além 

reconhecendo que a verdadeira libertação implica na erradicação da pobreza. Este encontro se 

dá “entre teologia e ciências sociais, e não entre teologia e análise marxista, exceto quanto aos 

elementos desta última presentes na ciências sociais contemporâneas, particularmente tal 

como se apresentam no mundo latino-americano”.29  

Vale notar também que a teologia tem o seu limite de ação. Ela não substitui ou 

apresenta ações sociais e políticas prontas, mas busca instigar o crente na luta pela libertação 

à luz da fé e da Palavra de Deus. Na verdade, a tarefa da teologia vai além daquela exercida 

pela medição socioanalítica. Segundo Gutiérrez: 

 
A teologia estará atenta ao fato de que não é tão só mudando as estruturas 
econômicas, sociais e políticas que se soluciona o problema. O teólogo estará atento 
a mudanças mais profundas no homem, à busca de um homem diferente, à libertação 
em seus múltiplos aspectos e não apenas econômico, político, apesar de estarem 
estreitamente relacionados30. 

 

Para João Batista Libanio, a teologia de Gustavo Gutiérrez “mostra sua originalidade 

ao enveredar pelos itinerários da práxis, assumindo as linhas bastante atuais da centralização 

da caridade na vida cristã, da espiritualidade na ação, do caráter histórico da Revelação, da 

vida da Igreja como lugar teológico, da valorização fisiológica e escatológica da práxis 

humana histórica”31. 

O método teológico proposto por Gutiérrez não foge do objetivo de toda teologia que 

é um “esforço de compreensão da fé”32. Este método tem suas peculiaridades. A principal 

delas é a primazia da práxis sobre a ortodoxia. Ao fazer esta opção epistemológica, Gutiérrez 

valoriza a experiência de fé do povo que se dá no ato primeiro da teologia. E posteriormente, 
                                                
28 GUTIÉRREZ, Gustavo. A verdade vos libertará, p. 78. 
29 Ibid., p. 80. 
30 GUTIÉRREZ, Gustavo. A verdade vos libertará, p. 82. 
31 LIBANIO, João Batista. Gustavo Gutiérrez, p. 7. 
32 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da Libertação: perspectivas, p. 57. 
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reflete, teologicamente, sobre esta experiência, ato segundo. Assim, a experiência de fé vivida 

por aqueles que até então eram silenciados, passam a ser percebida pela teologia e torna-se 

objeto do fazer teológico. Para ele: 

 
A teologia como uma reflexão crítica da práxis histórica é assim uma teologia 
libertadora, uma teologia da transformação libertadora da história da humanidade, 
portanto, também da porção dela – reunida em ecclesia – que confessa abertamente 
Cristo. Uma teologia que não se limita a pensar o mundo mas procura situar-se 
como um momento do processo por meio do qual o mundo é transformado: abrindo-
se – no protesto diante da dignidade humana pisoteada, na luta contra a espoliação 
da imensa maioria da humanidade, no amor que liberta, na construção de uma nova 
sociedade, justa e fraterna – ao dom do Reino de Deus33 

 

  Eis, portanto, a grande contribuição do método teológico de Gutiérrez para a 

elaboração da opção preferencial pelos pobres. Ao voltar para a praxis, o teólogo encontra os 

pobres, se indigna com as injustiças geradoras da pobreza e se deixa mover por um profundo 

desejo de libertação integral da pessoa humana. 

 

2.2 O pobre como ponto de partida teológico-pastoral. 

 

Para Gutiérrez, a razão maior para se fazer uma opção preferencial pelos pobres é a 

própria fé em Deus. Esta é uma opção teocêntrica. Os pobres são preferencialmente amados 

por Deus não porque são intrinsicamente bons ou porque simplesmente são pobres, mas 

porque se encontram em situação de pobreza, de miséria, desprovidos de elementos essenciais 

para viverem dignamente e têm suas vidas ameaçadas. Segundo o teólogo: 

 
A razão última da opção preferencial pelo pobre está no Deus em que cremos. Pode 
pode haver, e há outras razões para essa opção, mas em última análise a 
solidariedade com os desprovidos e explorados – com sua vida e sua morte – está 
cravada em nossa fé em Deus – no Deus da vida, que se revela nAquele que não 
deve ser procurado entre os mortos, pois está vivo”34.  

 

Uma das razões de ser da teologia latino-americana da libertação é a opção pelos 

pobres neste sentido Gutiérrez tem o pobre como ponto de partida teológico-pastoral. Trata-se 

de uma opção por eles e não pela pobreza desumanizante que gera a morte. A definição de 

pobreza dada pelo teólogo esclarece esta problemática: 

 

                                                
33 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da Libertação: perspectivas, p. 73-74. 
34 GUSTAVO, Gutiérrez. A verdade vos libertará, p. 194. 
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A pobreza significa morte. Morte provocada pela fome e pela enfermidade ou, 
então, pelos métodos repressivos daqueles que vêm defender seus privilégios diante 
de qualquer tentativa de libertação dos oprimidos. Morte física à qual se ajunta uma 
morte cultural, uma vez que o dominador procura o aniquilamento de tudo o que 
possa dar unidade e força aos despossuídos deste mundo, para transformá-los em 
presas fáceis da maquinaria opressora. É disto que tratamos quando nos referimos à 
pobreza, à destruição de pessoas e povos, culturas e tradições. Particularmente da 
pobreza dos mais despojados: índios, negros e as mulheres destes, duplamente 
marginalizadas e oprimidas.35 

 

Gutiérrez, retomando Medellín e Puebla, nos alerta sobre uma outra face da pobreza. 

Para o teólogo: 

 
A pobreza não consiste só em carências. Muitas vezes o pobre possui uma cultura 
com valores peculiares; ser pobre é um modo de viver, de pensar, de amar, de orar, 
de crer e esperar, de passar o tempo livre, de lutar pela própria vida. Ser pobre hoje 
significa igualmente, cada vez mais, empenhar-se na luta pela justiça e pela paz, 
defender a própria vida e liberdade, buscar maior participação democrática nas 
decisões da sociedade, assim como organizar-se “para uma vivência integral de sua 
fé” (Puebla n. 1137) e comprometer-se na libertação de toda pessoa humana.36 

 

Além disso, a pobreza é uma realidade anti-humana e consequente anti-evangélica. É 

fruto do pecado que gera a cultura de morte. Gutiérrez define o pecado “como uma recusa ao 

dom do amor de Deus. É resultado de um ato pessoal livre. É negar acolhê-lo como Pai e 

amar ao próximo como o Senhor nos amou. Só a ação do próprio Deus pode curar o ser 

humano na raiz do egoísmo que o impede de ir além de si mesmo”37.  

Desse modo, afirmar que Deus ama os pobres não é suficiente. Reconhecer este fato 

interpela o crente a uma ação concreta e libertadora. Optar pelos pobres é colocar-se ao lado 

deles para erradicar a pobreza. Esta opção contribui para que aqueles que outrora eram 

oprimidos, silenciados, colocados à margem da sociedade; gradualmente vão se fazendo 

presentes, reconhecendo-se sujeitos eclesiais, e, sobretudo, descobrindo suas capacidades de 

lutarem por uma vida digna e justa. Ainda, optar pelos pobres é contribuir para que eles se 

tornem cada vez mais conscientes das injustiças que lhes são imputadas e se organizem para 

superá-las38. 

Os pobres se encontram diante de um sistema econômico injusto e gerador das 

desigualdades sociais. Não obstante, há outras razões a serem consideradas uma vez que a 

pobreza é multifacetária e requer uma ampliação do conceito que não se restringe ao aspecto 

econômico e ao descaso. Segundo Gutiérrez:  

                                                
35 GUTIÉRREZ, Gustavo. Beber no próprio poço, p. 20. 
36 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da Libertação: perspectivas, p. 17. 
37 GUTIÉRREZ, Gustavo. A verdade vos libertará, p. 167. 
38 Ibid., p. 22. 
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Há fatores que vêm do terreno econômico, por um lado, com os referentes às 
questões de ordem cultural, racial e de gênero, por outro. Este último, levou a se 
falar, com razão, de uma feminização da pobreza. Com efeito, as mulheres 
constituem o setor mais atingido pela pobreza e a discriminação, principalmente, se 
pertencem a culturas ou etnias desprezadas”39. 

 

Para compreender o pobre na teologia de Gutiérrez é necessário considerar a 

experiência pastoral que ele teve com os pobres, proporcionando assim uma abordagem 

realista e concreta da pobreza material pois eles “são percebidos em sua condição material de 

pobreza, como coletividade e como pessoas de fé,”40 diz Libanio. O teólogo peruano afirma 

categoricamente que “o termo pobreza designa, em primeiro lugar, a pobreza material, ou 

seja, a carência de bens econômicos necessários a uma vida humana digna deste nome.”41 

Sobre isso, Libanio comenta: 

 
Para o pobre, a liberdade é um problema material; para nós, espiritual. Logo, a 
espiritualização não se realiza em relação à pobreza do pobre, que se manifesta 
concretamente na fome, na humilhação, na segregação humana e cultural, e sim em 
relação aos não pobres, que são convidados a uma atitude de humildade diante de 
Deus. A partir dessa experiência de Deus e em contato com os pobres em sentido 
material, são chamados a um compromisso com a causa destes.42 

 

 Perceber no pobre o ponto de partida teológico pastoral implica reconhecê-lo como 

escolhido de Deus. Esta afirmativa nos leva à conclusão que a opção pelos pobres é em última 

instância, um convite do próprio Deus. Para ele, “uma vez que o dom da vida nos leva a 

rejeitar a morte injusta, o motivo último do que se chama ‘opção preferencial pelos pobres’ 

encontra-se no Deus em que cremos”43. Entretanto, não é suficiente nos atermos somente a 

história dos pobres da Bíblia ou daqueles cuja história cristã relata. É preciso entrar no mundo 

concreto dos pobres de nosso tempo, para, a partir desta experiência, evangelizar e teologizar. 

Fazendo alusão ao sofrimento do personagem bíblico Jó, Gutiérrez afirma: 

 
Viver de perto os sofrimentos do pobre e toda pessoa enferma e abandonada, 
permite perceber o alcance do que Jó solicita. Uma profunda convicção nos pobres e 
marginalizados é que ninguém se interessa por sua vida e por suas desgraças. Além 
disso têm a experiência de receber expressões fingidas de preocupação por eles que 
acabam por prostrá-los ainda mais em seus problemas. Por isso, nas comunidades 
eclesiais de base latino-americanas, por exemplo, muitos encontram com surpresa 
compreensão por suas dificuldades, principalmente daquelas de que não se fala. 
Cria-se assim, para eles, um novo espaço de liberdade e de comunicação que aduba 

                                                
39 GUTIÉRREZ, Gustavo. Compreender a pobreza. Disponível em:  http://www.ihu.unisinos.br/78-
noticias/554111-compreender-a-pobreza-artigo-de-gustavo-gutierrez. Acesso em: 04 de junho de 2018. 
40 LIBANIO, João Batista. Gustavo Gutiérrez, p. 17. 
41 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da Libertação: perspectivas, p. 235. 
42 LIBANIO, João Batista. Gustavo Gutiérrez, p.18. 
43 GUTIÉRREZ, Gustavo. A verdade vos libertará, p. 27. 
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o terreno para acolher a palavra do Senhor e também para converter-se em agente de 
sua própria história. É esse o espaço reclamado por Jó.44 

 

Gutiérrez percebera ao longo de sua caminhada pastoral e teológica a pobreza 

desumanizante em seu país e na América Latina de modo geral. Sua experiência pastoral e seu 

incansável esforço de ouvir o clamor do povo sofrido deram-lhe autoridade para construir 

suas teses teológicas. Viveu junto dos pobres e sentiu suas dores e anseios. Sua teologia é 

movida também pelo desejo de superação das injustiças diversas que testemunhara. Para ele a 

“injustiça se torna ainda mais flagrante quando os pobres que carecem de tudo, que sofrem 

fome e sede, trabalham produzindo para outros os alimentos que eles não podem conseguir”45. 

Ouvir os gritos dos pobres e promover a libertação integral exige muito mais que 

especulações teológicas, mas uma verdadeira imersão na realidade social. Como diz o 

salmista, “a justiça e o direito não podem ser promovidos abstratamente, mas em relação com 

a situação desumana que vivem os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, trilogia clássica na 

Bíblia para nomear os pobres (Sl 68,6)”46. 

Ora, optar pelos pobres e fazer destes o ponto de partida teológico pastoral torna-se 

uma relevante estratégia para que eles não sejam esquecidos ou deixados fora da história. Esta 

atitude requer o exercício de dizer aos pobres que eles são lembrados por Deus e que este 

Deus deseja a libertação integral de todo mal que os aflige. Segundo, dizer a eles de sua força 

libertadora, ou seja, que eles devam acreditar em si mesmos e se organizarem para vencerem 

os poderes opressores, tornando-se conscientes de sua situação e verdadeiros agentes de 

transformação social. Terceiro, optar pelos pobres é optar pela sobriedade e simplicidade, 

pelo desapego e austeridade, pela justiça e equidade na maneira de conduzir a vida. Isto vale 

tanto para a Igreja institucional quanto para todo indivíduo que se sensibiliza com a luta pela 

libertação e que tem um compromisso por uma autêntica solidariedade com os desprovidos de 

direitos e bens necessários para viver.  

Por fim, a opção preferencial pelos pobres conduz o teólogo ou o agente de pastoral a 

descobrir a espiritualidade que os pobres produzem. As situações de sofrimento vivida por 

eles desperta uma peculiar relação com Deus. Este tema será abordado na seção seguinte. 

 

 

                                                
44 GUTIÉRREZ, Gustavo. Falar de Deus a partir do sofrimento do inocente, p. 55. 
45 Ibid., p.69. 
46 Ibid., p. 77-78. 
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2.3 Espiritualidade a partir da opção preferencial pelos pobres 

 

A espiritualidade contida na opção preferencial proposta por Gustavo Gutiérrez se 

ancora em dois sólidos fundamentos. O primeiro, refere-se à sua leitura das Sagradas 

Escrituras. Aqui ele baseia sua reflexão no encontro do Deus de Israel e de Jesus de Nazaré 

com seus filhos e filhas empobrecidos. O segundo fundamento, refere-se ao encontro de 

Gustavo Gutiérrez com os pobres no seu percurso pastoral junto ao povo. Ora, o encontro 

despertou no teólogo a necessidade de traduzir, teologicamente, sua experiência pastoral e, 

consequentemente, de desenvolver a espiritualidade que se enraíza aí, e se vive no mesmo 

encontro. Porém, não se trata de uma espiritualidade qualquer, mas uma específica, a 

espiritualidade da libertação proposta por Gustavo Gutiérrez. 

Em seu livro Beber no próprio poço: itinerário espiritual de um povo, Gustavo 

Gutiérrez esboça uma espiritualidade que encontra em Deus a força motriz para superação da 

pobreza, da miséria e de toda injustiça que destrói a vida e fomenta a cultura de morte, a 

busca da libertação integral do ser humano. Notemos que esta práxis cristã não se motiva 

apenas pela ânsia de libertação da justiça. Ela está, fundamentalmente movida pela ação do 

Espírito Santo e pelo seguimento a Jesus. Uma experiência marcada pelo encontro do povo 

pobre, materialmente, pobre, mas rico na fé, com o Senhor, como esclarece Gutiérrez: 

 
Os pobres do subcontinente procuram viver sua fé, reconhecer o amor de Deus e 
proclamar suas esperanças. No seio destas lutas, semeadas de incertezas, o povo 
crente e oprimido torna-se com intensidade crescente, agente de uma nova maneira 
de ser cristão, de uma nova espiritualidade. Deste modo, ele deixará de ser 
consumidor de espiritualidade – sem dúvida valiosas em si mesmas mas que 
correspondem a outras experiências e a outros objetivos – à medida que irá forjando 
um caminho próprio para expressar sua fidelidade ao Senhor e às vivências dos mais 
pobres.47 

 

Esta espiritualidade emerge como algo novo. De fato, é uma espiritualidade dentre 

tantas outras desenvolvidas ao longo da história do cristianismo, mas carrega em si certas 

peculiaridades que não são encontradas em outras tradições. Para Gutiérrez, havia um tempo 

em que as espiritualidade se restringia às minorias ligadas, sobretudo, às ordens ou 

congregações religiosas.48 Afirma também que estas minorias se referiam também aos 

“privilegiados do ponto de vista social, cultural e, de uma certa maneira, econômico”49. Outra 

importante observação feita pelo teólogo, refere-se à perspectiva individualista da 

                                                
47 GUTIÉRREZ, Gustavo. Beber no próprio poço, p. 40-41. 
48 Ibid., p. 23. 
49 Ibid., p. 25. 
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espiritualidade. Esta tendência ou corrente da espiritualidade limitaria a reflexão comunitária 

da espiritualidade cristã e sobretudo a busca por uma experiência coletiva da libertação.50 

O esforço de Gutiérrez é descobrir uma nova espiritualidade que emerge não das elites 

intelectuais ou do meio religioso institucional, mas das bases, mais precisamente dos pobres 

que se organizam nas comunidades eclesiais de base51. Segundo ele a “espiritualidade que 

nasce na América Latina é a da Igreja dos pobres, a de uma comunidade eclesial que procura 

efetivar sua solidariedade com os mais pobres deste mundo. Espiritualidade coletiva, eclesial, 

marcada pela religiosidade de um povo crente e explorado”52.  

Gutiérrez percebe os pobres não como seres que necessitam de assistências caritativas, 

mas sujeitos portadores de dignidade e saberes. Ele acredita que “ser pobre é também uma 

maneira de sentir e de conhecer, de raciocinar, de fazer amigos, de amar, de crer, de sofrer, de 

celebrar e de orar. Em outros termos, os pobres constituem um mundo”53 e consequentemente 

produzem sua própria espiritualidade. E pensando nesta espiritualidade que emana da 

realidade da vida do pobre latino-americano, Gutiérrez nos apresenta alguns pontos que nos 

ajudam a sistematizar o que seria de fato esta espiritualidade.  

Primeiramente, ele estabelece uma intrínseca relação entre espiritualidade, teologia e 

profecia. Segundo, ele nos apresenta uma instigante reflexão sobre a espiritualidade que brota 

do sofrimento humano. Terceiro, ele nos apresenta duas realidades para se elaborar uma 

espiritualidade da libertação: a contemplação e a profecia. Veremos, brevemente, cada um dos 

três elementos. 

