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   UMA IGREJA POBRE... 

 

“Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando disse: 

Este povo me honra com os lábios, 

mas o coração está longe de mim. 

Em vão me prestam culto, 

pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos.” 

(Mt 15-7-9) 
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PARA OS POBRES. 

 

Pois tive fome e me destes de comer. 

Tive sede e me destes de beber. 

Era forasteiro e me acolhestes. 

Estive nu e me vestistes,  

doente e me visitastes, 

preso e viestes ver-me. 

Então os justos lhe responderão: 

‘Senhor, quando foi que te vimos com fome e te 

alimentamos, com sede e te demos de beber? 

Quando foi que te vimos forasteiro e te 

recolhemos ou nu e te vestimos? 

Quando foi que te vimos doente ou 

preso e fomos te ver?’ 

Ao que lhes responderá o rei: 

‘Em verdade vos digo: 

cada vez que o fizestes a um 

desses meus irmãos pequeninos, 

a mim o fiizestes. 

 

(Mt 25-35-40) 
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RESUMO 

 

 Este trabalho tem a finalidade de apresentar uma reflexão sobre as 

mudanças que vem sacudindo a nossa Igreja, especialmente no topo da 

pirâmide, na Cúria Romana, que em um curto período de três anos presenciou 

a renúncia do papa Bento XVI, em 11 de fevereiro de 2013, sendo o primeiro 

papa a tomar essa decisão em 600 anos. A sua renúncia é mais do que ato de 

coragem e desapego individual, um tratamento de choque para reativar o 

coração da Igreja católica. 

Os cardeais foram buscar nos confins do mundo o sucessor de Bento 

XVI: o arcebispo de Buenos Aires, cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio, foi 

escolhido, em 13 de março de 2013, no conclave o 266º papa da Igreja 

Católica, que adotou o nome de Francisco.  

O papa Francisco é o primeiro papa jesuíta da história, é o primeiro 

pontífice não europeu em 1200 anos, e, é o primeiro papa vindo da América 

Latina. Logo após o resultado do conclave o papa Francisco disse: “Vós sabeis 

que o dever do conclave era dar um bispo a Roma. Parece que os meus 

irmãos cardeais foram quase ao fim do mundo para buscá-lo. Eis-me aqui!” 

Na Quarta-Feira de Cinzas, 13 de fevereiro de 2013, diante dos 

cardeais, Bento XVI censurou “os golpes dados contra a unidade da Igreja” e 

“as divisões no corpo eclesial”. No trecho mais significativo de sua homilia, a 

que se deu pouco destaque, citou o apóstolo Paulo: “Ele denuncia a hipocrisia 

religiosa, o comportamento que deseja aparecer, os hábitos que procuram o 

aplauso e aprovação. O verdadeiro discípulo não serve a si mesmo nem ao 

público, mas a seu Senhor, na simplicidade e na generosidade”. Disse ainda: 

“Temos de trabalhar para realização verdadeira do Concílio Vaticano II e para a 

verdadeira renovação da Igreja”. Assim sendo, o papa Francisco tem uma 

grande missão, colocar a Igreja Católica de volta à sua essência, pois ele é um 

pastor de alma simples, que irá cuidar de um rebanho ameaçado pelo laicismo, 

dar fim ao clero pedófilo, corrupto e cego pelo poder. 
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Palavras-chave: Jesus Histórico. Opção Preferencial pelos Pobres. Uma Igreja 

Pobre. Papa Francisco. 

ABSTRACT 

 

 This work aims to present a reflection about the changes that has shaken 

our Church, especially at the top of the pyramid in the Roman Curia that in a 

short period of three years has seen the resignation of Pope Bento XVI, on 

February 11, 2013, being the first pope to make this decision in 600 years. His 

resignation is more than an act of courage and individual detachment, a shock 

treatment to revive the heart of the Catholic Church. 

The Cardinals were seeking the world ends Bento’s The Cardinals were 

seeking the world ends Benedict's successor successor: the Archbishop of 

Buenos Aires, Argentine Cardinal Jorge Mario Bergoglio, was chosen on March 

13, 2013 in the conclave the 266th Pope of the Catholic Churchwho adopted 

the name of Francisco. 

The pope Francisco is the first Jesuit pope in history, is the first non-

European pope in 1,200 years and is the first pope from Latin America. Shortly 

after the pope conclave result Francisco said: "You know that the duty of the 

conclave was to give a bishop to Rome. It seems that my brother cardinals were 

almost at the end of the world to get him. Here I am!” 

On Wednesday Ash, February 13, 2013, front of the cardinals, Bento XVI 

reproached "the blows data against the unity of the Church" and "Divisions in 

the ecclesial body". In the most significant passage of his homily, to which was 

given little attention, he quoted the apostle Paulo: "He denounces the religious 

hypocrisy, the behavior you want to appear, the habits that seek the applause 

and approval. The true disciple does not serve himself or to the public but his 

Lord, in the simplicity and generosity”. also says: "We have to work for true 

fulfillment of Vatican II and the true renewal of the Church”. Therefore, 

Francisco pope has a great mission, put the Catholic Church back to their 

essence, because it is a simple soul pastor, that will take care of a herd 

threatened by secularism, to end the pedophile clergy, corrupt and blinded by 

power. 

 

 

 



9 

 

Key words: Historical Jesus. Preferential Option for the Poor. A poor Church. 

Pope Francisco.  

SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

AG Ad gentes, Decreto sobre a Atividade Missionária da Igreja (07/12/1965). 
 

DAp Documento de Aparecida, 5ª Conferência Geral do Episcopado 

 Latino-Americano e do Caribe, 2007. 

 
DV Dei Verbum, Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina  

(18/11/1965). 
 
EG Evangelli gaudium, Exortação Apostólica do papa Francisco,  
 sobre o anúncio do Evangelho no Mundo atual (24/11/2013). 
 

GS Gaudium et spes, Constituição pastoral sobre a Igreja no Mundo de Hoje 
 (28/10/1965). 
 
LG Lumen gentium, Constituição Dogmática sobre a Igreja (21/11/1964). 

 
PB  Pastor Bonus, Constituição Apostólica Sobre a Cúria Romana 

(28/06/1988). 
 
 
 
BÍBLIA DE JERUSALÉM 
 
1Cor Coríntios 

2Cor Coríntios 

Ef Efésios 

Ex Êxodo 

Fl Filipenses 

Gl Gálatas 

Hb Hebreus   

Is Isaías 

Jo João 

Lc Lucas 

Mc Marcos 

Mt Mateus 

Rm Romanos 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_junho


10 

 

 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................. 11 

CAPÍTULO  I- DESCER DA CRUZ OS POBRES 

1.1 Os povos crucificados................................................................................. 14 

1.2 As bem-aventuranças, uma promessa de amor feita por Jesus Cristo ...... 16 

1.3 Jesus Cristo Libertador ............................................................................... 19 

1.4 Os Pobres e Excluídos: é deles o Reino de Deus ...................................... 21 

 

CAPÍTULO II- A MISSÃO DA IGREJA: OS DESAFIOS DO SÉCULO XXI 

2.1 A renúncia do Papa Bento XVI ................................................................... 24 

2.2 Terceira Revolução Industrial: Globalização e Neoliberalismo ................... 27 

2.3 Trabalhos escravo: um pecado estrutural .................................................. 31 

2.4 Modernidade líquida: o ser humano transformado em um objeto .............. 33 

2.5 As grandes incertezas na Igreja atual..........................................................37 

 

CAPÍTULO III - DE UMA IGREJA REGIDA POR BISPOS-PRÍNCIPES A UMA 

IGREJA DE PASTORES COM CHEIRO DE OVELHA 

3.1 As Habemus Papam: Francisco, um papa dos confins do undo.................44 

3.2 Evangelii Gaudium: a alegria do vangelho..................................................47 

3.3 Evangelii Gaudium: a alegria do vangelho..................................................51 

3.4 O Laudato Si': sobre o cuidado da casa comum.........................................58 

 

CONCLUSÃO...............................................................................................................62 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................65

 
 



11 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O meu pensamento sobre o tema “Uma Igreja Pobre para os 

Pobres” me acompanha desde sempre. Casei há 27 anos, em 1989, e quatro 

anos depois, 1993, fomos convidados para participar do Encontro de Casais 

com Cristo, em nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima de Vila Dionísia, 

Setor Mandaqui da Região Episcopal Santana da Arquidiocese de São Paulo. 

De lá para cá, nestes 27 anos, recebi a graça do Pai de poder caminhar junto 

com a nossa querida Igreja Católica, onde tive a oportunidade de aprender e 

refletir sobre a nossa Igreja, aprofundar a minha Fé em Deus Pai todo 

poderoso, e em Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 Quando ingressei na academia, em 2011, para graduação em Teologia 

e Filosofia, na PUC Santana, o tema “Uma Igreja Pobre para os Pobres” se 

tornou mais forte, pois pude aprofundar a minha a fé nos estudos em teologia e 

filosofia. O que me faz lembrar o papa emérito Bento XVI, onde nos ensina, a 

partir de São Tomás de Aquino, que fé e razão são plenamente compatíveis: 

 

A fé, de fato, protege a razão de toda a tentação de desconfiança nas 
próprias capacidades, a incentiva a se abrir a horizontes sempre mais 
amplos, mantém viva a busca dos fundamentos e, quando a razão mesma é 
aplicada na esfera sobrenatural do relacionamento entre Deus e o homem, 
enriquece o seu trabalho. […] Por outro lado, não é somente a fé que ajuda 
a razão. Também a razão, com os seus meios, pode fazer algo de 
importante pela fé.1 

 

Foi com imensa alegria e surpresa que todo o povo de Deus da Igreja 

Católica, em 13 de março de 2013, recebeu a notícia “Habemus Papam” que 

nos trouxe um papa dos confins do mundo: o papa Francisco, que nos diz: 

 

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 rodeios que existe um vínculo indissolúvel 
entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos! [...] Por 
isso desejo uma Igreja pobre para os pobres. Estes têm muito para nos 
ensinar. Embora nem sempre os cristãos consigam manifestar a beleza do 
Evangelho, há um sinal que nunca deve faltar: a opção pelos últimos, por 
aqueles que a sociedade descarta e joga fora. E mais: “É necessário que 
todos nos deixemos evangelizar por eles. A nova evangelização é um 

                                            
1 PAPA BENTO XVI. Fé e razão são plenamente compatíveis, defende Bento XVI. Disponível 

em: < http://noticias.cancaonova.com/fe-e-razao-sao-plenamente-compativeis-defende-bento-

xvi/>. Acessado em 15Mar,16.  

http://noticias.cancaonova.com/fe-e-razao-sao-plenamente-compativeis-defende-bento-xvi/
http://noticias.cancaonova.com/fe-e-razao-sao-plenamente-compativeis-defende-bento-xvi/
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convite a reconhecer a força salvífica das suas vidas, e a colocá-los no 
centro do caminho da Igreja”.2 

 
E assim, também, a minha alegria e surpresa foram maiores ainda, 

quando leio na Evangelli Gaudium, no número 198, onde o papa Francisco 

afirma categoricamente: “Por isso, desejo uma Igreja pobre para os pobres”. Eu 

pensei, este homem é um profeta, primeiro papa jesuíta da história, primeiro 

pontífice não europeu em 1200 anos e primeiro papa vindo da América Latina, 

vai de fato fazer jus a renúncia de Bento XVI. 

Três capítulos, neste estudo, refletem o tema proposto. No primeiro 

capítulo veremos: Descer da Cruz os Pobres, que nos leva a uma 

compreensão dos povos crucificados; as bem-aventuranças, uma promessa de 

amor feita por Jesus Cristo; Jesus Cristo libertador; os pobres-excluídos: é 

deles o Reino de Deus. 

No segundo capítulo temos: a missão da Igreja: os desafios do século 

XXI, no qual refletimos sobre a renúncia do Papa Bento XVI; o que foi a terceira 

revolução industrial: globalização e neoliberalismo, e as suas conseqüências 

drásticas nos trabalhos escravo: um pecado estrutural, e no pensamento do 

filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que nos faz refletir sobre a  

modernidade líquida: o ser humano transformado em um objeto, e finalmente, 

as grandes incertezas na Igreja atual, que nos fala José Comblin. 

No Terceiro capítulo a reflexão se detém no momento atual da Igreja: de 

uma Igreja regida por bispos-príncipes a uma igreja de pastores com cheiro de 

ovelha, Habemus Papam: Francisco, um papa dos confins do mundo, com a 

Evangelii Gaudium, o papa Francisco já dá o ar da graça, e diz a que veio; com 

as doenças curiais o papa Francisco aponta, através de um catálogo das 

doenças, os graves problemas na Cúria Romana, bem como orientações e 

correções ao povo de Deus, e por fim, a Laudato Si': sobre o cuidado da casa 

comum, que nos traz uma grande reflexão: que tipo de mundo queremos deixar 

a quem vai suceder-nos, às crianças que estão a crescer? 

Tenham uma ótima leitura, espero que gostem, pois para mim foi de um 

grande aprendizado sobre a nossa Igreja, aprofundamento na fé e no 

seguimento de Nosso Senhor Jesus Cristo e a esperança sempre viva que o 

                                            
2 EG 48; 195; 198. 
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Santo Padre papa Francisco irá transformar a face obscura de nossa Igreja, 

trazendo luz aos crentes e construindo de fato, uma verdadeira Igreja de Nosso 

Senhor Jesus Cristo: UMA IGREJA POBRE PARA OS POBRES. 
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CAPÍTULO I 

 

DESCER DA CRUZ OS POBRES 

 

1.1 Os povos crucificados 

 

 Descer da cruz os pobres, ou, descer da cruz os povos crucificados, ou, 

descer da cruz as vítimas da história, nos leva a compreender que a “cruz” 

significa morte, à qual são submetidos os mais pobres dos mais pobres. Morte 

lenta, mas real, causada pela pobreza gerada por estruturas injustas; morte 

rápida e violenta, por causa de repressões e guerras: 

 