Há no pensamento de Gustavo Gutiérrez uma estreita aproximação entre teologia, 

espiritualidade e profecia. Para ele “qualquer teologia é palavra sobre Deus. Em última 

                                                
50 GUTIÉRREZ, Gustavo. Beber no próprio poço, p. 27. 
51 As comunidades eclesiais de base (CEBs) são definidas por Frei Betto nas seguintes palavras: “As 
comunidades eclesiais de base (CEB’s) são pequenos grupos organizados em torno da paróquia (urbana) ou da 
capela (rural), por iniciativa de leigos, padres ou bispos. As primeiras surgiram por volta de 1960, em Nísia 
Floresta, arquidiocese de Natal, segundo alguns pesquisadores, ou em Volta Redonda segundo outros. De 
natureza religiosa e caráter pastoral, as CEB’s podem ter dez, vinte ou cinquenta membros. Nas paróquias de 
periferia, as comunidades podem estar distribuídas em pequenos grupos ou formar um único grupão a que se dá 
o nome de comunidade eclesial de base. É o caso da zona rural, onde cem ou duzentas pessoas se reúnem numa 
capela nos domingos para celebrar o culto. São comunidades, porque reúnem pessoas que têm a mesma fé, 
pertencem à mesma igreja e moram na mesma região. Motivadas pela fé, essas pessoas vivem uma comum-união 
em torno de seus problemas de sobrevivência, de moradia, de lutas por melhores condições de vida e de anseios 
e esperanças libertadoras. São eclesiais, porque congregadas na Igreja, como núcleos básicos de comunidade de 
fé. São de base, porque integradas por pessoas que trabalham com as próprias mãos (classes populares): donas-
de-casa, operários, subempregados, aposentados, jovens e empregados dos setores de serviços, na periferia 
urbana; na zona rural, assalariados agrícolas, posseiros, pequenos proprietários, arrendatários, peões e seus 
familiares. Há também comunidades indígenas”. BETTO, Frei. O que é comunidade eclesial de base. São Paulo: 
Brasiliense, 1987, p. 7. 
52 GUTIÉRREZ, Gustavo. Beber no próprio poço, p. 42. 
53 GUTIÉRREZ, Gustavo. A verdade vos libertará, p. 25. 
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instância esse é o único tema. O Deus de Jesus Cristo se apresenta como um mistério”54. Com 

maior precisão, o teólogo afirma que a “experiência espiritual é o terreno no qual a reflexão 

teológica mergulha suas raízes. A compreensão intelectual permite que aprofundemos o nível 

da vivência da fé, condição prévia e primitiva”55.  

A partir destas premissas, elencadas acima, Gutiérrez nos propõe dois eixos para se 

pensar a espiritualidade da libertação. Para ele “o mistério se revela na contemplação e na 

solidariedade como os pobres: isso é o que chamamos de práxis, o ato primeiro da vida cristã; 

só depois essa vida pode inspirar um raciocínio, o ato segundo”56. Ainda, de modo 

extremamente profundo, senão místico, ele afirma que o “discurso teológico significa uma 

fala sobre Deus. Calar é a condição do encontro amoroso – oração e compromisso – com 

Deus, é o momento do silêncio perante Deus. A teologia é uma fala enriquecida pelo 

silêncio”57. Neste sentido não se pode pensar teologia sem considerar a espiritualidade. Uma 

reflexão teológica sem espiritualidade ou uma espiritualidade sem reflexão teológica se 

tornam estéreis e perdem sua função maior que é ter uma verdadeira experiência com Deus e 

evangelizar. 

 
A firmeza e a força de uma reflexão teológica está, precisamente, na experiência 
espiritual que lhe serve de respaldo. Esta vivência é, antes de tudo, um encontro 
profundo com o Senhor e sua vontade. O discurso sobre a fé parte da vida cristã da 
comunidade e se orienta para ela. Uma reflexão que não nos ajuda a viver segundo o 
Espírito não é uma teologia cristã. Toda autêntica teologia é uma teologia espiritual. 
Isto não elimina seu caráter rigoroso e cientifico. Simplesmente o situa.58 

 

 Longe de se reduzir a qualquer ativismo político ou ideológico ou a um imanentismo 

pragmático, a espiritualidade da libertação coloca em foco a contemplação e esboça uma 

linguagem peculiar que reconhece a primazia do amor divino. Este é um encontro do crente 

com o sagrado, fruto de uma profunda experiência amorosa entre o criador e suas criaturas. 

Todavia, este encontro interpela o crente a uma ação profética a serviço da vida. Na verdade, 

contemplação e profecia se enriquecem e se complementam. Assim afirma Gutiérrez: 

 
A linguagem da contemplação reconhece que tudo vem do amor gratuito do Pai. A 
linguagem da profecia denuncia a situação – e sua causas estruturais – de injustiça e 
espoliação em vivem os pobres na América Latina [...]. Sem profecia, a linguagem 
da contemplação corre o risco de não participar da historia em que Deus atua e na 

                                                
54 GUTIÉRREZ, Gustavo. A verdade vos libertará, p. 71. 
55 GUTIÉRREZ, Gustavo. Beber no próprio poço, p. 49. 
56 GUTIÉRREZ, Gustavo. A verdade vos libertará, p. 71. 
57 Ibid. 
58 GUTIÉRREZ, Gustavo. Beber no próprio poço, p. 50. 
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qual nos encontramos. Sem a dimensão mística, a linguagem profética pode encurtar 
a visão e debilitar a percepção d’Aquele que faz tudo novo.59 

  

Pensar a espiritualidade a partir da opção preferencial pelos pobres não nos permite 

ideologizar os pobres, ou retratá-los de maneira ingênua. Busca-se encontrar Deus no amor 

que Ele demonstra pelos empobrecidos. Um amor que nos interpela a sermos profetas da 

justiça, defensores da vida. Neste ponto Gutiérrez ressalta a escolha preferencial de Deus 

pelos pobres. Estamos diante de um ato de amor que exige ações concretas a favor da 

libertação, tanto quanto uma linguagem profética. Segundo ele: 

 
A linguagem profética permite aproximar-se de um Deus que ama com predileção o 
pobre, precisamente porque seu amor não se deixa encerrar nas categorias da justiça 
humana. O pobre é amado de preferência não porque seja necessariamente melhor 
do ponto de vista moral ou religioso que outras pessoas, mas por ser pobre, por viver 
numa situação desumana, contrária à vontade de Deus. O fundamento último desse 
privilégio não está no pobre, está em Deus mesmo, na gratuidade e universalidade 
de seu ágape.60  

 

Gutiérrez coloca contemplação e profecia em fecundo diálogo. Contemplação que se 

dá na esfera mística e emerge como um impulso à profecia, ao anúncio do Evangelho 

libertador de Jesus. Para ele as “duas linguagens são necessárias e, portanto, inseparáveis. 

Ainda mais: alimentam-se e corrigem-se mutuamente.”61 Esta dialética contribui 

profundamente para encurtar a dicotomia entre oração e ação. Não se trata aqui de uma oração 

individualista, mas comunitária. Não se trata muito menos de um ativismo pastoral ou social, 

mas da solidariedade movida pela ação do Espírito Santo e pelo seguimento a Jesus de 

Nazaré. O momento da contemplação que também exige o calar-se diante de Deus evoca o 

silêncio. Sobre esta dialética entre o oração e ação, afirma o teólogo: 

 
O momento do silêncio é o lugar do encontro amoroso com Deus, oração e 
compromisso. Significa ‘ficar com Ele’ (Jo 1,39). Neste encontro, como no-lo 
mostra a experiência do amor humano, penetramos em inefáveis dimensões. 
Acontece que, quando as palavras não bastam, quando já não são capazes de 
transmitir o que o afeto faz viver, então estamos amando em plenitude. E quando as 
palavras não são capazes de manifestar o vivido, apelamos para o símbolo, que é 
uma outra maneira de calar. Oferecer um símbolo é ‘não falar’ ou, melhor, deixar 
que uma coisa ou um gesto falem por nós. É precisamente isso que fazemos na 
liturgia. A linguagem simbólica é a linguagem do amor que vai além das palavras.62 

 

                                                
59 GUTIÉRREZ, Gustavo. A verdade vos libertará, p. 72. 
60 GUTIÉRREZ, Gustavo. Falar de Deus a partir do sofrimento do inocente, p. 152. 
61 Ibid., p. 153. 
62 Ibid., p. 13-14. 
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O silêncio na contemplação explicitado acima por Gutiérrez, está longe de ser um 

silêncio passivo, mas, sim, motivador. Fala-se de um silêncio que elabora uma espiritualidade 

que conduz o crente à capacidade de sacrificar-se pelo próximo, chegando até mesmo ao 

martírio. A aproximação entre silêncio, mística e profecia, oração e ação, vai se tornando 

possível a partir do esforço por um diálogo entre oração e compromissos concretos com os 

pobres. Para Gutiérrez, esta “unidade autêntica supõe a síntese de elementos aparentemente 

díspares, mas que se enriquecem mutuamente. As possibilidades para a ocorrência desta 

síntese bulem no seio mesmo dos questionamentos e das crises próprias a este tipo de 

espiritualidade que tentamos lembrar”63. 

Em síntese, podemos afirmar que, para Gutiérrez, uma espiritualidade sem um 

compromisso libertador seria uma falsa espiritualidade64. Esta seria uma espiritualidade que 

desconsideraria a história e nos levaria a um espiritualismo alienante. O grande desafio posto 

por esta espiritualidade é encontrar o Deus dos pobres na sua experiência de vida,65 onde 

descobriríamos a gratuidade do amor de Deus e o anseio pela libertação. Entretanto, vale 

notar que esta espiritualidade não está isenta de lutas, conflitos e sofrimentos. É também do 

sofrimento e da esperança dos pobres que nasce uma linguagem mística e profética sobre 

Deus. A primeira, evoca a contemplação do mistério de Deus que foge do determinismo 

intelectual. A segunda, emerge da indignação frente à maldade humana que despreza e oprime 

os pobres66. 

Um dos maiores desafios para a ação evangelizadora da Igreja é o como falar de Deus 

a partir do sofrimento do inocente. E ainda, como falar aos inocentes que Deus os ama. Para 

responder a estas e outras indagações no campo da espiritualidade, não podemos nos ater 

apenas às faculdades humanas. É necessário, antes de tudo, abrir-se à ação do Espírito Santo e 

assim afirma Gutiérrez: a “espiritualidade é um caminhar em liberdade segundo o Espírito de 

amor e de vida. Este caminhar se inicia a partir de um encontro com o Senhor. Opera-se, neste 

encontro, uma experiência espiritual que faz brotar e dá um sentido a esta liberdade. Este 

encontro é marcado pela iniciativa divina”.67 

 

 

                                                
63 GUTIÉRREZ, Gustavo. Beber no próprio poço, p. 30. 
64 Ibid., p. 27. 
65 Ibid., p. 139. 
66 Ibid., p., p. 27. 
67 Ibid., p. 48. 
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2.4 Eixos da teologia sistemática na ótica da opção preferencial pelos pobres. 

 

O fazer teológico proposto por Gutiérrez exige considerar a realidade do pobre para se 

ter uma abordagem condizente com a verdadeira libertação integral do ser humano. Gutiérrez 

nos coloca diante de uma nova hermenêutica, aquela que aborda elementos essenciais que 

indicam eixos teológicos da teologia sistemática pelo prisma da opção preferencial pelos 

pobres, que sustentaremos, aqui, a partir de três grandes motivações. A primeira, é uma 

motivação cristológica que nos encaminha para reconhecermos o Jesus pobre que se coloca ao 

lado dos pobres para sua libertação. A segunda, é uma motivação eclesiológica que nos coloca 

diante de uma Igreja em que os pobres são protagonistas. A última é uma motivação utópica 

ou escatológica de que a salvação que se inicia neste mundo exige a superação da pobreza. 

Abaixo sustentaremos, brevemente, cada uma dessas motivações. 

 

2.4.1 Eixo cristológico 

 

A cristologia de Gutiérrez se constrói a partir da vida, missão, morte e ressureição de 

Jesus de Nazaré, o Jesus histórico. Para ele “Deus se manifesta visivelmente na humanidade 

de Cristo, Deus-homem, irreversivelmente comprometido com a história humana”68. Alguns 

teólogos corroboram com sua cristologia. Para Manzatto69 “o ponto de partida da cristologia é 

o Jesus histórico. Não se nega em absoluto a importância do Cristo da fé, mas privilegia a 

história de Jesus como fundamento para a fé”70. Outro teólogo que enriquece a temática é Jon 

Sobrino. Ele propõe que para a cristologia “o ponto de partida é o Jesus histórico, ou seja, a 

pessoa, doutrina, fatos e atitudes de Jesus de Nazaré enquanto são acessíveis, pelo menos de 

um modo geral, para a investigação histórica e exegética”71. Já Edward Schillebeeckx72 

                                                
68 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da libertação: perspectivas, p. 245. 
69 Manzatto fala também de um Jesus que historicamente se colocou ao lado dos pobres. “Há que se reconhecer 
também o privilégio dado por Jesus aos pobres. Os evangelhos, que mesmo sendo elaboração teológica das 
comunidades guardam um substrato da história de Jesus, afirmam à saciedade a preferência de Jesus pelos 
pobres. É em meio deles que ele vive, é com eles que dialoga, é a eles que endereça sua mensagem. Em sua 
sociedade, os pobres não são um acidente do desenvolvimento social, mas as maiores vítimas do sistema 
implantado pelos romanos e praticado pelos governantes. É preciso lembrar que Jesus é um judeu vindo da 
Galiléia, o que condiciona sua visão de mundo e sua compreensão dos problemas vividos em sua sociedade”. 
MANZATTO, Antonio, O Papa Francisco e a Teologia da Libertação, p. 37. 
70 SOUZA, Ney. Temas de teologia latino-americana, p. 34. 
71 SOBRINO, Jon. Cristologia a partir da América Latina, p. 27. 
72 Edward Schillebeeckx, teólogo Belga dominicano (1914 – 2009) deixou o legado de “um vasto projeto 
cristológico em três volumes: Jesus, a história de um vivente (1974), em que a experiência cristã fundamental é 
analisada na corrente sinótica; Justiça e amor. Graça e libertação (1997), em que a experiência cristã 
fundamental é analisada nas outras correntes neotestamentárias, o paulinismo e o joanismo, e onde, em uma 
síntese conclusiva, distinguem-se os elementos estruturais tanto da tradição cristológica da Igreja como da 
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propõe uma cristologia narrativa, aquela que através dos “textos que exprimem a fé da 

comunidade cristã, permite narrar a história de Jesus confessado como Cristo”73. 

Gutiérrez parte do fato primeiro e real do nascimento de Jesus, o filho de Deus que 

nasce no seio de um povoado, uma realidade concreta e singular, pobre. Aqui, percebemos de 

imediato, o ‘Jesus pobre’ que é, reiteradamente abordado pelo teólogo em suas obras. 

 
Jesus nasceu de Maria no seio de um povo à época dominada pelo maior império 
daquele tempo. Este é seu ‘aqui e agora’. Se esquecermos isto, o nascimento de 
Jesus se transforma numa abstração, em um símbolo, num dado estatístico. Sem 
coordenadas históricas esse acontecimento perde sentido. Para o cristão, a 
Encarnação manifesta a irrupção de Deus na história humana. Encarnação da 
pequenez e do serviço em meio ao poder e à prepotência dos grandes deste mundo. 
Irrupção com cheiro de estábulo. A fé cristã é uma fé histórica. Deus se revela em 
Jesus Cristo, e por Ele na história humana, no mais insignificante e pobre dessa 
história.74  

 

A cristologia, muitas vezes perdeu de vista o Jesus histórico em suas diversas 

correntes e tendências, o situando fora da história ou até mesmo apresentando não o homem 

de Nazaré, mas uma teologização sobre Ele. Em um outro extremo, há aqueles que 

priorizaram demasiadamente o lado humano e histórico de Jesus, ou o politizando, perdendo, 

portanto aquilo que ele realmente representava. Ora, diante destas duas tendências, vale 

ressaltar que Jesus é histórico e meta-histórico. Histórico porque ele nasceu, viveu e morreu 

em um determinado tempo e espaço. Meta-histórico porque Jesus é a revelação plena de 

Deus, a origem e a finalidade de todas as coisas, a maior expressão do amor de Deus e a 

certeza da salvação. E portanto, voltando-nos para sua mensagem narrada no Evangelho, 

podemos afirmar que na sua humanidade ele opta pelos pobres, destinatários históricos do 

anúncio salvífico do Reino de Deus. De modo enfático, Gutiérrez argumenta: 

 
Não somos donos do Evangelho nem podemos dispor dele a nosso bel-prazer. Mas a 
preferência pelo pobre está inscrita na própria mensagem. E, paradoxalmente, a 
‘exclusividade’ privaria a opção preferencial de seu mordente histórico. O que para 
muitos tornou insuportável a opção pelos pobres é justamente a pretensão de 
anunciar o Evangelho na dialética de uma universalidade que passa por uma 
particularidade, por uma preferência. Por causa desta última, o Evangelho se torna 
palavra dura e exigente para os privilegiados de uma ordem social injusta.75 

 

                                                                                                                                                   
experiência do homem secular; Humanidade como história de Deus (1989), em que se mostra como o cerne da 
mensagem cristã, salvação-em-Jesus-da-parte-de-Deus, pode ser de novo experimentado na história da 
humanidade”. GIBELLINI, Rosino. A teologia do século XX, São Paulo: Loyola 2012, p. 334. 
73 GIBELLINE, Rosino. A teologia do século XX, p. 335. 
74 GUTIÉRREZ, Gustavo. O Deus da vida, p. 117. 
75 GUTIÉRREZ, Gustavo. Pobres e libertação em Puebla, p. 12. 
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Considerando o foco deste trabalho, ou seja, colocando em diálogo a pessoa de Jesus 

de Nazaré e a opção pelos pobres, não se pode fazer uma cristologia nesta perspectiva sem 

considerar a relação de Jesus com seu mundo sociopolítico. Gutiérrez fala de três importantes 

razões que coloca Jesus frente ao mundo político. “A complexa relação de Jesus com os 

zelotes, sua atitude perante os grandes do povo judeu e sua morte nas mãos da autoridade 

política.”76  

Em primeiro lugar trata de um movimento que fazia oposição às forças romanas. 

Entretanto, Jesus foi além de meramente fazer oposição aos romanos. Ele propunha a 

libertação pela via da construção do Reino de Deus. “A consciência da universalidade de sua 

missão não se acomoda com nacionalismo, algo estreito dos zelotes [...]. A mensagem de 

Jesus é para todos [...]. O Reino é, para Jesus, em primeiro lugar, um dom”77 de Deus e não 

fruto do próprio esforço humano.  

A segunda, trata da relação de Jesus com os poderosos judeus. Ressalta-se que Jesus 

era judeu78, porém um judeu que, buscando viver sua fé com zelo, queria também restaurar 

aquilo que, em sua concepção, não condizia com a vontade de seu Pai. Dentre as diversas 

críticas elaboradas por Jesus, estão aquelas feitas sobre o legalismo religioso dos fariseus e 

suas atitudes perante os pobres e oprimidos. “Sua crítica da religião, feita de regras e 

observações puramente exteriores, o opõe violentamente contra os fariseus [...]. Jesus 

ajuntava a essa crítica uma frontal oposição aos ricos e poderosos e uma radical opção pelos 

pobres”79. 

A terceira razão, trata da brutal morte de Jesus, fruto de impiedosa e injusta 

condenação por parte do poder opressor judeu. Ela leva Gutiérrez a afirmar que “o 

ensinamento de Jesus e sua ascendência sobre o povo questionam a situação de privilégio e de 

poder em que se encontravam os grandes do povo judeu”80. Daí a irônica atribuição a Jesus 

como rei dos judeus dada por Pilatos e fixada na cruz (Jo 19,20). No sofrimento dos pobres e 

flagelados deste mundo se contempla a paixão e morte de Jesus. Salinas nos diz que “o 

sofrimento de Deus feito homem pobre e perseguido, expresso ao máximo, em Jesus Cristo 

crucificado, tem importância chave para a leitura teológico-histórica do cristianismo popular. 