Aproximadamente, quase um quarto da população mundial, 1,29 bilhão de 
pessoas estão vivendo abaixo da linha da extrema pobreza. São dados de 
2008, o que representa 22% da população mundial da época, segundo as 
últimas estimativas divulgadas pelo Banco Mundial. Em 2005, o número de 
pessoas que viviam com menos de 1,25 dólar por dia era de 1,39 bilhão, 
25% do total da população.3    

 

 Morrer crucificado não significa simplesmente morrer, mas ser morto; 

significa que existem vítimas e opressores. A comovente imagem de “povo 

crucificado” une os rostos desfigurados das vítimas do mundo com a fisionomia 

dolorosa do messias sofredor. “Povo crucificado” significa: o sinal dos tempos, 

o lugar de revelação e o Servo de Javé. Essa expressão serve de conteúdo 

para a metáfora messiânica “como luz das nações” (Is 42,6). SOBRINO, Jon 

lembra que:  

 

Antes de ser sinal dos tempos, o povo crucificado é realidade histórica. A 
expressão “povo crucificado” aponta para a vasta, mas específica, classe de 
pessoas que vivem na sombra da morte; uma esmagadora maioria no 
continente latino-americano. Como conseqüência da atual ordem mundial, 
“surge a ‘subespécie’ dos não-existentes, os sobrantes, os excluídos”.4 
 

 Jesus crucificado é identificado com o povo crucificado e o seguimento 

dele é proposto quando se trabalha para descer esse povo da cruz. E assim 

                                            
3 VEJA.COM. Cai para 22% número de extremamente pobres no mundo. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/noticia/economia/pobreza-mundial-recua-para-1-29-bilhao-revela-
banco-mundial>. Acessado em 16fev,2016. 
4 A Fé em Jesus Cristo: ensaio a partir das vítimas. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. 
Petrópolis: Vozes, 2000, p. 13.  

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/pobreza-mundial-recua-para-1-29-bilhao-revela-banco-mundial
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/pobreza-mundial-recua-para-1-29-bilhao-revela-banco-mundial
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podemos nos questionar, refletir e perguntar diante do Crucificado: “O que fiz 

por Cristo? O que faço por Cristo? E o que preciso fazer por Cristo? Esta 

reflexão nos leva a abrir os nossos corações aos que padecem na miséria, 

fome, opressão e repressão e, “diante deste povo assim crucificado”, se 

perguntem: “O que fiz para crucificá-lo? O que faço para acabar com a 

crucificação? O que necessito fazer para que este povo ressuscite?”  

 Jesus, em vida e missão, mostra como os pobres ocupam lugar 

preferencial no Reino de Deus. Essa compreensão evangélica de pobreza 

justifica a emergente teologia da misericórdia (Mt 11,5); os pobres são 

considerados os primeiros e os herdeiros da mensagem do Reino de Deus (Lc 

6,20). 

 O Concílio Vaticano II, através de sua Constituição Dogmática Lumen 

Gentium, corrobora que Cristo foi enviado pelo Pai para evangelizar os pobres:  

 

Mas, assim como Cristo realizou a obra da redenção na pobreza e na 
perseguição, assim a Igreja é chamada a seguir pelo mesmo caminho para 
comunicar aos homens os frutos da salvação. Cristo Jesus “que era de 
condição divina despojou-se de si próprio tomando a condição de escravo” 
(Fl 2,6) e por nós, “sendo rico, fez-se pobre” (2 Cor 8,9). Assim também a 
Igreja, embora necessite dos meios humanos para o prosseguimento da sua 
missão, não foi constituída para alcançar a glória terrestre, mas para, com o 
seu exemplo, divulgar a humildade e a abnegação. Cristo foi enviado pelo 
Pai para “a evangelizar os pobres, a sarar os contritos de coração” (Lc 
4,18), “a procurar e salvar o que perecera” (Lc 19,10): de igual modo, a 
Igreja abraça com amor todos os afligidos pela enfermidade humana, mais 
ainda, reconhece nos pobres e nos que sofrem a imagem do seu fundador 
pobre e sofredor.  Procura aliviar as suas necessidades, e intenta servir 
neles a Cristo. Mas enquanto Cristo, “santo, inocente, imaculado” (Heb 
7,26), “não conheceu o pecado” (cf. 2 Cor 5,21), “mas veio apenas expiar os 
pecados do povo” (cf. Heb 2,17), a Igreja, contendo pecadores no seu 
próprio seio, simultaneamente santa e sempre necessitada de purificação, 
exercita continuamente a penitência e a renovação.5 

 
 É importante ressaltar, como afirma o Sínodo extraordinário dos 

Bispos 1985, que só depois do Concílio Vaticano II a Igreja ficou mais 

consciente de sua missão a serviço dos pobres, dos oprimidos e dos 

marginalizados. A opção preferencial vem à luz o verdadeiro espírito do 

Evangelho, onde Jesus, no sermão da montanha, anunciou que o bem-

aventurados são os pobres (Mt 5,3). Destaca D. Romero, são os pobres que 

nos dizem o que é o mundo e qual é o serviço que a Igreja deve lhe prestar.6 

                                            
5 LG I, 8. 
6 Cf. HOP, Pablo. Domingo de Gusmão. A opção pelos pobres. São Paulo: Loyola, 1993, p. 11.   
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1.2 As bem-aventuranças, uma promessa de amor feita por Jesus Cristo 

 

Os pobres que Jesus escolhe são os trabalhadores camponeses, 

pescadores, pastores de ovelhas. Aqui vemos que Jesus escolhe ir para a 

Galiléia, para o campo, onde moram humildes camponeses em povoados 

pequenos (cf. Mt 4,18-22). Lá Jesus encontra e serve os leprosos, os cegos, os 

doentes em geral, os abandonados pelas autoridades, os mendigos, os 

pecadores públicos, os pagãos, os que são os mais desprezados pelos judeus 

(cf. Lc 7,36-50). 

A preferência pelos pobres aparece como o programa de Jesus nas 

bem-aventuranças (cf. Mt 5,1-11). As preferências de Jesus exprimem a 

preferência do Pai. Ela se encontra nos fatos e se confirma pelas palavras de 

Jesus. 7 

No Decreto Ad Gentes, do Concílio Vaticano II, sobre a atividade 

missionária da Igreja, podemos confirmar a atualidade das bem-aventuranças:  

 

[...] a missão do próprio Cristo, que foi enviado a evangelizar os pobres, a 
Igreja, movida pelo Espírito Santo, deve seguir o mesmo caminho de Cristo: 
o caminho da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação própria até 
à morte, morte de que Ele saiu vencedor pela sua ressurreição. Foi assim 
também que todos os Apóstolos caminharam na esperança completando 
com muitas tribulações e fadigas o que faltava aos trabalhos de Cristo pelo 
seu corpo, que é a Igreja. Muitas vezes, mesmo, a semente foi o sangue 
dos cristãos.8 

  