A violência do Calvário ilumina, assim, a opressão político-religiosa do pobre”81. 

                                                
76 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da libertação: perspectivas, p. 287. 
77 Ibid., p. 289. 
78 VERMES, Geza. A religião de Jesus: O judeu. Rio de Janeiro: Imago ed., 1995. 
79 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da libertação: perspectivas, p. 290. 
80 Ibid., p. 292. 
81 SALINAS, Maximiliano. Dois modelos de leitura teológica da história latino-americana, p. 382.  
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A cruz, sofrimento absurdo causado pela maldade humana, não é o fim, mas a abertura 

para a vitória do bem sobre o mal, da vida sobre a morte, da esperança sobre ódio. A 

ressurreição de Jesus torna-se, logo, a abertura para a superação do sofrimento dos pobres. 

Uma realidade que não é passiva, mas que nos move à busca da libertação. Por isso nos diz 

Gutiérrez que o “crer na ressurreição implica defender a vida dos mais fracos da sociedade. 

Procurar o Senhor entre os vivos leva a comprometer-se com aqueles que veem o seu direito à 

vida, permanentemente, violentado. Afirmar a ressureição do Senhor é afirmar a vida contra a 

morte”82. É o projeto de Jesus de estabelecer o Reino de Deus, ainda neste mundo. Sobre isso 

diz Gutiérrez: 

 
Quando lhe perguntam quando virá o Reino, Jesus responde: ‘O Reino de Deus já 
está entre vós’ (Lc 17,21). Esta é a novidade absoluta de seu anúncio. Jesus, o 
Messias, é o Reino. É o centro da obra criadora e redentora de Deus; ‘todas as 
promessas feitas por Deus nele tiveram seu sim; e por isso dizemos por ele Amém à 
glória de Deus’ (2 Cor 1,20). Em Cristo encontramos a Deus: ‘Quem me vê a mim 
vê o Pai’ (Jo 14,9). Falar do Reino é falar de Jesus, que dele fez o núcleo de sua 
mensagem. Ele é o Deus que vem na história fazendo desse momento o templo 
próprio para anunciar o dom do Reino. Aceitá-lo é comprometer-se a pôr em prática 
suas exigências.83 

 

A cristologia proposta por Gutiérrez leva-nos a pensar sobre a identidade cristã. Ser 

cristão implica diretamente seguir Jesus. “A vida cristã é antes de tudo sequela Christi, 

seguimento de Cristo. O modo (o método, o caminho) de fazer teologia se insere nesse 

movimento, caminho para o Pai”84. Ao lançar-se no seguimento a Cristo, o cristão é 

diretamente impelido à busca da libertação. Jesus Cristo é o princípio hermenêutico 

fundamental de toda teologia cristã: 

 
O grande princípio hermenêutico da fé, e, portanto, de todo discurso teológico, é 
Jesus Cristo. Ele é o revelador do Pai, n’Ele tudo foi feito e tudo foi salvo. A 
Encarnação do filho de Deus é o fundamento do círculo hermenêutico: do ser 
humano a Deus e de Deus ao ser humano, da história à fé e da fé à história, da 
palavra humana à Palavra do Senhor e da Palavra do Senhor à palavra humana, do 
amor fraterno ao amor do Pai e do amor do Pai ao amor fraterno, da justiça humana 
à santidade de Deus e da santidade de Deus à justiça humana. Cristo, o Verbo de 
Deus, é o centro de toda teologia, de toda linguagem sobre Deus.85 

 

Todavia, é importante notarmos que a libertação proposta por Jesus não finda na 

iminência de sua experiência histórica neste mundo. O Reino por Ele proposto torna-se uma 

                                                
82 GUTIÉRREZ, Gustavo. O Deus da vida, p. 39. 
83 Ibid., p. 99. 
84 GUTIÉRREZ, Gustavo. A verdade vos libertará, p. 119. 
85 Ibid., p. 18-20. 
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realidade aberta, algo a ser construído. Eis a necessidade de aprofundarmos a perspectiva 

escatológica que também perpassa a hermenêutica da opção preferencial pelos pobres. Algo 

que faremos adiante. 

 

2.4.2 Eixo eclesiológico 

 

 Uma das características da eclesiologia de Gustavo Gutiérrez é a abordagem 

equilibrada da realidade Igreja como instituição. Em suas reflexões e críticas, ele não se 

utiliza de meios ofensivos à Igreja, mas busca recorrer à autocrítica e ao sentimento de 

pertença a ela. Diferente de outros teólogos latino-americanos, que foram muitas vezes 

taxados como subversivos opositores ao Magistério, Gutiérrez cultiva o diálogo e um real 

desejo de renovação eclesial, vis-à-vis, a construção da identidade da Igreja latino-americana 

e da libertação do povo sofrido e oprimido do continente. Sua eclesiologia opõe-se a qualquer 

“narcisismo eclesiástico” ou “mentalidade conservadora”86 e se abre para o diálogo com os 

povos. Para ele a Igreja deve ser uma instituição crítica da sociedade. Afirma com clareza sua 

visão sobre a missão da Igreja: 

 
Sua missão crítica se definirá como um serviço à história da liberdade, mais 
exatamente como um serviço à libertação do ser humano. A Igreja, e não o cristão 
isolado, seria então o sujeito da práxis libertadora animada pela mensagem 
evangélica. Para isso, porém, a Igreja deverá ser uma instituição não-repressiva, uma 
instituição em segunda potência, crítica e libertadora [...]. A Igreja não existe em 
função de si mesma; pregando a esperança do Reino de Deus, vive na permanente 
proclamação de sua precariedade.87 

 

A Igreja é vista por Gutiérrez como povo de Deus em marcha rumo à libertação, 

portanto o grande desafio para a eclesiologia da libertação é oferecer um discurso que 

contemple este modelo de Igreja. Sua eclesiologia enriqueceria a Igreja na ótica de uma 

reflexão que está orientada ao anúncio do Evangelho e não de si mesma. Sua visão é para uma 

Igreja que se coloca a serviço do Reino de Deus onde todos tenham vida plena numa realidade 

marcada pela morte.  

A teologia de Gutiérrez que busca ‘falar sobre Deus’ a partir do sofrimento do 

inocente interpela a Igreja e teólogos a uma profética presença junto dos pobres, anunciando a 

eles a Boa Nova do Evangelho. Para Gutiérrez “a missão da Igreja, comunidade de discípulos 
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de Jesus, é comunicar e dar testemunho dessa libertação total do ser humano”88. Esta missão 

se dá no mundo e exige uma presença crítica e atenta aos anseios de todos, especialmente dos 

pobres. “O diálogo com o mundo supõe para ela uma consciência de sua diferença com ele, 

não para tomar distância, mas precisamente para saber estar realmente próxima”89. 

Há uma intrínseca relação entre a Igreja e o Reino de Deus. “A tarefa da Igreja é 

anunciar o Reino de Deus e combater a idolatria que se opera ao separar Deus de seu reinado. 

Denunciar a ausência de Deus quando não se faz justiça ao pobre é um aspecto iniludível de 

sua missão.”90 Ora, considerando o lugar privilegiado dos pobres no Reino de Deus, a Igreja é 

impelida a se colocar ao lado deles.  

 
Nesse raciocínio, quando afirmamos que a Igreja é o sacramento da salvação 
universal, estamos dizendo, em linguagem bíblica, que ela significa a presença do 
Reino de Deus que atua na história humana; um Reino, portanto, que não pode ser 
entendido sem a preferência que Cristo manifestou pelos pobres ao nos revelar o 
amor universal do Pai. Nesta tensão estão a riqueza e a originalidade da mensagem 
cristã.91 

 

Uma vez reconhecendo o lugar especial dado aos pobres no Reino de Deus anunciado 

por Jesus, a Igreja, a serviço da construção deste Reino, não pode ser senão a Igreja dos 

pobres. 

 
Precisamente a solidariedade com os pobres, longe de desvirtuar sua tarefa no 
mundo, faz com que a Igreja encontre sua própria identidade como sinal do Reino de 
Deus na história, na medida em que saiba falar da grandeza de Deus e de sua 
preferência pelos desprovidos da terra [...]. Entretanto, é verdade que se deve pagar 
um preço para ser uma Igreja dos pobres; não o do ser e fazer autênticos da Igreja, 
mas o da liberdade pessoal, da reputação, da integridade física e mental, da presença 
em seu próprio país e em alguns casos o da própria vida.92 

 

Tanto na eclesiologia quanto na cristologia propostas por Gutiérrez está a incessante 

busca pela libertação e a necessidade de estabelecer uma radical e profunda opção pelos 

pobres. A missão da Igreja está, em última instância, no anúncio de Jesus Cristo, d’Aquele 

que “é a verdade, verdade que nos liberta; libertação integral que compreende todas as 

dimensões da existência humana e que nos conduz à plena comunhão com Deus e entre nós. 

Libertação, portanto, que se inicia na história, caminho para a plenitude além dela mesma.”93 
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Aqui damos um passo para outro eixo teológico fundamental, o escatológico proposto por 

Gutiérrez. 

 

2.4.3 Eixo escatológico 

 

Gustavo Gutiérrez demonstra ao longo de sua teologia grande predileção pela práxis 

histórica. Assim sua cristologia se desenvolve a partir do Jesus Histórico. O mesmo aplica 

para sua eclesiologia uma vez que sua preocupação está voltada para a missão da Igreja que se 

realiza em sua inserção na história, no mundo concreto do pobre. Entretanto, tanto sua 

cristologia quanto sua eclesiologia não se limita ao fator puramente histórico, o que nos 

levaria a um grave erro teológico. Sua teologia é histórica e meta-histórica. E assim ele 

afirma: 
O mistério de Deus, porém, não se esgota na história. ‘Agora vemos como num 
espelho, confusamente. Então veremos face a face. Agora conheço de um modo 
imperfeito, mas então conhecerei tal como sou conhecido’ (1 Cor 13,12), nos diz o 
apóstolo Paulo. Olhando num espelho, e dentro desta limitação, situam-se estas 
páginas. São animadas pela esperança de que chegará um tempo em que as sombras 
e os reflexos desaparecerão e então veremos face a face, conhecendo como somos 
conhecidos. A caridade, a virtude (quer dizer força) que prevalecerá, nos leva desde 
agora a uma atitude alegre e agradecida ao dom do amor de Deus.94 

 

A escatologia afirma que o estado final ou o fim último de todas as coisas não se 

plenificará dentro da história. Toda realidade caminha para um fim último que está além da 

história, é meta-histórico, mas não exclui a história. O Reino de Deus, inaugurado pelo 

ministério de Jesus de Nazaré e continuado pela Tradição Cristã nos oferece uma experiência 

daquilo que será totalmente dado no fim dos tempos. Seria um “já” (escatologia realizada) 

que, constantemente, aponta para o “ainda não”, a completude dos tempos. A esperança na 

perspectiva cristã baseia-se nesta estrutura, nesta relação entre aquilo que se pode esperar na 

história e naquilo que se espera para o fim dos tempos95. 

A esperança que alimenta o ser humano almeja algo para este mundo e também para o 

mundo que há de vir na hora (kairós) designada por Deus. É importante notar aqui que esta 

esperança não se trata de uma atitude meramente subjetiva ou que se centra somente no 

sujeito esperante. A esperança engloba toda a realidade. Há comunhão na esperança, 

comunhão entre indivíduos, com Deus, com todo o cosmo, com toda a realidade criada. É 
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baseando neste princípio básico da escatologia que se desenvolve a teologia de Gustavo 

Gutiérrez96.  

Não se pode pensar a teologia da libertação (particularmente na teologia de Gustavo 

Gutiérrez) sem ter em mente o que ela espera. Esta forma de fazer teologia almeja um futuro 

em que as diferentes etnias viverão em harmonia entre si (teologia afro e indígena da 

libertação), em que os seres humanos viverão em harmonia com o cosmo (ecoteologia latino-

americana), em que o sexísmo será superado (teologia feminista da libertação), e em que os 

empobrecidos superarão toda e qualquer forma de injustiça (teologia da libertação de modo 

geral)97. Enfim, a teologia da libertação articula suas idéias tendo em vista a libertação do 

homem no mundo, mas sem perder a dimensão escatológica em que a história caminha, o fim 

de todas as coisas, Deus. 

 A perspectiva neoescolástica pensou a esperança na salvação individual. Uma 

perspectiva direcionada à salvação da alma que se uniria ao criador após a morte. Entretanto, 

foi sobretudo a partir do Concílio Vaticano II que se desenvolveu uma nova escatologia, uma 

nova percepção escatológica da pessoa. Passamos a pensar não somente na alma do indivíduo, 

mas na pessoa integral em relação com o cosmo. Sendo um dos frutos do Concílio Vaticano 

II, a teologia da libertação reforçou esta nova escatologia concebendo “a pessoa humana em 

sintonia com uma viva esperança, capaz de testemunhar a todos a excelência das promessa de 

Deus, que nos liberta das prisões dos males presentes, do medo da morte, e nos faz olhar o 

futuro com confiança, desapegados e livres, com uma certeza mais forte que o fracasso ou a 

perseguição e a derrota”98. 

A partir deste contexto de sofrimento, lugar teológico, se desenvolve a escatologia da 

libertação proposta por Gutiérrez. “A salvação em Cristo dá o sentido último do conjunto da 

história humana, conduzindo-a além dela mesma”99. Ao devotarmos um olhar crítico sobre a 

situação do ser humano, mediante as mazelas que desumanizam, pensaremos a esperança. 

Gustavo Gutiérrez opta pelo termo utopia em vez de esperança, mas o sentido semântico é 

mantido. Para ele “utopia é o anúncio do que ainda não é, mas será; presságio de uma ordem 

de coisas diferentes, de uma nova sociedade. É o campo da imaginação criadora que propõe 

os valores alternativos do que é rejeitado. A utopia impulsiona, é projeto para o futuro, fator 
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dinâmico e mobilizador da história. É esse o cunho prospectiva da utopia”100. Para Gutiérrez 

“as utopias surgem com renovada energia em momentos de transição e de crise, quando a 

etapa em que se encontra a ciência chega ao auge em sua explicação da realidade social e 

quando se abrem novos aminhos para a práxis histórica”101. 

 A utopia torna-se uma força motora, sobretudo para os empobrecidos, os vulneráveis, 

os oprimidos e os esquecidos na sociedade. “Os pobres são uma força histórica, que se 

manifesta em sinais de luta e de esperança, desafiando o pessimismo”102. A esperança na 

libertação é um projeto a iniciar no presente. É uma escatologia realizável, mesmo que 

parcialmente, no aqui e no agora. A utopia do oprimido requer a intervenção da graça no 

presente sem se fechar para a completude no fim. Para Libanio há “uma intencionalidade que 

visa construir, já aqui na terra, uma sociedade de fraternidade e comunhão entre as pessoas. É 

sua dimensão utópica. Numa perspectiva teológica, percebe-se ainda mais o dinamismo da 

libertação. Ele se orienta, em última instância, na força da graça de Deus, para a autêntica 

comunhão com Deus e com todos os homens”103. 

 No livro Para onde vai o mundo? Edgar Morin, antropólogo, sociólogo e filósofo 

francês, mesmo não tendo necessariamente pretensões teológicas, nos oferece profundas 

reflexões sobre a esperança enquanto algo realizável ainda na história. Para ele “o futuro 

nasce do presente. Isso significa dizer que a primeira dificuldade de pensar o futuro é a 

dificuldade de pensar o presente. A cegueira sobre o presente nos torna, ipso facto, cegos em 

relação ao futuro”104. Sobre a relação entre o futuro e o presente, ele nos diz que “não bastaria 

pensar corretamente o presente para ser capaz de prever o futuro. Com certeza, o estado do 

mundo presente carrega consigo, potencialmente, as situações do mundo futuro. Mas ele 

contém embriões microscópios, que se desenvolveram, e que são ainda invisíveis aos nossos 

olhos”105. As reflexões de Morin, de fato iluminam a idéia de que o ‘falar sobre esperança’ é 

também do ‘falar de algo possível de se realizar dentro da história’. Para Morin: 

 
Devemos resistir ao nada. Devemos resistir às extraordinárias forças de regressão e 
de morte. Em todas as hipóteses, devemos resistir. Frear a morte é resistir. Lutar 
contra a barbárie é resistir. O futuro não é mais a fulgurante marcha para frente, ou, 
antes, é à fulgurante marcha para frente das ameaças de aniquilamento que devemos 
resistir também. Mais amplamente, devemos sem cessar e a partir de agora resistir à 
mentira, ao erro, à salvação, à resignação, à ideologia, à tecnologia, à burocracia, à 
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dominação, à exploração, à crueldade. Mais ainda, devemos nos preparar para as 
novas opressões, isto é, novas resistências.106 

 

Na dialética do futuro e do presente, articulada por Morin, percebemos grande 

semelhança com aquela proposta pela teologia de Gutiérrez, uma utopia que nos leva a pensar 

a libertação do ser humano dentro da história e que desencadeia na construção do Reino de 

Deus. Reino que inicia aqui e se abre para o futuro maior, do fim último que é Deus. 

Referindo-se ao método teológico de Ignácio de Ellacuría, Francisco de Aquino Júnior 

argumenta que para Ellacuría “não há teologia do reinado de Deus sem realização histórica do 

reinado de Deus”107. Refletir teologicamente sobre o reinado de Deus incluir o lugar social 

“do mundo dos pobres e dos oprimidos” pois eles constituem “o lugar mais adequado de 

intelecção do reinado de Deus, o destinatário privilegiado da teologia”108.  

A busca pela justiça e pela paz são duas realidades pertinentes, não somente ao ser 

humano, mas a toda a criação. O compromisso com o bem comum, com o gênero humano e 

com o cosmo evoca a utopia por uma nova realidade. Um mundo de justiça, paz e integridade 

da criação deve sempre ser elementos inerentes à reflexão escatológica porque o futuro do 

misterioso plano de Deus depende do agora. Faz-se necessária a consciência de que é somente 

o Deus de Jesus através do Espírito quem irá inaugurar a nova era. O reino da verdade e da 

vida, santidade e graça, justiça, amor e paz. O Reino de Deus.  

 A idéia do Reino de Deus ocupa um lugar especial na teologia da libertação. Rosino 

Gibellini cita dois teólogos que de maneira sintética abordam a ideia do Reino de Deus em 

perspectiva escatológica. 