Na leitura das bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, enxergarmos 

a realidade das comunidades daquela época, realidade esta que não se 

diferencia muito da situação de nossos povos em nosso mundo 

contemporâneo, pois são comunidades oprimidas e empobrecidas. Deus se 

coloca ao lado dos pobres e indigentes que vivem em uma situação injusta. Por 

isso, a insistência na prática da justiça, da misericórdia e da construção da 

paz.9  

São Mateus apresenta o Evangelho baseado em cinco discursos de 

Jesus, Sermão da Montanha (cf. Mt 5,1; Mt 7,28), Discurso Missionário (cf. Mt 

                                            
7 Cf. COMBLIN, José. Jesus e a preferência pelos pobres. São Paulo: Paulinas, 1985, p. 12-13. 
8 AG I, 5. 
9 Cf. MARQUES, Maria Antônia; NAKANOSE, Shigeyuki. Felizes os que têm fome e sede de 
justiça, porque serão saciados. Revista Vida Pastoral. São Paulo: Paulus, 2014, p. 19-26.  
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10,5; Mt 11,1), Sermão em Parábolas (cf. Mt 13,1; Mt 13,53), Discurso Eclesial 

(cf. Mt 18,1; Mt 19,1) e Discurso Escatológico (cf. Mt 23,1; Mt.26,1). Os 

discursos procuram evidenciar Jesus como o novo Moisés, que promulga na 

montanha  a nova lei (as bem-aventuranças).  

“Felizes os pobres no espírito, porque deles é o Reino dos Céus” (Mt 

5,3): são pessoas em situação de extrema pobreza, tais como agricultores 

empobrecidos, sem-terra, pescadores, enfermos, pessoas desprezadas, 

marginalizadas, submetidas à elite governante e que não vêem nenhuma 

perspectiva. 

“Felizes os mansos, porque herdarão a terra” (Mt 5,4): a expressão 

herdarão a terra ou possuirão a terra poderia ser o prêmio do reino dos céus. 

No entanto, este reino começa aqui nesta terra e tem um sentido de que o ser 

humano pode lutar por um mundo melhor. Assim foi a vida de Jesus! Ele curou 

os enfermos, a dor... saciou a fome, a sede, pregou um Reino diferente na 

terra.  

“Felizes os aflitos, porque serão consolados” (Mt 5,5): Jesus nos traz o 

consolo, compreende a dor do seu povo que precisa ser consolado. Nos 

mostra a vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e a dor e quando Ele 

ressuscita fica mais evidente o sentido desta vitória. Neste sentido 

perceberemos que o Deus de Jesus Cristo é o Deus do Consolo.10 

“Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados” (Mt 

5,6): A esperança de justiça se cumpre em Jesus Messias e Salvador na cruz. 

Assim, os homens acreditam que Deus fará justiça aos que são oprimidos pela 

injustiça. A situação de “fome e sede de justiça” clamam para que cessem a 

injustiça atual. A justiça corresponde ao Reinado de Deus sobre tudo e sobre 

todos.  

“Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia” (Mt 5,7): 

esta bem-aventurança muito propícia ao tempo que vivemos, pois o papa 

Francisco proclamou, em 8 de dezembro de 2015, o Jubileu Extraordinário da 

Misericórdia, que terminará em 20 de novembro de 2016: 

 

Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece 
encontrar nestas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, 

                                            
10 Cf. Ibidem. 
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visível e atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré. O Pai “rico em 
misericórdia” (Ef 2,4), depois de ter revelado o seu nome a Moisés como 
“Deus misericordioso e clemente, lento na ira, cheio de bondade e 
fidelidade” (Ex 34,6), não cessou de dar a conhecer, de vários modos e em 
muitos momentos da história, a sua natureza divina. Na “plenitude do 
tempo” (Gl 4,4), quando tudo estava pronto segundo o seu plano de 
salvação, mandou o seu Filho, nascido da Virgem Maria, para nos revelar, 
de modo definitivo, o seu amor. Quando o vê, vê o Pai (cf. Jo 14,9). Com a 
sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa,11 Jesus de Nazaré revela 
a misericórdia de Deus.12    

 

“Felizes os puros no coração, porque verão a Deus” (Mt 5,8): ser puro de 

coração é ter conduta única, em perfeita sintonia com o Reino. Mas Jesus nos 

alerta: “é do coração que vêm as más intenções: crimes, adultério, imoralidade, 

roubos, falsos testemunhos, calúnias. Essas coisas é que tornam o homem 

impuro”... (Mt 15,19-20). O coração indica o ser humano em sua totalidade. 

Puros de coração são as pessoas com a justiça. Essas pessoas recebem a 

promessa de que verão a Deus. 

“Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de 

Deus” (Mt 5,9): quem trabalha para alcançar a paz entre os homens atua como 

Deus, porque Deus é o Deus da Paz (Rm 15,33; 16,20). A promoção da Paz é 

fruto da misericórdia e da pureza de coração. Depois da ressurreição Jesus 

saudou os discípulos: “a paz esteja com vocês” (Jo 20, 19.21.26). A paz que 

propõe o Evangelho é a dignidade da vida em todos os sentidos.13  

“Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o 

Reino dos Céus” (Mt 5,10): quem são os perseguidos? São os discípulos e 

missionários de Jesus. E por que são perseguidos? Por causa da justiça. 

Quando um discípulo de Jesus assume o projeto de justiça desafia a ordem 

estabelecida, por isso será perseguido. Podemos citar como exemplos, os 

salvadorenhos Beato Óscar Romero, Padre Rutilio Grande, Padre Ignacio 

Ellacuría e a americana Irmã Dorothy Stang, todos brutalmente assassinados. 

 

“Felizes sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o 
mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a 
vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas, que 
vieram antes de vós.” (Mt 5,11-12) 

 

                                            
11 DV IV. 
12 PAPA FRANCISCO. Misericordiae Vultus: o rosto da misericórdia. Bula de Proclamação do 
Jubileu Extraordinário da Misericórdia. São Paulo: Paulinas, 2015, p. 3. 
13 Cf. MARQUES, Maria Antônia; NAKANOSE, Shigeyuki. Idem. 
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A última bem-aventurança revela as tensões e conflitos enfrentados 

pelas comunidades siro-palestinenses no meio das quais nasceu o Evangelho 

de Mateus. No tempo em que o evangelho foi escrito, essas comunidades 

passavam por crise de identidade, com perigo de abandono do projeto de 

Deus. Os conflitos vinham de fora: a sociedade estabelecida começou a 

difamar os cristãos, caluniando-os e perseguindo-os.14  

Assim, podemos compreender que as bem-aventuranças são um código 

de vida, um anúncio de esperança e de salvação, uma promessa que o Senhor 

oferece a todos, quantos vivem imersos na aflição da vida terrena, mas de 

modo particular aos pobres: “Bem aventurados os pobres em espírito, porque 

deles é o Reino dos Céus”. Quem são os pobres desta bem-aventurança? São 

os abatidos pela dor e pela miséria sobre os quais Deus se curva com infinita 

piedade, para lhes anunciar a salvação messiânica. São os privados de bens e 

de segurança; são os oprimidos, os marginalizados e rejeitados. São todos 

aqueles que confiam em Deus, se abandonam à sua misericórdia e somente 

dele esperam a salvação. Os pobres são todos aqueles que sabem que a única 

e verdadeira esperança, para a situação difícil em que se encontram, está em 

Deus. 

 

1.3 Jesus Cristo Libertador 

 

Hoje, é importante termos a consciência que ao anunciar Jesus, temos 

que pensar Nele como alguém que entrou na vida humana, que participou no 

nosso dia a dia, que se envolveu com o povo, partilhou da vida do povo, assim 

deu sentido aos que caminham junto a Ele. É fundamental na história de Jesus, 

a inserção Dele na Palestina no primeiro século, sua prática, e também darmos 

compreensão e entendimentos nos dias atuais quando falamos de Jesus, na 

catequese das crianças, dos jovens e adultos, bem como em nossas pastorais 

e em nossas comunidades. 

Aqui na América Latina, o pensar em Cristo, deve refletir e causar um 

entendimento, uma compreensão o porquê de Sua perseguição e morte, o por 

                                            
14 Cf. MARQUES, Maria Antônia; NAKANOSE, Shigeyuki. Idem. 
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que foi pregado na cruz como um revolto político. No seu artigo, FERRARO, 

Benedito escreve:  

 

O Jesus da história permite compreender o processo de perseguição e 
morte movido contra Jesus de Nazaré como consequência de sua vida 
voltada aos pobres e excluídos de seu tempo. Ajuda também a 
compreender que a melhor pregação de Jesus hoje é a constituição de 
comunidades coerentes e consequentes com a prática histórica dele. A 
morte de cruz nos ajuda a entender melhor o sentido da doação de vida, do 
ato de solidariedade presente no testemunho de muitos mártires da América 
Latina e Caribe, que, como Jesus de Nazaré, deram suas vidas em 
benefício da vida dos irmãos e irmãs.15 

 

Para compreendermos e anunciarmos Jesus, o ponto de partida não 

poderá ser mais o mesmo recebido do cristianismo de caráter eurocêntrico no 

cultural e teológico, presente no cristianismo desde o século XVI. Pensando no 

processo de libertação, a busca do Jesus histórico se faz a partir de quem está 

a margem. Assim sendo, a exegese usada no terceiro mundo não poderá ter as 

mesmas características da exegese européia. Aqui na América Latina devemos 

buscar o Jesus histórico tendo em mente os pobres, os oprimidos, os 

indígenas, os afro-americanos, os camponeses e as populações suburbanas 

submetidas à pobreza extrema. A opção pelos pobres nos leva a uma opção 

pelo Deus do Reino que Jesus nos anuncia.  

O Concílio Vaticano II, em sua Constituição Pastoral Gaudiun Et Spes, 

sobre a Igreja no Mundo atual, corrobora: 

 
Com efeito, por sua encarnação, o filho de Deus uniu-se de algum modo a 
todo ser humano. Trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência 
humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido 
da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós 
em tudo, exceto no pecado.16  

 
Nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), que se deu a luta de 

libertação. Foi um novo modo de se fazer teologia, a Teologia da Libertação, 

que foi inserida no contexto latino-america e caribenho. Este novo modo de se 

fazer teologia nos é bem esclarecido por Gustavo Gutiérrez, considerado o pai 

da Teologia da Libertação: 

  

                                            
15 Descer da cruz os pobres. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 135. 
16 GS I, 22. 
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A inserção nas lutas populares pela libertação tem sido – e é – o início de 
um novo modo de viver, transmitir e celebrar a fé para muitos cristãos da 
América Latina. Provenham eles das próprias camadas populares ou de 
outros setores sociais, em ambos os casos observa-se – embora com 
rupturas e por caminhos diferentes – uma consciente e clara identificação 
com os interesses e combates dos oprimidos do continente. Esse é o fato 
maior da comunidade cristã da América Latina nos últimos anos, e ele tem 
sido e continua sendo a matriz do esforço de esclarecimento teológico que 
levou à Teologia da Libertação.17 

 

Especialmente, foi a partir das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), 

que se deu na Igreja o acesso ao Jesus da história. Sobretudo, a presença dos 

pobres e a cristologia da libertação impulsionaram a reconstrução da imagem 

histórico-humana de Jesus, com ênfase da sua prática histórica. A partir daí, a 

morte de Jesus começou a ser vista não mais como destino fatalista mas sim 

como conseqüência da sua vida, e a partir do marginalizados de seu tempo, 

que leva Jesus a anunciar o Reino. Assim podemos dizer, que o confronto 

entre os poderes religiosos, políticos e econômicos no primeiro século na 

Palestina levou a condenação de Jesus à morte de cruz, valorizando, dessa 

maneira, seu testemunho histórico.18  

 

1.4 Os Pobres e Excluídos: é deles o Reino de Deus 

 

Na palavra de Deus vemos que é muito forte e bonita a preferência e o 

desejo de Deus que quer se revelar aos pequenos (Mt 11,25), percebe-se isso 

na luta com os ricos do seu tempo, ao olhar social que, a cada tempo, nos leva 

a compreender que os pobres e sua situação apresentam uma sociedade 

necessitada de amor e olhar voltado ao próximo. 

A realidade dos pobres pode muitas vezes levar a contradizer uma 

esperança daquilo que se espera realizar: o “Reino de Deus”, pois cada vez 

mais os homens dentro da sua história não conseguem enxergar no próximo o 

plano de amor que Deus tem para cada homem, fazendo crescer não somente 

a desigualdade social, mas a desigualdade humana, que leva à margem os 

pequeninos de Deus. Esta situação é demonstrada no documento final de 

Aparecida do CELAM, resultado da V Conferência Geral do Episcopado Latino-

                                            
17 A força histórica dos pobres. Petrópolis: Vozes, 1981, p. 245. 
18 Cf. FERRARO, Benedito. Descer da cruz os pobres. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 139-141. 
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Americano e do Caribe, inaugurado em 13 de maio de 2007 pelo papa Bento 

XVI: 

 

Mas as condições de vida de muitos abandonados, excluídos e ignorados 
em sua miséria e sua dor, contradizem este projeto do Pai e desafiam os 
cristãos a um maior compromisso a favor da cultura da vida. O Reino de 
vida que Cristo veio trazer é incompatível com essas situações desumanas. 
Se pretendemos fechar os olhos diante destas realidades, não somos 
defensores da vida do Reino e nos situamos no caminho da morte: “Nós 
sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. 
Aquele que não ama, permanece na morte” (1Jo 3,14). É necessário 
sublinhar “a inseparável relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo”, 
que “convida a todos a suprimir as graves dificuldades sociais e as enormes 
diferenças no acesso aos bens”. Tanto a preocupação por desenvolver 
estruturas mais justas como por transmitir os valores sociais do Evangelho 
situam-se neste contexto de serviço fraterno à vida digna.19 

 

E se for assim, se não lutarmos por estruturas mais justas e mais 

proporcionais, o Reino de Deus, de paz, amor e justiça, fica longe da realidade 

e do comprimento do mandamento “Amar o Próximo como a si mesmo”.20 

O Concilio Vaticano II, considerado um grande sopro do Espírito Santo 

para Igreja, mostra também como Deus deseja a dignidade a cada homem, 

seja o pobre ou rico, qualquer classe social, credo, cor ou escolhas, e nos 

deixa bem claro, não de uma forma mística, mas bem concreta na Constituição 

Pastoral sobre a Igreja no Mundo Atual, a Gaudium Et Spes: 