 
Helmut Gollwitzer, que vincula o conceito de revolução ao Reino de Deus: o Reino 
de Deus é o conteúdo de uma promessa que revoluciona o presente; e Jürgen 
Moltmann, que unia o tema escatológico da esperança, que descortina os horizontes 
do futuro, como o tema apocalíptico da ruptura com o passado: vai-se ao encontro 
do futuro rompendo com o passado; de fato, os símbolos e imagens bíblicas 
sublinham a descontinuidade, a condenação, o fim do mundo e a irrupção de algo 
absolutamente novo.109 

 

 O Reino de Deus enquanto projeto salvífico começa agora para que todos tenham vida 

e vida em abundancia (Jo 10, 10). O projeto iniciado por Jesus inspira a teologia latino-

americana da libertação que se coloca ao lado dos empobrecidos tendo em vista a defesa da 
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vida na história, mas sem perder a dimensão escatológica. Concebendo o projeto de libertação 

como uma realidade utópica, percebe-se “uma intencionalidade que visa construir, já na terra, 

uma sociedade de fraternidade e comunhão entre as pessoas. Essa comunhão abraça os 

esforços e as realizações de solidariedade humana, histórica, enquanto anuncia a meta 

definitiva da humanidade além da morte.”110 Em consonância com esta noção de Reino de 

Deus, João Batista Libanio afirma: 

 
O crescimento do Reino de Deus é um processo que se realiza historicamente na 
libertação, à medida que esta significa uma melhor realização do ser humano, a 
condição para uma sociedade nova e fraterna. Isso vai, porém, além de tudo isto; 
porque se realiza em fatos históricos portadores de libertação, também denuncia 
limitações e ambiguidades, anuncia o seu cumprimento pleno e comunica-lhes um 
impulso efetivo para a comunhão total. Não estamos diante de uma identificação. 
Sem acontecimentos históricos libertadores, não há crescimento do Reino; e o 
processo de libertação só destruirá as raízes da opressão, da espoliação do homem 
pelo homem com o advento do Reino, que é antes de tudo, um dom. Aliás, pode-se 
dizer que o fato histórico, político, libertador, é crescimento do Reino, é 
acontecimento salvífico, porém não é a vinda do Reino, não é salvação total. É uma 
realização histórica do Reino e, enquanto tal é anuncio de sua plenitude: aqui está a 
diferença.111 

 

 A teologia latino-americana da libertação nos oferece um rico pensar teológico sobre a 

esperança (utopia) que nos conecta com a vida concreta do sujeito no mundo. Diminuímos o 

risco de cairmos na mera abstração e porque não, na alienação. Conforme Gutiérrez: “Desse 

modo, proclamar que ‘a vitória que venceu a morte é nossa fé’ será vivida, sem escapatória, 

no próprio coração da história, no seio de um único processo de libertação que leva essa 

história à sua plenitude: o encontro definitivo com Deus” 112. A Teologia, em suas diversas 

facetas, não pode divorciar-se da experiência concreta do ser humano no mundo, não pode 

perder de vista a historicidade da fé, do Deus encarnado que ao assumir a condição humana 

inaugura o seu Reino e nos abre para o futuro, para a esperança. “Esperar em Cristo é, ao 

mesmo tempo, crer na aventura histórica, o que abre um campo infinito de possibilidade ao 

amor e à ação do cristão”113. 

 

 

 

 

                                                
110 LIBANIO, João Batista. Gustavo Gutiérrez, p. 25. 
111 Ibid., p. 62. 
112 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da libertação: perspectivas, p. 306. 
113 Ibid. 



70 

 

2.5 Considerações parciais 

 

A teologia desenvolvida por Gutiérrez nos coloca diante do Deus dos pobres. Para ele 

o Deus da Bíblia é a motivação maior para se fazer a opção preferencial pelos pobres. Neste 

sentido, esta opção não é invenção da Igreja latino-americana ou dos teólogos da libertação, 

mas parte do próprio Deus. Uma opção que incomoda tanto as estruturas eclesiásticas 

petrificadas pelo conservadorismo, quanto a setores detentores de poder político e econômico 

que perpetuam a pobreza no mundo. 

O amor de Deus é por todas as pessoas, mas ao deparar com as diferentes realidades 

existentes entre seus filhos e filhas, Deus opta por aqueles que são fragilizados pelo pecado 

social que gera a pobreza e toda forma de injustiça. A história do povo de Deus, passando 

pelos escritos proféticos e o Novo Testamento evidencia isso. Estamos diante de um Deus que 

se coloca ao lado daqueles que lutam pela libertação e com eles, estabelece uma aliança de 

libertação. Libertação de estruturas sociais injustas, do sentimento de conformismo e 

indiferença e do pecado social e pessoal que rejeita o Deus da vida. Deste modo, tendo 

discorrido sobre alguns dos fundamentos teológicos da opção preferencial pelos pobres, 

conclui-se este capítulo destacando três elementos que julgamos primordiais.  

Primeiro, ao optar por estabelecer a opção preferencial pelos pobres como fio condutor 

do fazer teológico, a Igreja latino-americana desperta para o fato de que a pobreza não pode 

ser vista essencialmente como fator natural ou fruto de predestinação, mas uma injustiça. Ao 

invés de percebê-la meramente como uma virtude como fizera anteriormente, a Igreja deve 

desmascarar a pobreza real que leva muitos de seus filhos e filhas à morte prematura. A Igreja 

na América Latina passa, portanto, a perceber que a pobreza material é destrutiva e contra a 

proposta de Jesus de que todos tenham vida e vida em abundância (Jo 10:10). Não se pode 

espiritualizar aquilo que tende a destituir a dignidade do ser humano. 

Segundo, optar pelo pobre, é optar pelo Deus de Jesus. Ao longo da história da 

salvação Deus se coloca ao lado dos pobres. Isso é perceptível na história do povo de Israel e 

no Evangelho. Os profetas não hesitam em denunciar as injustiças causadoras do sofrimento 

dos pobres. Jesus se coloca ao lado dos empobrecidos de seu tempo. Sua vida e seu ministério 

girava em torno do serviço ao próximo, sobretudo aos empobrecidos e discriminados. 

Terceiro, a proclamação da mensagem salvífica emerge de uma experiência 

contemplativa, mística, marcada pela iniciativa de Deus, ação do Espírito Santo. A 

evangelização parte deste pressuposto, ou seja, ao descobrir o amor de Deus o crente se lança 

na vivência do Evangelho, no anúncio do Reino e na abertura para o outro em solidariedade e 
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profundo senso profético. Evangelização é comunicar a boa nova do amor de Deus que 

mudou a nossa vida. É anúncio do dom gratuito, como gratuito é o amor que está em sua 

origem.114 Valorizar a irrupção dos pobres é assumir uma voz profética que incomoda não 

somente os ricos opressores, mas também certas tendências teológicas desconectadas da 

realidade social. 

                                                
114 GUTIÉRREZ, Gustavo. A verdade vos libertará, p. 177. 
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3 A ATUALIDADE DA OPÇÃO PREFERENCIAL PELOS POBRES 

  

Nos capítulos anteriores apresentamos o desenvolvimento da opção preferencial pelos 

pobres. O percurso metodológico adotado passou por alguns Documentos do Magistério da 

Igreja desde o pontificado de João XXIII a Bento XVI, e por fim, abordamos o que a teologia 

de Gustavo Gutiérrez diz sobre o tema. Neste último capítulo, buscaremos apresentar como a 

opção preferencial pelos pobres é vista, atualmente, pelo magistério do Papa Francisco. 

Entretanto, temos consciência que se trata de um tema amplamente discutido e isso nos leva a 

delimitar nossa reflexão. Optamos pela Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, documento 

que indubitavelmente esboça sua linha pastoral e teológica. 

Discorreremos, primeiro, sobre a teologia do Papa Francisco. Acreditamos que cada 

pontificado possui uma peculiar fundamentação teológica e pastoral. Por esta razão, 

recorreremos a alguns comentadores para elaborar quais seriam as principais características 

da teologia do Papa argentino. Num segundo momento, abordaremos o primado dos pobres 

em seu pontificado. A opção preferencial pelos pobres é uma realidade ativa no ministério do 

Papa Francisco. Esta afirmação se sustenta pelos seus escritos, pelos seus gestos e pela 

maneira austera de se viver. Em seguida, versaremos sobre novos cenários da pobreza no 

mundo que o Papa Francisco convoca a Igreja a voltar sua atenção. Diante disso, apontaremos 

que, a partir do Papa Francisco, a opção preferencial pelos pobres torna-se de fato um 

estímulo para uma verdadeira conversão pastoral da Igreja, o meio pelo qual a Igreja se 

reencontrará com sua verdadeira missão, colocando-se ao lado dos pequenos e oprimidos, 

marginalizados e excluídos da sociedade. 

 

3.1 Fundamentação teológica e pastoral do Papa Francisco 

 

Para entrarmos no cerne da fundamentação teológica de Evangelii Gaudium, faz-se 

necessário esboçar a fundamentação teológica e pastoral do Papa Francisco cujo pontificado 

tem trazido muitas surpresas para o mundo. A fumaça branca, esperada por milhares de 

pessoas reunidas da Praça do Vaticano, em 13 de março de 2013, foi, não somente o sinal da 

eleição de um novo papa, mas um símbolo de uma nova era na Igreja. O então Cardeal 

argentino, Jorge Mario Bergoglio, escolhe o nome Francisco, amigo dos pobres. A escolha do 

nome em si indica a intenção de que este seria um pontificado de renovação da Igreja e de 

profundo amor pelos pobres e pela criação.  
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Sendo de origem latino-americana, o Papa Francisco não se furtou em beber nas fontes 

da teologia produzida em seu continente. O primeiro pontífice latino-americano revela a 

vitalidade pastoral da Igreja Latino-americana e a riqueza teológica produzida na região, 

especialmente, aquela que coloca os pobres no centro da reflexão. Segundo Antonio Manzatto 

“o Papa argentino parece cada vez mais latino-americano não simplesmente na afirmação de 

sua origem, mas na sua maneira de pensar a Igreja e pastoreá-la. Tem as características da 

América Latina não apenas por seu lugar de nascimento, mas pela base de sua teologia”1. 

 

3.1.1 O Papa Francisco e a opção preferencial pelos pobres 

 

É fato que não podemos limitar o pontificado de Francisco somente à sua origem 

latino-americana. Ele tornou-se Papa para o mundo e demonstra isso através de suas visitas 

pastorais, escritos e sobretudo através do espírito de colegialidade e diálogo com as 

conferências episcopais de todo o mundo. Todavia, há algo genuinamente latino-americano 

que permeia seu pontificado, a opção preferencial pelos pobres. Um tema amplamente 

discutido pela teologia latino-americana da libertação2. Como dizíamos anteriormente, não é 

um tema exclusivo da teologia da libertação, mas esta é reconhecida por tê-lo desenvolvido 

como chave hermenêutica no fazer teológico e pastoral. Segundo Manzatto, “é na questão da 

opção preferencial pelos pobres que as atitudes de Francisco e seu texto mais o aproximam da 

teologia da libertação. Não há dúvidas quanto ao lugar central dos pobres no pensamento e 

nas atitudes do papa.3” 

A teóloga argentina Emilce Cuda, em sua obra Para Ler Francisco: Teologia, ética 

política apresenta elementos importantes para aprofundarmos a teologia, a perspectiva 

pastoral, e a visão política do Papa Francisco. Ela conduz o leitor ao cerne do pensamento de 

Jorge Mario Bergoglio. Explicita a influência da teologia do povo argentina como um fator 

indispensável para compreender Francisco, traçando o fio condutor que vai de sua experiência 

eclesial local para uma de cunho global, experiência esta que “tende a desmascarar as causas 

da pobreza, dessacralizando estruturas injustas que haviam sido divinizadas, e 

desnaturalizando processos que em realidade são históricos”4. Neste sentido, o pontificado de 

Francisco assume uma missão profética no mundo. Um papa que opta pelo pobre, é 

                                                
1 MANZATTO, Antonio, O Papa Francisco e a Teologia da Libertação, p. 184. 
2 Inclui-se aqui a teologia do povo argentina como uma vertente da teologia latino-americana da libertação. Cf. 
SCANNNONE, Juan Carlos, El papa Francisco y la teologia del pueblo, p. 37. 
3 Ibid., p. 198. 
4 CUDA, Emilce, Para leer a Francisco: Teología, ética y política, p. 23. 
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reconhecido e aceito não somente dentro dos muros da Igreja, mas por diversos setores da 

sociedade. Isso faz “sua voz parecer hoje como a única autoridade moral, transversal as 

soberanias nacionais, capaz de mobilizar e comprometer cidadãos de outros países. Esta 

capacidade torna a atitude de Francisco loucura para uns na política e blasfêmia para outros 

na teologia”5. 

A identidade lationoamericana de Francisco, em hipótese alguma, pode ser negada. 

Influenciado por seu meio, Francisco partilha com o mundo as convicções pastorais, 

teológicas, políticas e éticas adquiridas ao longo de seu ministério na Argentina. Para 

compreendê-lo faz se necessário levar em conta “a perspectiva teológica, filosófica e política 

lationoamericana, na qual emerge como expressão de um modo cultural particular de ser povo 

em sentido sociopolítico e teológico”6. Como pastor comprometido com as causas sociais e 

com a libertação do povo pobre, ele não se furta em apresentar a proposta misericordiosa de 

Jesus no Evangelho. Para Cuda, “dar prioridade à categoria da misericórdia antes que a da 

justiça, é um exemplo claro de uma palavra soberana como a de Francisco, sem deixar de ser 

teológica, nem por isso menos política”7. Esta conversão perpassa todas as esferas da vida, 

especialmente a dimensão ética. 

 Cuda apresenta o perfil de um papa, o profeta que denuncia a injustiça e o pastor que 

promove a conversão. Ela percebe em Francisco que a vocação profética de um verdadeiro 

pastor requer uma atitude política libertadora em denunciar toda forma de injustiça.8 

Francisco tornou-se o modelo de pontífice que denuncia a injustiça e promove a conversão 

tendo em vista uma nova ética histórico-cultural a partir de uma pastoral teológica atuante na 

história do povo latino-americano. Referindo-se a Gaudium et Spes, Cuda afirma: 

 
Essa constituição pastoral reivindica a ação política dos católicos como 
compromisso iniludível com o conflito social, e que este é o drama constitutivo da 
história. Esse compromisso político implica por um lado, diálogo da Igreja com a 
cultura, sendo esta última, considerada como lugar preferencial da pastoral. Por 
outro lado, compromisso político implica também para Gaudium et Spes que se 
estabeleça uma relação de cooperação e autonomia entre Igreja e Estado, onde a 
Igreja renuncie aos privilégios temporais9. 

  

Além de Gaudium et Spes, Francisco recorre a Medellín e Aparecida; como também a 

alguns teólogos argentinos, tendo sempre em vista uma profunda reflexão sobre o pobre como 

                                                
5 CUDA, Emilce, Para leer a Francisco: Teología, ética y política, p. 24. 
6 Ibid., p. 25. 
7 Ibid., p. 29. 
8 Ibid., p. 39-40. 
9 Ibid., p. 56. 
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ponto de partida para o fazer teológico-pastoral-político. Esta perspectiva evoca uma pastoral 

teológica vista como “uma prática pastoral dos teólogos entre os pobres, onde os teólogos 

devessem como tal, buscar este lugar privilegiado onde se mostra, se manifesta, o teológico, 

como sinal dos tempos, e permite fazer uma nova teologia, uma nova interpretação teológica, 

em concordância com o Evangelho e a tradição da Igreja”10. 

 

3.1.2 O Papa Francisco e a teologia do povo argentina 

 

Acredita-se que o Papa Francisco traz em sua teologia elementos próprios da teologia 

do povo argentina. Esta contribuiu significantemente na concepção do seu pensamento e 

também em sua ação pastoral. Para Cuda ele “recorre e aplica em sua missão pontifícia certos 

lineamentos proporcionados por intuições teórico-práticas de um setor dos teólogos 

argentinos nas décadas de sessenta, setenta e oitenta, que conformam a chamada Teologia do 

Povo”11, conhecida também como teologia da Cultura. Por isso, a necessidade de abordar esta 

teologia, mesmo que brevemente, considerando suas fontes históricas e reconhecendo-a como 

uma forma peculiar de se fazer teologia. De fato, semelhante à outras correntes da teologia da 

libertação, a teologia do povo argentina também busca compreender a situação injusta dos 

pobres na América Latina tendo em vista a libertação.  

No artigo El papa Francisco y la teología del pueblo, Juan Carlos Scannone12 retrata, 

brevemente, a gênese da teologia do povo argentina, a relação desta com a teologia latino-

americana da libertação e com o enfoque pastoral do Papa Francisco.13 E assim afirma seu 

conterrâneo e coirmão jesuíta: 

 
O tema dos pobres segundo o Papa Francisco é ponto essencial de convergência 
entre seu magistério, o ensino social da Igreja e a Teologia do Povo. Nesses três 
casos não se trata de uma mera teoria, mas de sua encarnação em práticas 
existenciais e sociais (inclusive estruturais), que fazem realidade a “encarnação do 
Evangelho” e a “revolução da ternura” (EG, n. 88).14 

 

A teologia do povo surgiu como uma resposta contextualizada ao Concílio Vaticano II 

e por inspiração dada por Medellín e Puebla. O episcopado argentino e alguns teólogos 

buscaram articular uma reflexão teológica capaz de responder às necessidades de uma 

                                                
10 CUDA, Emilce, Para leer a Francisco: Teología, ética y política, p. 64. 
11 Ibid., p. 67. 
12 Outros nomes da teologia do povo argentina estão Lucio Gera, Justino O’Farrel, Joaquín Sucunza, Alberto 
Methol Ferré e outros. 
13 SCANNONE, Juan Carlos, El papa Francisco y la teología del pueblo, p. 32. 
14 Ibid., p. 49. 
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pastoral popular para um Igreja que se via imersa em um estado marcado pela ditadura e pela 

pobreza. Pensava-se uma Igreja inserida na história do povo que buscava ser não somente 

receptores  passivos de evangelização e cultura mas agentes evangelizadores e construtores da 

cultura.15 Faz-se mister a definição de ‘povo’ segundo esta teologia.  

 
A categoria “povo” é ambígua, não pela pobreza, mas pela riqueza. Pois, por um 
lado, pode designar o povo - nação - como nas expressões: povo argentino, povo 
coreano - e, por outro lado, as classes e setores sociais populares. A COEPAL o 
entendeu, sobretudo, na primeira acepção, a partir da unidade plural de uma cultura 
comum, enraizada em uma história comum e projetada para um bem comum 
compartilhado. Como se nota à primeira vista, a dimensão histórica é fundamental 
nesta concepção de “povo”, que implica também - por parte de pastores e políticos - 
um atento discernimento dos “sinais dos tempos” na vida do povo e dos povos, que - 
para os fiéis - são também indicadores da vontade providente de Deus.16 

 

Tendo em mente a realidade do povo, especialmente o povo pobre e oprimido do 

continente que luta pela justiça e pela paz frente situações de violência e opressão, cria-se 

uma cultura de resistência e produção de mecanismos para alcançar a libertação. A este ponto, 

se dá o encontro entre a opção preferencial pelos pobres e a cultura. Segundo Scannone “na 

América Latina, ao menos de fato, a opção pelos pobres e pela cultura coincidem. E, 

provavelmente, também porque são eles que deixam transparecer melhor a cultura comum de 

seu povo.”17 

 A teologia do povo semelhante à “a teologia da libertação, utiliza o método "ver-

julgar-agir", liga práxis histórica e reflexão teológica, e recorre à mediação das ciências 

sociais e humanas. Ela privilegia uma análise histórico-cultural em comparação com a sócio 

estrutural de tipo marxista.”18 Coloca em diálogo duas realidades peculiares mas relacionais, a 

de povo, definida acima, e de cultura a ser definida abaixo. Cuda define cultura como “uma 

moral construída na experiência do cotidiano como resistência entre a vida e a morte, no que 

se denomina ética teológica”19. Trata-se também da experiência de sujeitos políticos coletivos 

refletidos a partir de um método teológico latino-americano que reconhece a primazia da 

práxis no fazer teológico. O Papa Francisco é fruto desta experiência teológica, cultural e 

                                                
15 SCANNONE, Juan Carlos, El papa Francisco y la teología del pueblo, p. 34.  
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 SCANNONE, Juan Carlos. A teologia de Francisco: Entrevista com Juan Carlos Scannone. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/171-noticias/noticias-2013/520470-a-teologia-de-francisco-entrevista-com-juan-
carlos-scannone. Acessado em: 04 de junho de 2018. 
19 CUDA, Emilce, Para leer a Francisco: Teología, ética y política, p. 131. 
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pastoral em que a “cultura se vai fazendo na prática de um povo, se constrói desde o povo e 

no tempo”20.  