 

É preciso, portanto, que se tornem acessíveis ao homem todas aquelas 
coisas que lhes são necessárias para levar uma vida verdadeiramente 
humana. Tais são: alimento, roupa, habitação, direito de escolher livremente 
o estado de vida e de construir família, direito a educação, ao trabalho, à 
boa fama, ao respeito à conveniente informação, direito de agir segundo a 
norma reta de sua consciência, direito à proteção da vida particular e a justa 
liberdade, também em matéria religiosa. Portanto, a ordem social e o seu 
progresso devem ordenar-se incessantemente ao bem das pessoas, pois a 
organização das coisas deve subordinar-se à ordem das pessoas e não ao 
contrario. O próprio Senhor o insinua ao dizer que o sábado foi feito para 
homem e não o homem para o sábado (Mc 2, 27). Esta ordem deve 
desenvolver-se sem cessar, ter por base a verdade, construir-se sobre a 
justiça, ser animada pelo Amor e encontrar na liberdade um equilíbrio 
sempre mais humano. Para se cumprirem essas exigências deve-se 
introduzir uma reforma de mentalidade e amplas mudanças sociais.21 

 
A Gaudium Et Spes, nos mostra claramente o que é necessário para 

dignidade de um homem, no entanto, se os nossos olhos se voltarem para os 

                                            
19 DAp 7, 358. 
20 FABRIS, Rinaldo. A opção pelos pobres na Bíblia. São Paulo: Paulinas, 1991, p. 27. 
21 GS II, 26. 
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pobres teremos a convicção de que o Reino de Deus está longe desses mais 

pequeninos, e que ainda é preciso realizar o plano de amor e salvação,  pois só 

quando Deus, loucamente apaixonado, se encontra com o homem, 

desesperadamente sedento, então o sentido do universo, da criação e da 

redenção se cumpre. Por isso o amor a Deus e ao próximo é o primeiro e maior 

de todos os mandamentos, e todos se unem nesse.22 

A Sagrada Escritura nos mostrar de forma contundente de como Deus 

se identifica com os pobres, pois enviou o seu Filho Jesus Cristo, que veio 

anunciar a boa nova, nos trouxe a misericórdia do seu Pai, nos trouxe a 

salvação prometida no Reino de Deus. Jesus se faz um com cada sofredor, 

com cada um que não tem mais ninguém por si, com cada um que está 

desprovido de tudo, preso, faminto, doente, Ele se consagra aos miseráveis. As 

palavras “Isto é o meu corpo, que é para vós” (1Cor 11, 24) e “Em verdade vos 

digo: cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a 

mim o fizeste” (Mt 25,40). Jesus se torna o pobre em cada irmão jogado nas 

ruas, em cada irmão passando fome, na miséria, em cada presidiário, neles 

encontramos Jesus sofredor.  

A opção pelos pobres exige um agir concreto da sociedade, pois 

somente consegue amar e ajudar quem se compromete profundamente e 

quem não espera nada em troca, pode-se ver isso claramente no Documento 

de Aparecida, ao propor a busca pela amizade com os pobres e através dessa 

fraternidade conquistá-los e apaixoná-los a uma vida de dignidade e 

verdadeira.23 Com isso pode-se dizer que realmente, o amor de Deus pelos 

pequenos passa pelas mãos de quem quer amar e viver o que o próprio Cristo 

viveu.  

 

 

 

 

 

                                            
22 Cf. GS II, 24 
23 GUTIÉRREZ, Gustavo; MÜLLER, Gerhard Ludwig. Ao lado dos pobres: Teologia da 
Libertação. São Paulo: Paulinas, 2014, p.165.  
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CAPÍTULO II 
 

A MISSÃO DA IGREJA: OS DESAFIOS DO SÉCULO XXI 

 

2.1 A renúncia do Papa Bento XVI 

 

O papa Bento XVI, aos 86 anos, renunciou em 11 de fevereiro de 2013, 

e deixou o cargo no dia 28 daquele mês. Foi o primeiro papa a tomar essa 

decisão em 600 anos. À época, ele justificou a decisão afirmando que não tinha 

mais condições físicas para liderar a Igreja Católica. A renúncia do papa Bento 

XVI é, mais do que ato de coragem e desapego individual, um tratamento de 

choque moral para reativar o coração da Igreja Católica, que naquele 

momento, especialmente na Cúria Romana, enfrentava uma de suas piores 

crises. 

Em março de 2012, depois de regressar de sua viagem ao México e a 

Cuba, Bento XVI descobriu, através de um informe elaborado por um grupo de 

cardeais, os abismos nada espirituais nos quais a Igreja havia caído: 

corrupção, finanças obscuras, guerras fratricidas pelo poder, roubo massivo de 

documentos secretos, luta entre facções, lavagem de dinheiro.24 A cúria 

faminta de poder fomentava delações, traições, artimanhas e operações de 

inteligência para manter suas prerrogativas e privilégios a frente das 

instituições religiosas: 

 

O azar do agora pontífice emérito foi ascender ao trono de Pedro em um 
momento em que havia um vácuo de poder, no qual um número 
considerável de integrantes de meio escalão da Cúria, a máquina 
administrativa da Igreja, se tornaram "pequenos Bórgia" (em alusão à 
família espanhola-italiana de mesmo nome que produziu três papas, 
lembrados por seu governo corrupto e ganância pelo poder). Essa última 
declaração veio da figura mais importante da Igreja atualmente, o próprio 
papa Francisco, conhecido por não medir suas palavras: "A corte é a lepra 
do papado", disse ele certa vez. O argentino descreveu a Cúria como 
narcisista e egoísta. Foi a mesma Cúria com a qual Joseph Ratzinger teve 
de lidar. Três cardeais foram incumbidos de produzir um relatório de 300 
páginas, a ser mantido a sete chaves. Mas um importante jornal italiano 
informou que havia conseguido ter acesso a parte de seu conteúdo. O 
resultado? Vazamentos ainda mais embaraçosos, desta vez com rumores 

                                            
24 FEBBRO, Eduardo. A história secreta da renúncia de Bento XVI. Disponível em: 
<http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/A-historia-secreta-da-renuncia-de-Bento-XVI-
/6/27404>. Acessado em 2fev,2016. 
 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/A-historia-secreta-da-renuncia-de-Bento-XVI-/6/27404
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/A-historia-secreta-da-renuncia-de-Bento-XVI-/6/27404
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sobre a existência de uma rede de sacerdotes homossexuais que exercia 
"influência inadequada" dentro do Vaticano.25 

 

Podemos pensar, que diante da sua fragilidade etária, que ao renunciar 

o papa Bento XVI nos leva a refletir os Evangelhos, mas na parte em que 

Jesus Cristo expulsa os mercadores do Templo de Jerusalém, transformando 

assim a sua angústia em instrumento a serviço do catolicismo, no sentido de 

purificá-lo, seguindo uma determinação política audaciosa. Na época de sua 

renúncia o papa Bento XVI nos disse: 