A cultura também é compreendida a partir da religiosidade popular. Cuda cita Paul 

Tillich’s conceito de religiosidade popular como núcleo da cultura de um povo. Segundo ela 

“são estes últimos [os pobres] que preservam melhor a cultura comum, seus valores e 

símbolos (inclusive religiosos), que tendem a ser compartilhados por todos, podendo ser em 

nossos países o germe — nos não pobres — de uma conversão ao pobre para obter sua 

libertação e, dessa maneira, a de todos”21.  

Ao entrarmos no universo da religiosidade popular, afirmando a identidade cultural-

religiosa do povo, deparamos com a pobreza enfrentada por eles. Por estas razões, Scannone 

afirma que a teologia do povo “sublinha a importância da cultura, da religiosidade e da 

mística popular, afirmando ao mesmo tempo que os seus intérpretes mais autênticos e fiéis 

são os pobres, com a sua espiritualidade tradicional e a sua sensibilidade pela justiça.”22  

O povo evangelizado em sua própria cultura evangeliza se a si mesmo. Ele é sujeito de 

sua história, de sua cultura e também da evangelização. “A Teologia do Povo ou a Teologia 

da Cultura, ao pensar a cultura como espaço do político, implica ao mesmo tempo entender o 

conceito de poder como aquele que suscita a luta pela libertação”23. Ela busca ser uma 

teologia inculturada pois reconhece o valor da sabedoria e da espiritualidade da cultura 

popular. É exatamente isso que percebemos em EG 126, a piedade popular como lócus 

teológico e em EG 59 como a inculturação do Evangelho. É no contexto da piedade e da 

cultura popular que encontramos com maior facilidade os pobres. Nesse sentido, Scannone 

aproxima a opção preferencial pelos pobres da piedade popular, ambas defendidas por 

Francisco. Para ele há uma “estreita conexão entre a opção preferencial pelos pobres e a 

piedade popular como é vivida na América Latina, sobretudo nos setores pobres”.24  

Em seu livro A reforma de Francisco: fundamentos teológicos Mario de França 

Miranda cita alguns elementos característicos da Igreja latino-americana e caribenha. Para ele: 

 
A Igreja da América Latina e do Caribe almeja uma configuração determinada: 
Igreja dos pobres, simples e inculturada, com um laicato ativo, animado por uma 
experiência pessoal com Jesus Cristo no interior de uma comunidade de fé, Igreja 
que valoriza a piedade popular, sem descuidar uma evangelização integral que 
integra a dimensão sociocultural e econômica do ser humano. Sem dúvida, uma 

                                                
20 CUDA, Emilce, Para leer a Francisco: Teología, ética y política, p. 151. 
21 Ibid., p.35. 
22 SCANNONE, Juan Carlos. A teologia de Francisco: Entrevista com Juan Carlos Scannone. 
23 CUDA, Emilce, Para leer a Francisco: Teología, ética y política, p. 140. 
24 SCANNONE, Juan Carlos, El papa Francisco y la teología del pueblo, p. 48. 
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Igreja despojada de poder, de prestígio e de recursos, sem sonhos de conquista e 
com desejos de servir.25 

 

A teologia do povo não é alheia à teologia da libertação. Pode-se dizer que a primeira 

é uma expressão contextualizada da segunda, tendo em vista as peculiaridades da Igreja na 

Argentina. E “embora não tome a luta de classes como ‘princípio hermenêutico determinante’ 

da compreensão da sociedade e da história, dá lugar histórico ao conflito - mesmo de classe -, 

concebendo-o a partir da unidade prévia do povo. Desse modo, a injustiça institucional e 

estrutural é compreendida como traição a este por uma parte do mesmo, que se converte assim 

em anti-povo.”26  

Segundo Manzatto “muitos gostariam de dizer que Francisco segue à risca a teologia 

da libertação, ou então que a condena. Ele praticamente não usa a palavra libertação, ou não a 

usa naquele sentido em que era usada na década de 70.”27 Cabe ressaltar que os princípios da 

teologia latino-americana da libertação podem ser facilmente percebidos na teologia do povo 

e também ao longo do magistério de Francisco. As dimensões éticas, políticas e teológicas 

presentes em seu pontificado têm consonância com sua experiência latino-americana que 

considera em seu fazer teológico a situação do pobre que batalha incansavelmente para 

sobreviver28. Percebe-se que a categoria do povo é chave para uma leitura do discurso do 

Papa Francisco e a partir daí brota sua teologia, que “acompanha a linha do magistério 

episcopal latino-americano, e utiliza o método teológico ver, julgar, e agir, considerando a 

relação entre práxis cultural com a reflexão evangélica e sociológica”29. 

 

3.1.3 A superioridade da realidade sobre a ideia na teologia do Papa Francisco 

 

Um outro elemento fundamental para compreendermos a teologia de Francisco é a 

primazia da experiência sobre a ideia. Miranda argumenta que a partir do Papa Francisco 

podemos afirmar que “no cristianismo a vida é mais importante que o discurso.”30 Esta 

perspectiva conduz a uma reflexão teológico-pastoral atenta aos sinais dos tempos. Uma 

perspectiva que busca interpretar a realidade à luz da revelação cristã. Considera, de maneira 

crítica, as inúmeras manifestações de fé que se configuram nos diferentes setores da 

humanidade e das culturas, como também a religiosidade encarnada nas culturas populares 
                                                
25 MIRANDA, Mario de França, A reforma de Francisco: fundamentos teológicos, p. 47. 
26 Ibid., p. 35. 
27 MANZATTO, Antonio, O Papa Francisco e a Teologia da Libertação, p. 196. 
28 Ibid. 
29 Ibid., p. 104. 
30 MIRANDA, Mario de França, A reforma de Francisco: fundamentos teológicos, p. 90. 
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(EG, n. 90). 

Recorrendo ao próprio texto de Evangelii Gaudium percebe-se que, para ele, a 

realidade de fato é mais importante do que a ideia. 

 
Existe também uma tensão bipolar entre a ideia e a realidade: a realidade 
simplesmente é, a ideia elabora-se. Entre as duas, deve-se estabelecer um diálogo 
constante, evitando que a ideia acabe por separar-se da realidade. É perigoso viver 
no reino só da palavra, da imagem, do sofisma. Por isso, há que postular um terceiro 
princípio: a realidade é superior à ideia. Isto supõe evitar várias formas de ocultar a 
realidade: os purismos angélicos, os totalitarismos do relativo, os nominalismos 
declaracionistas, os projetos mais formais que reais, os fundamentalismos anti-
históricos, os eticismos sem bondade, os intelectualismos sem sabedoria (EG, n. 
231). 

 

Francisco é influenciado pela sua formação jesuíta ao fazer a afirmação acima31. Para 

Cuda, “o método teológico inaciano não parte somente da doutrina, mas também da 

valorização da situação concreta”32.  O jesuíta, André Ravier, aborda esta questão no livro 

Santo Inácio de Loyola Funda a Companhia de Jesus. Ele esclarece o fato de que a 

experiência desempenha um papel primordial nos ensinamentos de Santo Inácio. Ravier 

afirma: 

 
Na ‘ars gubernandi’ de Inácio, a experiência desempenha um papel primordial [...]. 
Para ele, a experiência é um sinal de Deus e, a esse título, poderia ter sido incluída 
no parágrafo precedente; mas ela é muito mais uma formação da parte de Deus, uma 
‘probatio’, provação e teste, mestra da vida. Pela experiência, o Espírito Santo 
confere a cada um, ou ao corpo da Companhia, a forma, o modo de proceder, o 
estilo que nela deseja; é por sua reação à experiência que a Companhia ou o 
companheiro tomam consciência do que ela é, ou do que ele é, e o demonstram.33 

 

Abordando a herança inaciana do Papa Francisco34, França Miranda enfatiza a 

importância de uma espiritualidade marcada pelo discernimento, pelo valor da vida e pela 

experiência. Ele realça a atenção de Francisco dada “ao ser humano em contexto vital bem 

concreto, bem como à necessidade de um autêntico discernimento pastoral em cada caso. 

Nisto se comprova ser Francisco um autêntico herdeiro de Santo Inácio de Loyola, seu mestre 

espiritual.”35 Semelhantemente, afirma Fernando Altemeyer Junior: 

 
Francisco apresentou imensa tarefa para que pensemos a fé de uma forma radical. 
Não se trata de possuir a verdade, mas de ser e estar na verdade. Ninguém conhece a 

                                                
31 CUDA, Emilce, Para leer a Francisco: Teología, ética y política, p. 132. 
32 Ibid. 
33 RAVIER, André, Inácio de Loyola Funda a Companhia de Jesus, p. 344. 
34 MIRANDA, Mario de França, A reforma de Francisco: Fundamentos teológicos, p. 174. 
35 Ibid., p. 195. 
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verdade a não ser quando a verdade se torne vida na própria pessoa. Afinal, diz 
Jesus de si mesmo: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. A verdade fica no centro 
entre o caminho e a vida. Não é conceito cerebral ou meramente imagético. Não é 
posso ou imposição. É proposta vivida e peregrina.36 

 

Ao voltar nossos olhares à experiência de vida de um povo, deparamos com a cultura 

que este desenvolve. Ater-se às experiências culturais, considerando suas particularidades é 

fundamental para a teologia do povo para descobrir as realidades vividas pelo povo pobre e 

oprimido. Vê-se aqui a necessidade de superar a hegemonia de um paradigma cultural e de 

uma práxis sociopolítica sobre outra. Para isso, faz-se necessário uma conversão histórica – 

cultural do povo pobre e trabalhador, sujeito histórico e consciente. “Essa consciência de 

resistência cultural de que fala a teologia do povo, o de uma cultura como instrumento de 

resistência, põe em questão a contradição, e indica que os povos latinoamericanos não estão 

dominados culturalmente, mas desumanizados”37.  

 Portanto, uma vez lidando com a experiência cultural de um povo, faz-se essencial 

decifrar a realidade política que rege a vida do mesmo. Nas sociedades latino-americanas, de 

modo especial na Argentina, o povo não escapou das mazelas oriundas das injustiças sociais. 

Para Cuda “o campo do político como prática cultural é o caminho da libertação para a vida 

feliz. Este não passa pelo intimismo, pelo individualismo, e nem pela fuga da realidade. O 

caminho da libertação passa pela resolução urgente dos problemas econômicos, sociais e 

políticos.”38  

Além disso, o fundamento da teologia do povo pode ser percebido através dos 

mistérios chaves da fé cristã, Trindade e Encarnação. “A Trindade é a base da comunhão 

social e da participação política”39. Base das relações interpessoais, unidade nas diferenças. 

Daí se deriva a prioridade ética e política das relações interpessoais, da cultura do encontro e 

do diálogo, da resolução dos conflitos. “Para fazer teologia encarnada ou inculturada, a 

teologia do povo utiliza a análise mediada pelas ciências sociais, simbologia popular, 

religiosidade popular, sapiência teológica popular e a tradição teológica da Igreja Católica”40. 

Para transformar a realidade histórica e denunciar situações injustas e desiguais, a teologia do 

povo reconhece que “a sabedoria está no povo, e entende o povo não somente como uma 

                                                
36 ALTEMEYER, Junior Fernando, Francisco e as perspectivas teológicas, p. 78. 
37 Ibid., p.134. 
38 Ibid., p. 246. 
39 Ibid. p. 191. 
40 Ibid., p. 199. 
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categoria universal no sentido de classe como universal concreto, mas como um particular 

situado”41. 

Percebe-se assim a teologia do povo como uma perspectiva teológica historicamente 

considerada que parte da resistência cultural latino-americana. De um povo que se afirma 

diante das mazelas oriundas da opressão econômica, política e cultural. A sabedoria popular 

torna-se neste processo um elemento essencial para a libertação. Estamos diante de um povo 

que “sabe da vida, sabe habitar humanamente a vida, sabe resistir na vida, isso é o ethos 

encarnado”42. 

Veremos na próxima seção que o pensamento teológico e pastoral do Papa Francisco 

será esboçado com maior clareza em Evangelii Gaudium, e assim sendo, notaremos a 

afinidade do documento com a teologia do povo e com a teologia latino-americana da 

libertação de modo geral. 

 
3.2 O protagonismo dos pobres em Evangelii Gaudium  

 

A Exortação Apostólica Evangelii Gaudium sobre o anúncio do Evangelho no mundo 

atual, foi promulgada em 24 de novembro de 2013, no primeiro ano do pontificado de 

Francisco. Ela está interligada com as reflexões decorrentes da XIII Assembleia Geral 

Ordinária do Sínodo dos Bispos realizada em Roma, no período de 7 a 28 de outubro de 2012, 

convocada ainda no pontificado de Bento XVI, e teve como tema A nova evangelização para 

a transmissão da fé cristã. Francisco retoma o sínodo ao recordar que a nova evangelização se 

realiza em três âmbitos: na pastoral ordinária para aqueles batizados que praticam a fé, para os 

batizados que não vivem as exigências do batismo e para aqueles que ainda não conhecem 

Jesus (EG, n. 14). Enfatiza ao longo do documento a ação missionária da Igreja (EG, n.15) e 

que esta não deve estar voltada somente para si, autoreferenciada, buscando somente a 

autopreservação, mas para fora de si, em saída (EG, n. 27).  

O documento é composto por cinco capítulos subdivididos em 288 parágrafos. Um 

texto extenso em conteúdo teologicamente fundados e de tom provocador para a prática 

pastoral – evangelizadora da Igreja. Utiliza uma linguagem acessível, de fácil compreensão ao 

leitor. Cita diversas vezes o sínodo dos bispos mencionado acima, como também alguns 

padres da Igreja, autores medievais e modernos. Nos primeiros capítulos, deparamos com 

inúmeras passagens bíblicas cujo intuito é demonstrar a relação entre a alegria de receber a fé 

                                                
41 ALTEMEYER, Junior Fernando, Francisco e as perspectivas teológicas, p. 202. 
42 CUDA, Emilce, Para leer a Francisco: Teología, ética y política, p. 165. 
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cristã e a alegria da atividade missionária. Alegria entendida pelo Papa Francisco como aquela 

que “enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se 

deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. 

Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria (EG, n. 1), “ A alegria do Evangelho, que 

enche a vida da comunidade dos discípulos, é uma alegria missionária” (EG, n. 21). 

Em Evangelii Gaudium o Papa Francisco toma como diretrizes gerais os seguintes 

temas: a reforma da Igreja em saída missionária, as tentações dos agentes pastorais, a Igreja 

vista como a totalidade do povo de Deus que evangeliza; a homilia e a sua preparação; a 

inclusão social dos pobres; a paz e o diálogo social, as motivações espirituais para o 

compromisso missionário. (EG, n. 17). Contudo, tendo em vista a vastidão de temas 

abordados pelo documento, enfocaremos nesta seção aquilo que Evangelii Gaudium diz sobre 

os pobres arriscando algumas análises críticas. 

Uma das perguntas a ser feita acerca de Evangelii Gaudium é a atenção dada aos 

pobres. Poucos documentos da Igreja retratam, enfaticamente, a questão dos pobres, de 

maneira direta e instigadora. Os pobres são mencionados 87 vezes no documento. Este fator 

por si torna-se um indicador do lugar privilegiado dos pobres em Evangelii Gaudium. 

Evidentemente, que não se trata de um documento que preocupou abordar, exclusivamente, a 

questão do pobre, mas é um dado sugestivo que evoca uma reflexão mais cuidadosa. Neste 

sentido, podemos nos indagar o que motivou o Papa Francisco a abordar a questão do pobre 

com tamanha abrangência.   

Ao pensar uma Igreja em saída, Francisco considera os inúmeros cenários que 

requerem a presença evangelizadora da Igreja e que “cada cristão e cada comunidade há de 

discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar esta 

chamada: sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que 

precisam da luz do Evangelho” (EG, n. 20). Um Igreja missionária, em saída, tem um 

endereço, tem um foco, tem uma meta de onde se quer chegar ou a quem deseja endereçar sua 

mensagem. Os pobres são, para Francisco, os destinatários privilegiados desta Igreja 

missionária em saída. Assim, ele afirma: 

 
Se a Igreja inteira assume este dinamismo missionário, há de chegar a todos, sem 
exceção. Mas, a quem deveria privilegiar? Quando se lê o Evangelho, encontramos 
uma orientação muito clara: não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo 
aos pobres e aos doentes, àqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, 
àqueles que não têm com que te retribuir (Lc 14,14). Não devem subsistir dúvidas 
nem explicações que debilitem esta mensagem claríssima. Hoje e sempre, os pobres 
são os destinatários privilegiados do Evangelho, e a evangelização dirigida 
gratuitamente a eles é sinal do Reino que Jesus veio trazer. Há que afirmar sem 
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rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os 
deixemos jamais sozinhos! (EG, n. 48). 

 

Francisco, profeticamente, desafia toda Igreja a rever sua postura em relação à sua 

ação missionária e alerta sobre o risco do indiferentismo em relação aos pobres. Logo no 

início do documento, ele chama a atenção sobre a tendência individualista e do indiferentismo 

que o ser humano moderno tem demonstrado, especialmente em relação aos pobres. “Quando 

a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros, já não 

entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, 

nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem” (EG, n. 2).  

O relativismo e a indiferença diante do sofrimento dos pobres estão presentes na vida 

dos crentes e dos não crentes. Esta é uma realidade da sociedade contemporânea em que o 

“relativismo prático é agir como se Deus não existisse, decidir como se os pobres não 

existissem, sonhar como se os outros não existissem, trabalhar como se aqueles que não 

receberam o anúncio não existissem” (EG, n. 48). Para solucionar este grande pecado 

individual e social, é preciso por “a Igreja em movimento de saída de si mesma, de missão 

centrada em Jesus Cristo, de entrega aos pobres” (EG, n. 97). 

Percebe-se que ao demonstrar sua preferência pelos pobres, Francisco não parte 

apenas de conceitos teológicos, mas de sua própria experiência pastoral. Imbuído por um 

sentimento profundo de solidariedade, ele narra sua experiência com os pobres dizendo “que 

as alegrias mais belas e espontâneas, que vi ao longo da minha vida, são as alegrias de 

pessoas muito pobres que têm pouco a que se agarrar” (EG, n. 7).  

O Papa Francisco possui “uma vivência eclesial viva e dinâmica, próprias de nosso 

continente, uma cultura rica em expressões, ritmos e cores, além de nosso histórico de lutas, 

compromisso social, defesa dos empobrecidos, comunidades de base, mística e 

espiritualidade.”43 O mesmo autor afirma ainda que “Francisco levou à Cátedra de Pedro em 

Roma a experiência da Igreja latino-americana a partir do modo como viveu, rezou, refletiu e 

fez pastoral.”44 

 Percebemos que gradualmente a opção preferencial pelos pobres vai criando corpo no 

magistério de Francisco. É uma opção que permeia tanto sua teologia quanto sua ação 

pastoral. Diante disso, Lourenço pontua que a “compreensão hermenêutica e a proposta de 

uma Igreja pobre e para os pobres estão no centro das preocupações e orientações pastorais de 

                                                
43 LOURENÇO, Vitor Hugo, A opção preferencial pelos pobres como chave hermenêutica da Exortação 
Apostólica Evangelii Gaudium, p. 399. 
44 Ibid. 
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Francisco e são a marca evangélica mais característica de seu ministério petrino”.45 E assim, 

Francisco ilustra o lugar da opção pelos pobres na Igreja enfatizando a opção preferencial 

pelos pobres como um lugar teológico. Para ele: 

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

  

Ao apresentar a opção preferencial pelos pobres como uma categoria teológica, o Papa 

Francisco busca fundamentá-la na convicção de que Deus, em sua misericórdia e através de 

seu filho Jesus, optou primeiro pelos pobres. A Igreja, ao fazer esta opção, está em profunda 

consonância com a vontade de Deus e se dispõe verdadeiramente a realizar a sua missão. 

Além disso, é convidada, pela via da solidariedade, a se colocar ao lado dos pobres 

evangelizando-os, e permitindo ser evangelizada por eles. 

 Paulo Suess, ao elaborar seu dicionário da Evangelii Gaudium afirma que a partir 

deste documento descobrimos “um vínculo indissolúvel entre a fé cristã e os pobres”46. Os 

traços da predileção de Deus pelos pobres demonstrada ao longo da história da salvação são 

tão evidentes a ponto de concluirmos que “Deus está com os pobres e os pobres estão com 

Deus”47. Reconhecer esta aproximação de Deus com os pobres, torna-se, segundo Suess, um 

caminho para a salvação. Para ele, a “associação aos pobres corresponde ao caminho mais 

seguro da salvação. Por conseguinte, a nossa tarefa é fazer dos interesses dos pobres os nossos 

próprios interesses.”48 

 A opção preferencial pelos pobres proposta por Evangelii Gaudium é corroborada 

pelas convicções teológicas e pastorais de Dom Pedro Casaldáliga. Para o pastor emérito “a 

                                                
45 LOURENÇO, Vitor Hugo, A opção preferencial pelos pobres como chave hermenêutica da Exortação 
Apostólica Evangelii Gaudium, p. 400. 
46 SUESS, Paulo, Dicionário da exortação Evangelii Gaudium, p 138. 
47 Ibid., p. 139. 
48 Ibid. 
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opção pelos pobres é uma opção sempre atual, pelo menos para um cristianismo que mereça 

este nome. Atual e essencial. Por dois motivos: porque é a opção do Deus de Jesus e porque é 

uma opção que afeta estruturalmente a vida da sociedade humana e a missão da Igreja.”49 Ele 

que certamente se regozija com ímpeto dado pelo Papa Francisco ao lugar dos pobres na 

Igreja, ressalta a atualidade da opção preferencial para o mundo de hoje.  

 
Hoje a opção pelos pobres deveria ser mais provocativamente atual, porque a 
pobreza é maior e mais globalmente estruturada. Porque os pobres são pobres como 
pessoas e como povos, vivem na pobreza e estão sem poderes e são sempre mais 
empobrecidos e despojados. Já não são apenas pobres, são também excluídos, 
sobrantes, não existem para o sistema.”50 

 

Uma vez que em Evangelii Gaudium o Papa Francisco compreende a evangelização 

como o ato de tornar o Reino de Deus presente no Mundo (EG, n. 176), um Reino que implica 

a fraternidade, a justiça, a paz e dignidade para todos (EG, n. 180), e a exigência evangélica 

de trazer os pobres para o centro para garantir-lhes a vida plena (EG, n. 187), “trata-se então 

de firmar, hoje, a opção pelos pobres; de retomá-la, lucidamente, atualizadamente, 

mundializadamente, estruturadamente. E essa estruturaração da opção pelos pobres, essa sua 

mundialização, exige também optar pela pobreza”51. 

Diante desse cenário, o desafio é posto pelo Papa Francisco a retomar com coragem e 

profetismo o desejo de uma Igreja pobre para os pobres e reconhecendo que estes não são 

apenas evangelizados pela Igreja, mas evangelizadores desta (EG, n. 19), sendo assim capaz 

de superar, como diz Dom Pedro Casaldáliga, a tentação de “encostar a opção pelos pobres, 

como uma opção secundária, opcional. E é mais tentação ainda, por mais sofisticadamente 

apresentada, a tentação de considerar anacrônica, antimoderna, disfuncional, a opção pela 

pobreza evangélica – nas pessoas cristãs, nas famílias cristãs, nas congregações religiosas, nas 

cúrias e nas excelências eclesiásticas.”52 

Em Evangelii Gaudium o Papa Francisco expressa sua visão pontifícia. Dentre outros 

temas, nela está incluída a opção preferencial pelos pobres, o seu esforço em desvendar as 

causas da pobreza e o seu desejo intrínseco em superá-la. Estes assuntos serão abordados na 

próxima seção. 

 

 

                                                
49 CASALDÁLIGA, Dom Pedro, Optar pelos pobres e também pela pobreza, p. 399. 
50 Ibid., p. 400. 
51 CASALDÁLIGA, Dom Pedro, Optar pelos pobres e também pela pobreza, p. 400. 
52 Ibid., p. 401. 
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3.3 Causas estruturais da pobreza e da injustiça no mundo  

 

No capítulo IV, de Evangelii Gaudium, o Papa Francisco esboça a dimensão social da 

evangelização e o contexto onde a alegria do Evangelho deveria ser eficazmente anunciada. 

Um contexto marcado por inúmeros problemas sociais caracterizados pela crise de 

compromisso com o bem comum, pela cruel economia de mercado, pela cultura de exclusão, 

pelo consumismo, pela degradação do meio ambiente, entre outras coisas. É fato que o 

mandato de Jesus é para que o Evangelho chegue a todas as pessoas, tal como afirmamos 

anteriormente, a alegria do evangelho é para ser anunciada a todos, especialmente aos pobres. 

Optar pelos pobres não se trata apenas de fazer deles destinatários da caridade cristã. É 

preciso ouvi-los, evangelizá-los e ser evangelizados por eles, e por fim, buscar compreender 

as causas da pobreza para vencê-la. 

O Papa Francisco promove a opção preferencial pelos pobres, mas não pela pobreza 

desumanizante, por isso, se esforça pela libertação dos pobres. Está atento ao cenário político-

econômico-social que gera a pobreza no mundo e profeticamente denuncia o que nele há de 

injustiça e exclusão. Segundo Antonio Manzatto: 

 
Francisco conhece, e bem, os desdobramentos político-sociais da opção preferencial 
pelos pobres. Sua pregação não é apenas para a conversão do coração em vista da 
prática da caridade; neste sentido ele se distancia daquela compreensão de que 
sempre deve haver pobres para serem objetos da caridade alheia. Francisco vai ao 
cerne da questão e aponta para a dimensão social da evangelização.53 

 

A luta contra a pobreza é um imperativo ético posto à Igreja. Um compromisso que 

venha de fato colocar a vida em primeiro lugar e não o dinheiro e o poder. Entretanto vivemos 

numa sociedade em que o discurso ético-religioso não possui o mesmo respaldo de outrora 

frente a uma cultura atual que “carece de valores e ideais consistentes [...], limitando-se aos 

imperativos do bem-estar e do êxito financeiro. Realmente hoje a linguagem dominante é de 

cunho funcional, desqualificando como inócuo o discurso religioso e como utópico o discurso 

ético.”54 O magistério do Papa Francisco se torna portanto uma proposta libertadora que 

exigirá empenho de toda a Igreja para se concretizar na vida prática. 

 A desigualdade social no mundo, marcada sobretudo pela pobreza, interpela a Igreja a 

assumir uma inequívoca postura na promoção de valores éticos. Não se trata da adesão a 

ideologias político-partidárias, mas de um confronto direto contra tendências alienantes que 

                                                
53 MANZATTO, Antonio, O Papa Francisco e a Teologia da Libertação, p. 198. 
54 MIRANDA, Mario de França, A reforma de Francisco: fundamentos teológicos, p. 141. 



87 

 

relativizam a ética e a solidariedade e colocam o poder e o lucro acima da pessoa humana. O 

imperativo ético, portanto, não pode estar ausente da ação missionária da Igreja. Para o Papa 

Francisco, rejeitar valores éticos é recusar a presença do próprio Deus.   

 
A ética – uma ética não ideologizada – permite criar um equilíbrio e uma ordem 
social mais humana. Neste sentido, animo os peritos financeiros e os governantes 
dos vários países a considerarem as palavras dum sábio da antiguidade: Não fazer os 
pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são 
nossos, mas deles, os bens que aferrolhamos (EG, n. 57). 

 

A reflexão suscitada pelo apelo ético sugere uma série de ações possíveis, por parte da 

Igreja. A dimensão social da evangelização não se contenta com reflexões imparciais ou 

apolíticas. Ela exige a capacidade de tocar as matrizes geradoras da desigualdade social e a 

audaciosa opção pelos pobres. Por isso o Papa Francisco confronta o sistema financeiro 

vigente no mundo e urge a Igreja a lutar por uma verdadeira reforma financeira em que o 

dinheiro seja um meio a serviço da pessoa humana e não um fim em si mesmo. A 

solidariedade seria, portanto um valor fundamental a reger as relações humanas, sobretudo 

aquelas que se dá entre ricos e pobres. Assim o documento afirma: 

 
Uma reforma financeira que tivesse em conta a ética exigiria uma vigorosa mudança 
de atitudes por parte dos dirigentes políticos, a quem exorto a enfrentarem este 
desafio com determinação e clarividência, sem esquecer naturalmente a 
especificidade de cada contexto. O dinheiro deve servir, e não governar! O Papa 
ama a todos, ricos e pobres, mas tem a obrigação, em nome de Cristo, de lembrar 
que os ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los e promovê-los. Exorto-vos a uma 
solidariedade desinteressada e a um regresso da economia e das finanças a uma ética 
propícia ao ser humano (EG, n. 58). 

 

Incluir o pobre na agenda política é também outro ponto urgente abordado pelo Papa 

Francisco. Colocá-lo à margem da sociedade torna-se um aberrante pecado social e um 

convite para diversas formas de violência. A pobreza gera desespero e, para muitos, a 

criminalidade torna-se uma alternativa infeliz.  

 
Acusam-se da violência os pobres e as populações mais pobres, mas, sem igualdade 
de oportunidades, as várias formas de agressão e de guerra encontrarão um terreno 
fértil que, mais cedo ou mais tarde, há de provocar a explosão. Quando a sociedade 
– local, nacional ou mundial – abandona na periferia uma parte de si mesma, não há 
programas políticos, nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir 
indefinidamente a tranquilidade. Isto não acontece apenas porque a desigualdade 
social provoca a reação violenta de quantos são excluídos do sistema, mas porque o 
sistema social e econômico é injusto na sua raiz (EG, n. 55). 
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Para superar a violência são necessárias políticas públicas eficientes e inclusivas. O 

estado tem a tarefa de assumir a implementação destas políticas. Entretanto, o Papa Francisco 

propõe, a partir da dimensão social da evangelização, duas questões importantes em que a 

Igreja pode contribuir para a transformação social: “a primeira é a inclusão social dos pobres; 

e a segunda, a questão da paz e do diálogo social” (EG, n. 185). 

Sobre a inclusão social dos pobres ele afirma que esta “deriva da nossa fé em Cristo, 

que se fez pobre e sempre se aproximou dos pobres e marginalizados, a preocupação pelo 

desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade” (EG, n. 186). O cristão é, por 

vocação, chamado “ao serviço da libertação e promoção dos pobres, para que possam 

integrar-se plenamente na sociedade; isto supõe estar docilmente atento, para ouvir o clamor 

do pobre e socorrê-lo” (EG, n. 187).  Ainda, este chamado “envolve tanto a cooperação para 

resolver as causas estruturais da pobreza e promover o desenvolvimento integral dos pobres, 

como os gestos mais simples e diários de solidariedade para com as misérias muito concretas 

que encontramos” (EG, n. 188). 

Sobre a questão da paz e do diálogo, o Papa Francisco assume uma postura crítica 

diante daqueles que dissociam a paz da justiça social. A paz não pode ser entendida como o 

silêncio e subserviência dos pobres frente às forças opressoras geradoras da pobreza. É 

preciso desvendar as razões que causam a pobreza, superá-la, e integrar os pobres na 

sociedade, garantindo seus direitos a uma vida plena e digna. Por isso, a paz desejada clama 

pela justiça social e igualdade de oportunidades. Assim, o caminho proposto pelo Papa 

Francisco para alcançar a paz passa sobretudo pela transformação social e da instauração da 

justiça. 

 
As reivindicações sociais, que têm a ver com a distribuição dos rendimentos, a 
inclusão social dos pobres e os direitos humanos não podem ser sufocados com o 
pretexto de construir um consenso de escritório ou uma paz efêmera para uma 
minoria feliz. A dignidade da pessoa humana e o bem comum estão por cima da 
tranquilidade de alguns que não querem renunciar aos seus privilégios. Quando estes 
valores são afetados, é necessária uma voz profética (EG, n. 218). 

 

O Papa tem a missão de ser ponte entre os povos, buscando o diálogo e a comunhão. O 

Papa Francisco propõe o diálogo social como contribuição real para a construção da paz. Ao 

colocar-se se a serviço do desenvolvimento humano e do bem comum, a Igreja busca dialogar 

com os Estados, com a sociedade e com pessoas de outros credos (EG, n. 238). O diálogo 

“deve estar presente em todas as atividades da missão evangelizadora da Igreja, e não apenas 
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nos trabalhos dedicados explicitamente ao encontro”55 com pessoas de outras tradições 

religiosas. 

Ao dialogar com os Estados, espera-se ter como interlocutores “políticos capazes de 

entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a 

aparência dos males do nosso mundo” (EG, n. 205). A garantia do bem comum, da igualdade 

de oportunidades e da paz social são preocupações não somente do Estado, mas da Igreja 

também. Estes são partes integrantes de sua ação evangelizadora, por isso ela “proclama o 

‘Evangelho da paz’ (Ef 6,15) e está aberta à colaboração com todas as autoridades nacionais e 

internacionais para cuidar deste bem universal tão grande” (EG, n. 239). 

  
No diálogo com o Estado e com a sociedade, a Igreja não tem soluções para todas as 
questões específicas. Mas, juntamente com as várias forças sociais, acompanha as 
propostas que melhor correspondam à dignidade da pessoa humana e ao bem 
comum. Ao fazê-lo, propõe sempre com clareza os valores fundamentais da 
existência humana, para transmitir convicções que possam depois traduzir-se em 
ações políticas (EG, n. 241). 

 

O diálogo entre a fé, a razão e as ciências também são elementos essenciais para a 

evangelização. Neste diálogo, a teologia cristã desempenha um papel primordial, pois 

percebem que as “ciências e experiências humanas têm grande importância para pensar como 

fazer chegar a proposta do Evangelho à variedade dos contextos culturais e dos destinatários” 

(EG n. 133). A ciência não é vista em oposição à fé, mas como um artifício para alcançar a 

verdade. Para o Papa Francisco a “fé não tem medo da razão; pelo contrário, procura-a e tem 

confiança nela, porque a luz da razão e a luz da fé provêm ambas de Deus, e não se podem 

contradizer entre si” (EG, n. 242). 

O diálogo ecumênico e interreligioso são essenciais para a sociedade. Vivemos num 

mundo global e multirreligioso onde as mazelas da pobreza assolam, a todos independente de 

suas crenças. Buscar a comunhão, o ecumenismo e o diálogo interreligioso está se tornando 

questão de necessidade ou até mesmo de sobrevivência. Além disso, o “compromisso 

ecumênico corresponde à oração do Senhor Jesus pedindo que todos sejam um só (EG, n. 

244). O Papa Francisco afirma que “o ecumenismo é uma contribuição para a unidade da 

família humana” (EG, n. 245). Assim, a Igreja católica deve valorizar o diálogo com outras 

igrejas cristãs, com as grandes tradições, tais como a judaica e islâmica, tendo em vista a paz 

e a justiça social como “um compromisso ético que cria novas condições sociais” (EG, n. 

250). 

                                                
55 TEIXEIRA, Faustino. Perspectivas para o diálogo inter-religioso, p. 66. 
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O diálogo com o Estado, com as ciências e com outras religiões foram apresentados 

como elementos primordiais para a ação evangelizadora que não ignora aspectos sociais e 

pertinentes, aos pobres. Semelhante a outros documentos que compõem a Doutrina Social da 

Igreja, Evangelii Gaudium exalta a importância da solidariedade e do diálogo entre os 

diversos setores da sociedade. Este reconhecimento é necessário para o processo de superação 

da pobreza. Entretanto, não basta simplesmente mudar as estruturas sociais pois “uma 

mudança nas estruturas, sem se gerar novas convicções e atitudes, fará com que essas mesmas 

estruturas, mais cedo ou mais tarde, se tornem corruptas, pesadas e ineficazes” (EG, n. 189). 

Torna-se evidente que a cultura do encontro, tão valorizada pela teologia do povo, é 

refletida na atenção dada pelo Papa Francisco ao diálogo. É pela via do diálogo que ele 

direciona seu pontificado. Sobre isso afirma Teixeira: 

 
O Papa Francisco mostrou-se sensível e aberto ao tema do diálogo nas suas várias 
expressões de realização. Assumiu o espírito franciscano de Assis, de acolhida, de 
respeito e amizade pelos outros, sejam religiosos ou não. Colocou sobretudo em 
destaque as qualidades do espírito humano que potenciam todos os indivíduos, como 
a cortesia, a hospitalidade, a delicadeza, a alegria, a esperança, a compaixão, a 
misericórdia e a afirmação da vida [...]. O diálogo, tão incentivado por Francisco, 
coloca em ação os esforços conjuntos em favor da defesa da dignidade humana, da 
afirmação de uma convivência harmoniosa entre os povos e da salvaguarda da 
criação.56 

 

A valorização do diálogo suscita uma maior abertura ao próximo. Evangelii Gaudium 

apresenta um Papa preocupado com a garantia dos direitos humanos e dos povos. Ele alerta 

sobre tendências alienantes que ao promover os direitos humanos, acabam exacerbando os 

direitos individuais e dos ricos e, em contrapartida, ignoram o bem comum, os pobres e 

oprimidos. Por estas razões o Papa Francisco afirma que “é preciso repetir que os mais 

favorecidos devem renunciar a alguns dos seus direitos, para poderem colocar, com mais 

liberalidade, os seus bens ao serviço dos outros (EG, n. 190). 