 

É preciso refletir sobre como a face da Igreja é por vezes deturpada por 
golpes contra a sua unidade e divisões de corpo eclesiástico. É preciso 
superar individualismos e rivalidades. O verdadeiro discípulo não serve a si 
próprio ou ao público, mas ao seu Senhor. Mesmo em nossos dias, muitos 
estão prontos a rasgar as vestes diante de escândalos e injustiças, mas 
poucos parecem disponíveis a agir em seu próprio coração, em sua própria 
consciência e em suas próprias intenções. A verdadeira tentação é a de 
instrumentalizar Deus, usá-lo para os próprios interesses, a própria glória e 
o sucesso.26 

 

Destaco três principais razões que motivaram a decisão de renuncia e 

amargura do papa Bento XVI, isto é, do ponto de vista e análise dos mais 

perspicazes vaticanistas da Itália. Em primeiro lugar, ele se sentiu abandonado 

pelos cardeais, bispos e padres em sua disposição de dar um basta aos 

recorrentes casos de pedofilia que mancham a reputação da Igreja. Podemos 

citar, por exemplo, os casos de pedofilia, descobriu-se em 2010, na Irlanda, na 

qual milhares de crianças foram abusadas por sacerdotes, entre 1996 e 2009, 

com o silêncio cúmplice dos bispos, atitude esta que denota um forte 

corporativismo do clero.27 Diante desta grave, vergonhosa e insustentável 

situação, Bento XVI escreveu uma Carta Pastoral aos católicos da Irlanda, 

motivando-os a reagir e censurando os bispos do país por terem acobertado os 

pedófilos. Por conta disto, muitos processos foram abertos no Vaticano, mas 

correm a passo de tartaruga. O combate à pedofilia era um compromisso vital 

no seu pontificado, para grande angústia de Bento XVI, diversas Conferências 

Episcopais de outras nações se fizeram surdas e mudas aos apelos papais. 

                                            
25 DOWD, Mark. Por que o para Bento XVI renunciou. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/11/131128_analise_por_que_bento_16_renunci
ou_lgb>. Acessado em 4fev.2016. 
26 SABINO, Mário. Como um raio divino. Revista Veja. São Paulo: Editora Abril, 2013, p. 77-78.  
27 Cf. Ibidem. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/11/131128_analise_por_que_bento_16_renunciou_lgb
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/11/131128_analise_por_que_bento_16_renunciou_lgb
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O segundo motivo, que afligiu Bento XVI, é financeiro, pois em 2010 

estourou um escândalo envolvendo o Instituto de Obras Religiosas, também 

conhecido como Banco do Vaticano. A justiça italiana iniciou uma investigação  

sobre o banco por suspeita de lavagem de dinheiro e bloqueou 23 milhões de 

euros. Dois anos depois, o presidente do banco, Ettore Gotti Tedeschoi, foi 

demitido por desacordos com a Cúria. 

E por fim, o terceiro motivo para a renúncia de Bento XVI: O relatório da 

investigação referente ao roubo dos documentos pelo ex-mordomo Paolo 

Gabriele, mostra ligações de pessoas muito próximas ao Sumo Pontífice, 

envolvidas com o esquema de lavagem de dinheiro no banco do Vaticano. 

Apesar da gravidade do escândalo de lavagem de dinheiro, impensável no seio 

da Igreja Católica, ainda há disputa de poder em torno do banco, fato que se 

demonstra absolutamente repugnante vindo por parte de cardeais que estavam 

muito próximos ao papa, dentro da própria Cúria Romana, que deveriam 

auxiliá-lo e servir, antes de tudo, ao Nosso Senhor Jesus Cristo.  

Quando escolhido pelo conclave, Joseph Ratzinger, em suas primeiras 

palavras disse: “Depois do grande papa João Paulo II, os senhores cardeais 

elegeram-me, um simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor”. Ele não 

desejava ser papa, mas por falta de opções à altura o levou a aceitar a missão. 

Seu pontificado era para ser marcado pela moralização das práticas 

eclesiásticas, pela reafirmação da Europa como o centro da cristandade, pela 

abertura de um diálogo mais frutífero com o islã. No entanto, os pedófilos 

continuavam à solta, a sujeira da corrupção segue em institutos pontifícios, a 

Europa rende-se à laicização com Igrejas cada vez mais vazias.  

Bento XVI deixa um legado admirável. Dono de uma cultura vasta, que 

vai muito além da teologia. A sua renúncia tem uma lição revolucionária, pois 

nos mostra que ninguém, nem mesmo o papa está isento à ira santa contra 

quem fere a casa do Deus católico. Que a fragilidade física pode ser revertida 

em força moral. Que ser um sacerdote é uma entrega ao próximo, e não a 

exploração do outro. Que o pároco da diocese mais remota é um servo dos 

servos de Deus, tanto quanto o sumo pontífice.28 

 

                                            
28 Cf. SABINO, Mário. Idem. 
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2.2 Terceira Revolução Industrial: Globalização e Neoliberalismo 

 

Os especialistas chamam de terceira revolução industrial o fenômeno 

que teve início nos anos 70. Nesta transformação, a informática, hoje 

chamamos de tecnologia da informação, tornou-se mais popular, bem como 

impulsionou o desenvolvimento das comunicações e da microeletrônica. Dentro 

deste panorama, as informações começaram a ser difundidas de forma cada 

vez mais rápida por meio de redes de computadores, fibra óptica e satélites ao 

redor do planeta.29 

Os setores de comunicação e transportes progrediram rapidamente, o 

que impulsionou a expansão das empresas multinacionais por vários lugares. 

Aproveitando-se das condições econômicas que outros países ofereciam, 

especialmente os países do terceiro mundo, América Latina, Ásia e África, tais 

como impostos menores e grande quantidade de mão de obra, barata e 

desqualificada, essas empresas desenvolveram-se. 

O conceito de globalização, que, significa “processo que conduz a uma 

integração cada vez mais estreita das economias e das sociedades, 

especialmente no que diz respeito à produção e troca de mercadorias e de 

informação”. Exemplos claros destes fenômenos são as redes de fast-

food norte-americanas espalhadas em países subdesenvolvidos da América 

Latina, a presença de companhias de aviação de vários países ao redor do 

mundo e a inclusão de palavras estrangeiras em idiomas regionais. 

Para justificar essa nova fase da economia mundial, que se tornou mais 

forte nos anos 80 após o colapso da URSS (União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas) e a abertura dos países comunistas, vem à tona o conceito 

de neoliberalismo, um discurso econômico e político que indica uma economia 

com liberdade absoluta de mercado e restrições a intervenções do Estado na 

economia, sendo que este só poderia se manifestar quando fosse 

imprescindível. 

Duas personalidades políticas de países desenvolvidos foram essenciais 

para a expansão do neoliberalismo: Ronald Reagan (EUA) e Margaret Thatcher 

(Inglaterra). Após um primeiro momento de prática neoliberalista nestes países, 

                                            
29 COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e geral. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 16-17.  