O pontificado de Francisco é para a Igreja Católica e para o mundo um sinal de 

esperança por uma sociedade mais justa e fraterna. Ele representa o perfil de um líder atento 

aos sinais dos tempos e, consequentemente, consciente dos sofrimentos dos pobres. Por isso 

ele propõe um Igreja que busca viver sua missão evangelizadora com audácia, com espírito 

inovador, com profetismo e com profunda solidariedade com os pobres. É dele a ideia de 

instituir o dia mundial dos pobres, inaugurado no dia 19 de novembro 2017. Celebrando o 

“Jubileu da Misericórdia, quis oferecer à Igreja o Dia Mundial dos Pobres, para que as 

                                                
56 TEIXEIRA, Faustino. Perspectivas para o diálogo inter-religioso, p. 71.  
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comunidades cristãs se tornem, em todo o mundo sinal concreto da caridade de Cristo pelos 

últimos e os mais carentes”57. Em sua mensagem, Francisco afirma: 

 
Conhecemos a grande dificuldade que há, no mundo contemporâneo, de poder 
identificar claramente a pobreza. E, todavia, esta interpela-nos todos os dias com os 
seus inúmeros rostos marcados pelo sofrimento, pela marginalização, pela opressão, 
pela violência, pelas torturas e a prisão, pela guerra, pela privação da liberdade e da 
dignidade, pela ignorância e pelo analfabetismo, pela emergência sanitária e pela 
falta de trabalho, pelo tráfico de pessoas e pela escravidão, pelo exílio e a miséria, 
pela migração forçada. A pobreza tem o rosto de mulheres, homens e crianças 
explorados para vis interesses, espezinhados pelas lógicas perversas do poder e do 
dinheiro. Como é impiedoso e nunca completo o elenco que se é constrangido a 
elaborar à vista da pobreza, fruto da injustiça social, da miséria moral, da avidez de 
poucos e da indiferença generalizada!58 

 

O Papa Francisco lidera a Igreja consciente da alarmante e crescente pobreza no 

mundo. Ele não titubeia em denunciar o escândalo da pobreza no mundo e convoca todas as 

pessoas a trabalharem pela superação da pobreza. Afirma ele: 

 

É um escândalo que ainda haja fome e desnutrição no mundo! Não se trata só de 
reagir a emergências imediatas, mas enfrentarmos juntos, em todos os níveis, um 
problema que desafia nossa consciência pessoal e social, para chegar a uma solução 
justa e duradoura. Que ninguém seja obrigado a deixar a própria terra e seu ambiente 
cultural pela falta de meios de subsistência.59  

 

Se olharmos, por exemplo, a pobreza na América Latina e no Caribe, segundo a ONU 

(Organizações das Nações Unidas), em dados fornecidos pela CEPAL (Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe) “os níveis de pobreza e de extrema pobreza aumentaram na 

América Latina. Em 2014, 28,5% da população da região encontrava-se em situação de 

pobreza (168 milhões de pessoas), porcentagem que aumentou para 29,8% em 2015 (178 

milhões) e para 30,7% em 2016 (186 milhões de pessoas). Já a extrema pobreza passou de 

8,2% em 2014 (48 milhões de pessoas) para 10% em 2016 (61 milhões de pessoas)”60. 

 A realidade global da situação da pobreza é preocupante. Diante deste fato, 

evangelizar exige incluir os pobres. A despeito o Papa Francisco não cessa de expressar sua 

preocupação com a situação dos pobres em quase todos os seus escritos, documentos e 

                                                
57 FRANCISCO, Papa, Mensagem do Santo Padre Francisco para o dia mundial dos pobres. Disponível em: 
https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-
giornatamondiale-poveri-2017.html. Acesso em: 04 de junho de 2018. 
58 Ibid. 
59 FRANCISCO, Papa, O amor é contagioso: o evangelho da justiça, p. 62. 
60 Ver gráfico no apêndix I. 
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mensagens, por isso ele propõe a opção preferencial pelos pobres como um impulso para a 

conversão teológico-pastoral da Igreja. 

 
3.4 A opção preferencial pelos pobres: impulso para a conversão teológico-pastoral da 

       Igreja.  

 
Em Evangelii Gaudium o Papa Francisco faz um explícito apelo a todos para “uma 

autêntica conversão, conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como 

estão. Neste momento, não nos serve uma simples administração. Constituamo-nos em estado 

permanente de missão, em todas as regiões da Terra” (EG, n. 25). Ele menciona o documento 

conciliar, decreto sobre o ecumenismo Unitatis redintegratio n.6, que convoca a Igreja para 

uma “conversão eclesial como a abertura a uma reforma permanente de si mesma por 

fidelidade a Jesus Cristo [...]. A Igreja peregrina é chamada por Cristo a esta reforma perene. 

Como instituição humana e terrena, a Igreja necessita perpetuamente desta reforma” (EG, n. 

26).  

O Papa Francisco, desde o começo de seu pontificado, tem demonstrado grande 

esforço para a renovação pastoral da Igreja e percebeu que esta precisa assumir uma atitude 

missionária capaz de romper com a introversão eclesial que paira sobre suas estruturas. E 

assim ele expressa o seu sonho, que pode ser considerado também como seu plano de 

pontificado: 
 
Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, 
os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal 
proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. A 
reforma das estruturas, que a conversão pastoral exige, só se pode entender neste 
sentido: fazer com que todas elas se tornem mais missionárias, que a pastoral 
ordinária em todas as suas instâncias seja mais comunicativa e aberta, que coloque 
os agentes pastorais em atitude constante de saída e, assim, favoreça a resposta 
positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. Como dizia João 
Paulo II aos Bispos da Oceania, toda a renovação na Igreja há de ter como alvo a 
missão, para não cair vítima duma espécie de introversão eclesial (EG n. 27). 
 

A conversão pastoral, sonhada pelo Papa Francisco, perpassa todas as esferas da 

Igreja, das bases paroquiais ao papado, por isso “a conversão cristã exige rever, 

especialmente, tudo o que diz respeito à ordem social e consecução do bem comum” (EG, n. 

182). Penetrar no pensamento do Papa Francisco, somos impelidos a vencer as barreiras do 

medo que tendem a impedir a verdadeira conversão da Igreja e a adesão ao tão necessário 

impulso missionário. Assim afirma Mario de França de Miranda: 
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A fé fundamenta nossa vida em Deus, tornando-nos livres ao relativizarmos tudo o 
que não seja de Deus. O contrário é o medo que nos paralisa em nossas inseguranças 
humanas e impede de nos abrirmos à novidade do Espírito. A conversão que deve 
nos acompanhar ao longo da vida como atitude básica do cristão consiste numa 
prontidão a se autotranscender, seja em seu horizonte de compreensão, seja em sua 
motivação para a ação, seja em sua vivência de fé como resposta no amor a um amor 
infinito prévio. Esta atitude é imprescindível para a reforma da Igreja. Vemo-la 
concretizada na pessoa do Papa Francisco, em sua liberdade, em sua coragem, em 
seu ensinamento, em sua destemida atitude profética. Mas a reforma da Igreja 
depende também de todos nós que somos Igreja!61 

 

Contudo, sabemos que esta conversão é complexa e ampla. Complexa porque exige a 

participação de toda a Igreja, e não apenas da vontade papal. Ampla porque engloba inúmeros 

aspectos da vida eclesial e teologal. Em resposta a esta complexidade e amplitude para uma 

possível conversão pastoral da Igreja, proporemos a partir de Evangelii Gaudium três aspectos 

que estão diretamente relacionados com o tema geral deste trabalho, a opção preferencial 

pelos pobres. 

 

3.4.1 Por uma renovada antropologia cristã 

 

Primeiro, a conversão pastoral demanda uma renovada antropologia cristã que retome 

o valor da vida, que resgate o valor intrínseco do ser humano, criado à imagem e semelhança 

de Deus e em harmonia com a criação. Este é um dos temas centrais do anúncio do Reino por 

Jesus. A vinda do Reino exige que todos tenham vida e a tenha em abundância. “A 

proclamação do Evangelho será uma base para restabelecer a dignidade da vida humana [...]. 

O sentido unitário e completo da vida humana proposto pelo Evangelho é o melhor remédio 

para os males urbanos...” (EG, n. 75). 

O Papa Francisco chama a atenção, de um lado, de “uma crise antropológica profunda: 

a negação da primazia do ser humano” (EG, n. 55) e, outro, sobre “um imanentismo 

antropocêntrico” (EG, n. 95) fruto de um subjetivismo exacerbado que se fecha para o 

transcendente e para a alteridade. Para superar as barreiras que desumanizam é preciso, 

primeiramente, permitir que Deus “nos conduza para além de nós mesmos a fim de 

alcançarmos o nosso ser mais verdadeiro. Aqui está a fonte da ação evangelizadora” (EG, n. 

8). A nova evangelização interpela “o ser humano à sua plena realização e à independência de 

qualquer tipo de escravidão” (EG, n. 57). A caridade efetiva para com os pobres é um 

imprescindível aspecto para uma renovada evangelização.  

 

                                                
61 MIRANDA, Mario de França, A reforma de Francisco: fundamentos teológicos, p. 27. 
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“Entre estes seres frágeis, de que a Igreja quer cuidar com predileção, estão também 
os nascituros, os mais inermes e inocentes de todos, a quem hoje se quer negar a 
dignidade humana para poder fazer deles o que apetece, tirando-lhes a vida e 
promovendo legislações para que ninguém o possa impedir” (EG n. 213).  

 

Contudo, faz-se necessário afirmar a sacralidade inviolável das pessoas que são fins 

em si mesma e não meios para atender as demandas do mercado ou serem escravas das 

ideologias vigentes (EG, n. 214). 

Ambos os documentos, Evangelii Gaudium e Laudato Si percebem o ser humano em 

relação com o ambiente que habita. No primeiro, o Papa Francisco ressalta a fragilidade do 

conjunto da criação que vive à mercê dos interesses econômicos que a degrada. Ele afirma 

que nós, os “seres humanos, não somos meramente beneficiários, mas guardiões das outras 

criaturas” (EG, n. 215). No segundo, o Papa Francisco afirma de um lado que “Deus confiou 

o mundo ao ser humano e, por outro, a própria vida humana é um dom que deve ser protegido 

de várias formas de degradação” (LS, n. 5). Em ambos os documentos, o ser humano é visto 

como cuidador da criação e como parte desta. A conversão ecológica exige, portanto, a 

integração entre o ser humano e toda a criação. Deste modo, espera-se que haja uma 

verdadeira conversão que “integre o lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e 

as suas relações com a realidade que o rodeia” (LS, n. 15).  

A pobreza desumanizante está relacionada ao profundo desequilíbrio ecológico 

existente no mundo. Sobre este assunto a teologia latino-americana tem desenvolvido 

pertinentes reflexões, especialmente através de um de seus maiores expoentes, Leonardo Boff. 

Ele coloca em diálogo a teologia latino-americana da libertação e a ecoteologia. A primeira 

refere-se ao grito dos pobres enquanto a segunda ao grito da terra com seus sérios problemas 

ambientais. Para Boff: 

 
A Teologia da Libertação e a ecologia possuem um ponto de partida comum: o grito. 
O grito do pobre e do oprimido, com seus muitos rostos – a teologia da libertação -, 
e o grito da Terra e da natureza exploradas e devastadas – a ecologia. Ambas têm 
como meta comum: pensar e agir de tal maneira que esses pobres não precisem mais 
gritar, porque suas causas e sua situação foram atendidas. Daí ser a marca registrada 
tanto da Teologia da Libertação quanto da ecoteologia a opção preferencial pelo 
pobre, contra a sua pobreza e em favor de sua vida, justiça e libertação. 62 

 

A teologia latino-americana da libertação e a ecoteologia se encontram ao buscar a 

harmonia entre o ser humano e o ambiente que habita. Assim, podemos falar de uma 

‘ecoteologia latino-americana’, que associa as questões ecológicas com as causas indígenas, 

quilombolas, dos sem terras e tetos, e dos empobrecidos em geral. Seres empobrecidos que 
                                                
62 BOFF, Leonardo, Ecoteologia da libertação: a última fronteira, p. 223. 
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clamam por moradia digna, água potável, alimentação sadia, saneamento básico e tantos 

outros elementos necessários a subsistência, mas são privados pelo desequilíbrio social-

ecológico atual. Ora, uma vez que os bens de consumo básico estão concentrados nas mãos de 

poucos, a grande população empobrecida carece daquilo que deveria ser para todos e todas. 

Esta realidade requer uma profunda revisão do valor dado ao ser humano e o lugar que este 

ocupa na criação. Sobre a ecoteologia latino-americana, nos diz Afonso Murad: 

 
A Teologia da Libertação enfatizou a dimensão comunitária da fé e as implicações 
políticas e sociais do seguimento de Jesus visando superar as estruturas que geram e 
mantêm a pobreza e exclusão. A ecoteologia latino-americana acolhe e incorpora tal 
perspectiva. Além disso, acentua a sua dimensão planetária, a interdependência com 
a ‘comunidade de vida’ da Terra. Tal opção traz consequências para a 
espiritualidade, o jeito de formular e expressar o pensamento e a ação 
transformadora no mundo (praxis)63 

 

O Papa Francisco, tendo suas raízes latino-americanas, já abordadas anteriormente, 

caminha nesta direção, a articular a luta contra a pobreza e a proteção do meio ambiente. Em 

Laudato Si ele afirma: 

 
Não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da 
natureza, se ao mesmo tempo não houver no coração ternura, compaixão e 
preocupação pelos seres humanos. É evidente a incoerência de quem luta contra o 
tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante 
o tráfico de pessoas, desinteressa-se dos pobres ou procura destruir outro ser 
humano de que não gosta. Isto compromete o sentido da luta pelo meio ambiente. 
Não é por acaso que São Francisco, no cântico onde louva a Deus pelas criaturas, 
acrescenta o seguinte: Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu 
amor. Tudo está interligado. Por isso, exige-se uma preocupação pelo meio 
ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso 
constante com os problemas da sociedade. (LS n. 91). 

 

A opção preferencial pelos pobres torna-se uma exigência ética fundamental para a 

efetiva realização do bem comum e do resgate do equilíbrio ecológico, sobretudo para uma 

interação justa entre os seres humanos com toda a realidade que o circunda. Neste sentido, a 

ecoteologia latino-americana contribui para uma nova antropologia teológica que coloca o ser 

humano em relação com o meio ambiente, e não superior a ele. Em decorrência disso, além de 

buscar a superação da pobreza, ela busca a integração de toda realidade criada e clama por 

uma nova realidade. É o que veremos na próxima seção.  

 

                                                
63 MURAD, Afonso, Singularidade da ecoteologia, p. 213. 
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3.4.2  Por uma renovada solidariedade 

 
A conversão pastoral da Igreja exige o aprofundamento de uma autêntica solidariedade 

que evoca um verdadeiro sentimento comunitário que se espelha na Santíssima Trindade. A fé 

trinitária deverá ser refletida nas relações humanas. Esta comunhão perfeita de um Deus que 

se revela não de maneira individual ou isolada, mas em perfeita comunhão, deverá conduzir 

os seres humanos a buscarem esta harmonia, comunhão plena entre si. Para o Papa Francisco: 

É o Espírito Santo, enviado pelo Pai e o Filho, que transforma os nossos corações e 
nos torna capazes de entrar na comunhão perfeita da Santíssima Trindade, onde tudo 
encontra a sua unidade. O Espírito Santo constrói a comunhão e a harmonia do povo 
de Deus. Ele mesmo é a harmonia, tal como é o vínculo de amor entre o Pai e o 
Filho. É Ele que suscita uma abundante e diversificada riqueza de dons e, ao mesmo 
tempo, constrói uma unidade que nunca é uniformidade, mas multiforme harmonia 
que atrai (EG, n. 117). 

 
 Assim, a conversão pastoral desafiará toda a Igreja a desenvolver a capacidade 

comunitária, estabelecendo relacionamentos baseados na reciprocidade, no respeito, na 

justiça, na igualdade, descobrindo “a grandeza sagrada do próximo, que sabe descobrir Deus 

em cada ser humano, que sabe tolerar as moléstias da convivência agarrando-se ao amor de 

Deus, que sabe abrir o coração ao amor divino para procurar a felicidade dos outros como a 

procura o seu Pai bom” (EG, n. 92). É assim que o Senhor desejou sua Igreja, “como povo, e 

não como seres isolados. Ninguém se salva sozinho, isto é, nem como indivíduo isolado, nem 

por suas próprias forças” (EG, n. 113). Portanto, o Papa Francisco pensa um modelo de Igreja 

que “deve ser o lugar da misericórdia gratuita, onde todos possam sentir-se acolhidos, 

amados, perdoados e animados a viverem segundo a vida boa do Evangelho” (EG, n. 114). 

O Papa Francisco nos convida a uma verdadeira solidariedade. Ele alerta sobre a 

necessidade de “derrubar com firmeza as barreiras do individualismo, do fechamento em nós 

mesmos, da escravidão ao lucro a qualquer preço, não só nas dinâmicas das relações 

humanas, mas também nas dinâmicas econômico-financeiras globais.”64 Ele apela pela 

solidariedade entre os povos e nações pois “só sendo solidários no plano concreto, superando 

visões egoístas e interesses de parte, é que poderemos alcançar o objetivo de eliminar as 

formas de indigência causadas pela falta de alimentos.”65 A solidariedade para o Papa 

Francisco requer ações concretas. Ela não se contenta simplesmente com assistência material. 

Ela exige transformação social e conversão. O papa retorna para a pessoa Jesus, encontrando 

no Evangelho a fundamentação para seus argumentos. Assim, afirma: 
                                                
64 MURAD, Afonso, Singularidade da ecoteologia, p. 63. 
65 Ibid. 
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Nesta linha pode-se entender o pedido de Jesus aos seus discípulos: Dai-lhes vós 
mesmos de comer (Mc 6,37), que envolve tanto a cooperação para resolver as causas 
estruturais da pobreza e promover o desenvolvimento integral dos pobres, como os 
gestos mais simples e diários de solidariedade para com as misérias muito concretas 
que encontramos. Embora um pouco desgastada e, por vezes, até mal interpretada, a 
palavra solidariedade significa muito mais do que alguns atos esporádicos de 
generosidade; supõe a criação de uma nova mentalidade que pense em termos de 
comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte 
de alguns (EG, n. 188).  

 

 A conversão pastoral demanda uma opção missionária traduzida em gestos concretos 

ou de uma proximidade real entre as pessoas, sobretudo um encontro concreto com os pobres. 

Não se trata apenas de doações materiais que venham atender as necessidades imediatas dos 

pobres. Não é suficiente ater-nos à mediação sócio-analíticas para desvendar as causas das 

pobrezas. É preciso encontrar os pobres em suas lutas cotidianas. Ouvi-los e senti-los de 

maneira concreta. Aprender com eles, e sobretudo, sermos convertidos por eles. Neste sentido 

o Papa Francisco observa: 

 
Ninguém deveria dizer que se mantém longe dos pobres, porque as suas opções de 
vida implicam prestar mais atenção a outras incumbências [...] ninguém pode sentir-
se demitido da preocupação pelos pobres e pela justiça social: A conversão 
espiritual, a intensidade do amor a Deus e ao próximo, o zelo pela justiça e pela paz, 
o sentido evangélico dos pobres e da pobreza são exigidos a todos (EG, n. 201). 

  

Falando da necessidade de uma proximidade física com os pobres e também da 

disposição para ouvi-los, o Papa Francisco adverte que muitas “vezes encontramos um pobre 

e, mesmo sendo generosos e sentindo compaixão, não o tocamos. Oferecemos uma moeda, 

mas evitamos tocar sua mão. Esquecemos que aquele é o corpo de Cristo! Jesus nos ensina a 

não ter medo de tocar o pobre e o excluído, porque Ele está neles. Tocar o pobre pode nos 

purificar da hipocrisia e nos preocupar por sua exclusão”.66 Para ele, a Igreja precisa ouvir os 

pobres. É preciso criar meios onde eles possam se expressar, falar de suas angústias e medos, 

sonhos e esperanças. A Igreja pobre para os pobres acontece na medida em que estes passam 

a ter voz ativa na vida eclesial, sem serem sufocados ou silenciados por estruturas elitizadas e 

alienadas à realidade deles (EG, n. 191). 

 

 

                                                
66 PAPA FRANCISCO, Não tenha medo de tocar o pobre e o excluído. Disponível em: 
https://catequesehoje.org.br/diverso/31-raizes-catequese-do-papa/1064-nao-tenham-medo-de-tocar-o-pobre-e-o-
excluido. Acesso em: 04 de junho de 2018. 
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3.5 Considerações parciais 

 

A Exortação Apostólica do Sumo Pontífice Francisco Evangelii Gaudium sobre o 

anúncio do Evangelho no mundo atual convoca a Igreja universal a redescobrir a perspectiva 

missionária, voltando-se para a pessoa do pobre e enfrentar as situações de pobreza que ele se 

encontra. A influência latino-americana no documento demonstra que a opção preferencial 

pelos pobres tem um lugar especial no magistério do Papa Francisco, e por isso, para a Igreja 

na América Latina e no Caribe o documento traz um redobrado apelo a assumir efetivamente 

o compromisso com os pobres e excluídos.  

O Papa desenvolve, em Evangelii Gaudium, os caminhos que a Igreja deve trilhar para 

alcançar uma conversão pastoral e ser uma Igreja pobre para os pobres. Assim, o documento 

revela que a alegria do Evangelho é para ser anunciada a todos, mas de modo especial aos 

pobres. Trata-se de um anúncio libertador das amarras do consumismo, do individualismo, da 

indiferença, da degradação do meio ambiente e do ser humano. Um anúncio que visa a 

instauração do Reino de Deus no qual a justiça, a verdade, a solidariedade e a paz se farão 

possíveis, como também a esperança de que a vida, em todas as formas haverá de prevalecer.   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A finalidade desta dissertação foi retratar a opção preferencial pelos pobres na teologia 

de Gustavo Gutiérrez e na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco tendo 

em vista a relevância deste tema para a ação pastoral da Igreja nos dias de hoje.  

Após abordar vários aspectos da teologia de G. Gutiérrez e da teologia presente em 

Evangelii Gaudium, entendemos que o tema em questão ocupa um lugar central no 

pensamento teológico-pastoral de ambos. Gutiérrez, na condição de teólogo da libertação, tem 

na opção preferencial pelos pobres a inspiração primeira e a chave hermenêutica para a 

elaboração de sua teologia. O Papa Francisco, semelhante a Gutiérrez, abraça este tema com 

vigor desde o início de seu pontificado. Assim, podemos afirmar que entre os dois há mais 

semelhanças que diferenças. 

 No primeiro capítulo, “Os pobres no Magistério da Igreja a partir do Vaticano II”, 

buscamos situar a opção preferencial pelos pobres no Magistério da Igreja desde o Concílio 

Vaticano II até o pontificado de Bento XVI. Mencionamos os documentos do CELAM, de 

Medelín a Aparecida. Os documentos mencionados nos levam a reafirmar a fé em um Deus 

que demonstra sua predição pelos pobres. Um deus que torna pobre em seu Filho, Jesus de 

Nazaré. Por mais que tentam negar este fato, sobretudo aqueles que se sentem ameaçados em 

seus hegemônicos poderes, a própria mensagem do Evangelho nos interpela a sermos uma 

Igreja pobre com os pobres, caminhando rumo à libertação dos pobres. O martírio de muitos 

homens e mulheres latino-americanos (as) é sinal da resistência do povo pobre. A perseguição 

a muitos teólogos e teólogas que se colocaram ao lado dos pobres, perguntando a causa da 

pobreza e lutando para vencê-la também causou grande incômodo nas estruturas dominantes. 

Inúmeros foram os teólogos silenciados por setores da Igreja movidos pelo medo ou pela 

incompreensão, e não pelo Evangelho libertador de Jesus.    

O anúncio do Reino de Deus é urgente nos tempos atuais, uma vez que as 

desigualdades sociais ainda continuam. Os pobres são vítimas de um sistema socioeconômico 

e político opressor, que supervaloriza o poder e o capital em detrimento da dignidade humana. 

Fazer da opção preferencial pelos pobres uma opção hermenêutica, é uma decisão que se 

aproxima da proposta libertadora de Jesus no Evangelho. Considerar a realidade política, 

social, econômica de um povo torna-se importante para o fazer teológico e para se alcançar a 

libertação integral do ser humano de tudo aquilo que o desumaniza. 

No magistério, percebemos que São João XXIII, de fato, convocou a Igreja a ser uma 

Igreja pobre a serviço dos pobres. A opção preferencial pelos pobres não teve destaque nos 
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documentos conciliares, salvo algumas rápidas menções. Mas, independente disso, o Concílio 

abriu as portas para que a Igreja da América Latina e do Caribe pudesse aprofundar o tema. 

Assim, em Medelín desenvolveu a opção preferencial pelos pobres vis-à-vis a realidade social 

– política – eclesial do continente.  

 Sobre a Doutrina Social da Igreja observamos que: mesmo com toda clareza da 

importância que esta tem para a Igreja, ela não aborda com destaque a opção preferencial 

pelos pobres. Isso, porém, não diminui sua relevância e importância para a missão da Igreja. É 

preocupante o fato de que entre os documentos do magistério, talvez a Doutrina Social seja a 

categoria dos ensinamentos menos lidos e apreciados pela maioria dos católicos. Por isso é 

preciso animar os católicos a descobrirem a riqueza e relevância destes documentos. E assim 

sendo, permitir que estes documentos possam colaborar na formação de uma consciência 

cristã coerente com o Evangelho e com a proposta libertadora que a Igreja deve assumir 

diante dos sofrimentos deste mundo, entre eles, a pobreza.  

Os documentos do magistério buscam responder questões pertinentes ao momento em 

que são produzidos, estão atentos aos Sinais dos Tempos. A Doutrina Social da Igreja até 

Pacem in Terris demonstra uma maior preocupação com questões sociais da Europa. Um 

continente industrializado que vivia profundos conflitos políticos, ideológicos e econômicos. 

A partir desta encíclica, a Doutrina Social começa a pensar sobre realidades de injustiça em 

âmbito mundial e em Sollicitudo Rei Socialis passa a considerar os países subdesenvolvidos, 

seus anseios e propostas para se ter a paz e a justiça. 

 Pode-se dizer que há uma aproximação entre os vários documentos da era pós-

Concílio Vaticano II com os documentos do CELAM. Tal interação pode ser facilmente 

notada nos documentos Populorum Progressio 1967 e Medellín em 1968. O mesmo pode se 

dizer sobre a relação de Sollicitudo Rei Socialis de 1987 com Puebla em 1979 e 

sucessivamente com Santo Domingo de 1992; e Aparecida em 2007 com Evangelii Gaudium 

(2013). Há um enriquecimento mútuo entre a Doutrina Social da Igreja e o pensamento 

teológico e pastoral desenvolvido pelo Magistério da América Latina e Caribe nas últimas 

décadas. 

 No segundo capítulo, mergulhamos na teologia de Gustavo Gutiérrez. Conscientes da 

vastidão de suas obras, buscamos extrair de algumas delas o que dizem sobre a opção 

preferencial pelos pobres. Gutiérrez é tido como um dos teólogos que melhor articulou o tema 

da opção preferencial pelos pobres. Tal verdade pode ser atestada de duas maneiras. Primeiro, 

através de sua convicção e ação pastoral ao lado dos pobres no subúrbio de Lima, Peru. 

Segundo, através de seus escritos teológicos.  
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O método teológico adotado por Gutiérrez inclui dois momentos distintos e relacionais 

no fazer teológico. Ao fazer teologia, deparamos com um primeiro momento que é a práxis. 

Este é seguido por um segundo, que é a reflexão teológica. Primeiro, se faz a experiência de 

Deus, depois se reflete sobre ela. Ainda sobre o primeiro momento, o teólogo se depara com a 

realidade vivida pelos pobres, fruto de um verdadeiro encontro. Segundo, tendo presente a 

experiência vivida por Jesus, Aquele que viveu para servir, e servir especialmente aos pobres, 

busca-se compreender a realidade dos pobres em diálogo com as Sagradas Escrituras, fazendo 

uso das mediações socioanalíticas. 

Gutiérrez, entretanto, não se limita somente a questões sócio-políticas, ele vai além. 

Propõe-nos uma espiritualidade, que emana da vida dos pobres, a espiritualidade da libertação 

a partir da opção preferencial pelos pobres. Ele reconhece que mesmo em situações limites de 

pobreza desumana, o pobre vive e manifesta uma espiritualidade evangélica. De fato, 

descobre-se na vida do pobre a presença de Jesus. Assim, a espiritualidade do desapego 

material e da radical confiança na graça de Deus. Os pobres produzem uma cultura peculiar 

que os sustenta na luta pela sobrevivência e na busca por um sentido existencial que está além 

dos sofrimentos que lhe são infligidos. Por fim, Gutiérrez nos apresenta uma teologia aberta, 

em construção com bases cristológica, eclesiológica e escatológica. 

 No terceiro capítulo, buscamos situar a opção preferencial pelos pobres na Igreja 

hodierna. Ciente que este tema é amplamente discutido nos meandros da comunidade 

teológica, optamos por delimitar a discursão sobre o tema a partir da Exortação Apostólica do 

Papa Francisco Evangelii Gaudium. É notável o lugar da opção preferencial pelos pobres no 

magistério do Papa Francisco. Ele não hesita em apresentar o documento programático de seu 

pontificado colocando os pobres como prioridade. Esta é, portanto, a base para defendemos a 

tese acerca da atualidade da relevância da opção preferencial pelos pobres, ou seja, sendo o 

Papa o líder maior da Igreja, ao fazer uma opção preferencial pelos pobres, convoca toda a 

Igreja a segui-lo. 

 O Papa Francisco percorreu um longo caminho até chegar às suas convicções pastorais 

e teológicas. Nascido na Argentina, exerceu seu apostolado como padre jesuíta e bispo no 

auge da teologia do povo argentina. Por esta razão, articulamos, mesmo que brevemente, 

alguns temas desta teologia cujo grande expoente fora, o também um jesuíta, Juan Carlos 

Scannone. 

 A teologia do povo argentina influenciou o pensamento do Papa Francisco. Esta 

teologia valorizou a ideia de povo, de cultura e de religiosidade popular. Tais temas não são 

muito desenvolvidos pela teologia latino-americana da libertação, mas são importantes no 
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pontificado do Papa Francisco. A teologia do povo vê no povo pobre o alvo do fazer teológico 

e a chave hermenêutica para o mesmo. Ela não recorre à mediação sócio-analítica com a 

mesma intensidade da primeira, mas não se hesita em questionar as causas da pobreza e a 

propor a superação da mesma. Favorece a cultura do encontro com o povo pobre como um 

meio para escutá-los e sentir suas lutas. O protagonismo dos pobres em Evangelii Gaudium 

evoca a reflexão sobre a opção preferencial pelos pobres na atualidade. Ele reconhece a opção 

preferencial pelos pobres com um impulso para a conversão teológico-pastoral da Igreja. 

Propõe uma nova antropologia e a necessidade de um profundo sentimento de solidariedade. 

A pobreza ainda é gritante no mundo. Décadas já se passaram, desde Medelín, entretanto a 

pobreza continua presente na América Latina e no Caribe, como também em outras partes do 

mundo. Há que se ressaltar que a pobreza tem adquirido novas formas. Deparamos 

constantemente com o sofrimento desumanizador causado pela fome, pelo desemprego, pela 

discriminação cultural e de gênero, pela dizimação de povos indígenas, pelo fenômeno da 

imigração, pelas guerras e genocídios, pela intolerância religiosa e política, enfim, a pobreza 

continua alarmante no mundo. Esta realidade interpela a Igreja, lideranças, pastores e teólogos 

a viverem sua fé de modo comprometido com a transformação social. 

Há uma coesão entre as diversas teologias da libertação desenvolvidas na América 

Latina, na Ásia e na África. A opção preferencial pelos pobres possibilita esta coesão. A 

teologia latino-americana da libertação se enriquece ao longo dos anos pelo esforço de 

inúmeros teólogos em encontrar uma linguagem que considere as diversas realidades vividas 

pelos pobres. Assim, também se configura a teologia do povo, a teologia indígena, a teologia 

negra, a teologia feminista e teologia ecológica. Estas e outras têm a libertação dos pobres 

como fator comum e como grande eixo epistemológico. 

A opção pelos pobres requer o anúncio da alegria do evangelho aos pequeninos e 

excluídos e também a capacidade de dizer aos pobres que eles são amados por Deus. A 

verdadeira libertação passa pelo encontro com o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, 

afirmamos que a opção preferencial pelos pobres contém uma sólida fundamentação bíblico-

teológico, é teocêntrica. Ela carrega em si uma autoridade peculiar para orientar a Igreja em 

sua ação pastoral. Entretanto, por ser uma opção, um ato da vontade ou da livre escolha 

daqueles que optam por estar ao lado dos pobres, não pode ser imposta, mas acolhida com 

liberdade e gratuidade. Não se trata de uma imposição, mas uma escolha livre e consciente 

daqueles que se comprometem com a defesa da vida e a promoção da justiça. Uma vez feita a 

escolha, ela se torna um imperativo ético para a ação pastoral da Igreja e uma maneira de 

fazer teologia. 
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A questão da pobreza exige uma dinamicidade maior em sua abordagem, pois se trata 

de uma realidade mutável na medida em que ela vai se configurando nas transformações 

sociais, adquirindo novos rostos e formas. Há setores da sociedade que tendem a ver a 

pobreza como fator inexorável, ou uma fatalidade impossível de ser transformada. Há aqueles 

que chegam a pensar a pobreza como um destino traçado por Deus para uma parcela da 

humanidade. O pobre é visto, portanto como objeto passivo da caridade dos ricos. Porém, 

acreditamos que esta perspectiva contradiz a essência da fé cristã pois estamos convencidos 

de que a pobreza é feita pelo ser humano e deve ser desfeita por ele. É fruto da injustiça e não 

da vontade divina.  

As perspectivas teológicas assumidas por Gustavo Gutiérrez e pelo Papa Francisco 

caminham na mesma direção. Uma vez colocadas em diálogo, se enriquecem, se completam. 

Ambas almejam a libertação dos pobres. Ambas intervêm na história para tirar os pobres de 

sua miséria promovendo a libertação. “A teologia do povo não se refere ao homem abstrato, 

mas ao homem concreto, histórico, que existe em um povo que produz sua própria cultura”1. 

Já a teologia de Gutiérrez goza de fecunda riqueza teológica e espiritual de suma importância 

para o pensamento cristão. Esta maneira peculiar de teologizar nos aproxima do evangelho e 

desperta o crente para uma vivência crítica da fé.  Traz uma decisiva contribuição com a 

sociedade contemporânea capaz de colocar em diálogo a fé, a razão, a consciência política e 

social, o anseio pela justiça e pelo compromisso com vida. A produção teológica de Gutiérrez 

é um projeto em construção. Do mesmo modo se dá a missão do Papa Francisco frente a 

Igreja. Ambos buscam acompanhar os eventos da história, e por isso buscam uma linguagem 

relevante e atual para promoverem a opção preferencial pelos pobres.  

 Gutiérrez fala da importância de sermos amigos dos pobres. A opção preferencial 

pelos pobres exige uma proximidade física, concreta, não apenas uma intuição espiritual ou 

teológico-abstrata2. E para entrarmos em contato com os pobres é preciso conhecer sua 

cultura, conhecendo seus valores e esperanças, tal como suas angústias e tristezas3. Para ser 

verdadeiramente libertos, é preciso também romper com o egoísmo que nos fecha para o 

encontro com o outro, uma vez que a “liberdade a que somos chamados supõe saída de si 

mesmo, quebra de nosso egoísmo e de toda estrutura que nele nos mantenha; baseia-se na 

abertura aos outros. A plenitude da libertação – dom gratuito de Cristo – é comunhão com 

                                                
1 CUDA, Emilce, Para leer a Francisco: Teología, ética y política, p.123. 
2 GUTIÉRREZ, Gustavo, Teologia da libertação: perspectiva, p. 29. 
3 Ibid., p. 35. 
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Deus e com os demais”4 E semelhante a Gutiérrez, o Papa Francisco nos exorta sobre a 

importância de sermos amigos dos pobres e termos um encontro concreto com eles:  

 
Esta atenção amiga é o início duma verdadeira preocupação pela sua pessoa e, a 
partir dela, desejo de procurar efetivamente o seu bem. Isto implica apreciar o pobre 
na sua bondade própria, com o seu modo de ser, com a sua cultura, com a sua forma 
de viver a fé. O amor autêntico é sempre contemplativo, permitindo-nos servir o 
outro não por necessidade ou vaidade, mas porque ele é belo, independentemente da 
sua aparência: «Do amor, pelo qual uma pessoa é agradável a outra, depende que lhe 
dê algo de graça. ‘Quando amado, o pobre é estimado como de alto valor’, e isto 
diferencia a autêntica opção pelos pobres de qualquer ideologia, de qualquer 
tentativa de utilizar os pobres ao serviço de interesses pessoais ou políticos. 
Unicamente a partir desta proximidade real e cordial é que podemos acompanhá-los 
adequadamente no seu caminho de libertação. Só isto tornará possível que os pobres 
se sintam, em cada comunidade cristã, como “em casa”. Não seria, este estilo, a 
maior e mais eficaz apresentação da Boa-Nova do Reino? ‘Sem a opção preferencial 
pelos pobres, ‘o anúncio do Evangelho – e este anúncio é a primeira caridade – corre 
o risco de não ser compreendido ou de afogar-se naquele mar de palavras que a atual 
sociedade da comunicação diariamente nos apresenta’ (EG, n. 199) 
 

 Considerada em sua totalidade, esta dissertação afirma que a reflexão teológica acerca 

dos pobres tem estado presente ao longo de toda a história da salvação e que a tradição 

teológica, produzida na América Latina e Caribe, nos últimos 50 anos, encabeçada pela 

teologia da libertação, tomou os pobres não como objetos da caridade cristã, mas como 

agentes de libertação. Este reconhecimento suscitou a perspectiva hermenêutica da opção 

preferencial pelos pobres que veio a ser o eixo epistemológico tanto para a reflexão teológica 

quanto para a ação pastoral da Igreja no continente. Com o Papa Francisco ela se fortalece e 

se torna universal. Sendo assim, acreditamos que a opção pelos pobres é um impulso para a 

necessária conversão pastoral e teológica da Igreja.  

Por fim, concluímos que o pensamento de Gustavo Gutiérrez é para a América Latina 

grande referência para a promoção de uma Igreja missionária onde os pobres são 

protagonistas. Deste modo, afirmamos que Evangelii Gaudium reflete a experiência eclesial 

(teológica e pastoral) latino-americana, incluindo-se aqui a Teologia da Libertação e a 

Teologia do Povo. Estabelece-se, portanto, um frutífero diálogo para uma possível renovação 

teológico-pastoral da Igreja no continente. 

                                                
4 Ibid., p. 95. 
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