 

http://www.infoescola.com/geografia/globalizacao/
http://www.infoescola.com/geografia/paises-subdesenvolvidos/
http://www.infoescola.com/geografia/america-latina/
http://www.infoescola.com/geografia/america-latina/
http://www.infoescola.com/historia/uniao-sovietica/
http://www.infoescola.com/historia/uniao-sovietica/
http://www.infoescola.com/historia/neoliberalismo/
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seus fundamentos começam a ser transferidos para a América Latina e a 

região oriental da Europa. Um órgão importante neste processo foi o FMI - 

Fundo Monetário Internacional -, levando o neoliberalismo a um nível de 

hegemonia em escala global com suas pressões econômicas. 

Entre as principais características do neoliberalismo da época, 

destacam-se a retração do Estado de Bem-Estar Social, readaptação de 

direitos trabalhistas aos interesses empresariais, privatização de inúmeras 

empresas geridas pelo Estado e desregulamentação de mercados. Até mesmo 

governos historicamente reconhecidos por características de esquerda e 

trabalhista, acabaram optando por receitas de cunho neoliberal. Apesar da 

redução da inflação e dos gastos sociais, o desemprego e a desigualdade 

social continuaram a crescer. 

Na década de sessenta, a Igreja reunida, no Concílio Vaticano II intuía 

não apenas uma época de mudanças, mas uma mudança de época, com 

radicais rupturas ao status quo de então. Na Constituição Pastoral Gaudium et 

Spes pode se ler: “A própria história acelera-se tão rapidamente em seu curso 

que os homens conseguem segui-la com dificuldade”30 e que tal fenômeno dá a 

luz um “complexo novo de problemas, que provoca novas análises e 

sínteses”31, tudo isso sem que, necessariamente os “velhos problemas” tenham 

sido resolvidos. O fato de constatarem-se novas problemáticas significa que se 

colocou em andamento processos que não foram mantidos “sob controle” e 

avançaram para além daquilo que se esperava ou que seria aceitável. A 

Gaudim et Spes, porém, não fala apenas em “novos problemas”, mas em um 

“complexo de novos problemas”, ou seja, há uma conjuntura nova e 

problemática vivida pela humanidade e que não poderá ser resolvida com 

soluções de tempos passados, pois esta mesma conjuntura pode ter se erguido 

como superação da anterior. 

Com a globalização e o neoliberalismo, o Estado está despido de seu 

poder e de sua autoridade, somente lhe restou ferramentas básicas para 

manutenção do interesse das grandes organizações empresariais. Cabe, desta 

maneira, enfatizar que toda essa desorganização tem como ponto culminante, 

as regras de livre mercado, políticas especulatórias, capital global e um Estado 

                                            
30 GS 5. 
31 Ibidem. 

http://www.infoescola.com/sociedade/estado-de-bem-estar-social/
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diminuto e fraco, que tem como única função a manutenção e criação de 

processos que mantenham a estabilidade financeira e econômica. 

Hoje as mega-empresas/multinacionais desfrutam de toda a liberdade 

para realizarem manobras econômicas que tornam o Estado um mero 

espectador, dominado e sem poder de reação. Tendo na incerteza do mercado 

uma arma de amortização dos possíveis atos de revolta, tanto da sociedade, 

como de seus governantes. A promessa do livre comércio e o desenvolvimento 

econômico como profícuo a diminuição das desigualdades sociais, tem se 

mostrado uma falácia, o que se apresenta é um aumento cada vez mais 

elevado da riqueza dos mais ricos e uma diminuição drástica das condições de 

vida dos mais pobres.32 

O ocidente sempre teve a obsessão persistente de levar sua cultura e 

visão de mundo a todos os povos da terra. Constatamos isto em vários fatos 

históricos, iniciando por Alexandre Magno, na Grécia, passando pelo Império 

Romano, pelo cristianismo, das cruzadas, da colonização, o correto seria dizer, 

da invasão da América Latina pelos portugueses, espanhóis em parceria com a 

Igreja Católica, ou seja, a parceria Estado e Igreja, o esforço para implantar a 

fé nos novos impérios coloniais nas Américas, África e Ásia, bem como pelo 

poder do padroado, que foi criado através de sucessivas e gradativas bulas 

pontifícias, como resultado de uma longa negociação da Santa Sé com os 

Reinos Ibéricos de Portugal e Espanha. Por meio destas bulas, que assumiram 

valor jurídico no período da expansão ultramarina, a Santa Sé delegava 

aos monarcas católicos a administração e organização da Igreja Católica em 

seus domínios conquistados e por conquistar, e, finalmente, pelo imperialismo 

ocidental secularizado, o que “significou impor, por bem ou por mal, os valores 

e as instituições ocidentais a todos os povos submetidos.”33  

 
Os países considerados latinos tiveram uma colonização de exploração, ou 
seja, apenas forneciam riquezas oriundas da natureza (madeira, pedras 
preciosas, entre outros) e cultivavam produtos tropicais (cana-de-açúcar, 
café, borracha, entre outros). Em resultado a essa intensa exploração, os 
países latinos herdaram desse período um grande atraso socioeconômico 
que reflete nos dias atuais. Por outro lado, os países que fazem parte da 
América Anglo-saxônica tiveram uma colonização de povoamento. Isso quer 
dizer que o interesse da metrópole era povoar e desenvolver o lugar. Nesse 

                                            
32 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1998, p. 58.  
33 Cf. BOFF, Leonardo. Ética e Moral: a busca dos fundamentos. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 75. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bula_pontif%C3%ADcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bula_pontif%C3%ADcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_S%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monarca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
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tipo de colonização a intenção não estava ligada à exploração de riquezas 
com a finalidade de enviá-las para a metrópole, e sim de abastecer os 
próprios habitantes. Em suma, as riquezas produzidas permaneciam no 
país. Essa característica foi de fundamental importância para que países 
como Estados Unidos e Canadá se tornassem grandes nações, sendo o 
primeiro a maior potência mundial.34 

 

Se atualmente não se fala tanto em imperialismo como processo de 

expansão, o termo globalização tem, muitas vezes, feito este papel, sendo 

identificado como uma infiltração da economia ocidental em vários âmbitos 

socioculturais por novos meios e com novos fins. O momento que se vive 

atualmente parece pedir uma prestação de contas dos valores pregados por 

este ocidente expansionista, que tem se mostrado como senhor da verdade e 

detentor de uma salvação movida à esperteza, oportunismo e individualismo. 

Sobre isso, Edgar Morin lembra que, “desde Maquiavel, a ética e a política 

acham-se oficialmente separadas, visto que o príncipe (governante) deve 

obedecer à lógica da eficácia, não à moral.”35, ou seja, caminha-se sob a égide 

do pragmatismo, que nem sempre abre espaços para que a vida seja 

contemplada em seu valor mais profundo. Tal realidade é constatada no 

Documento de Aparecida, ao se referir à situação sócio-cultural da América 

Latina:  

 

Verifica-se, em nível massivo, uma espécie de nova colonização cultural 
pela imposição de culturas artificiais, desprezando as culturas locais e com 
tendências a impor uma cultura homogeneizada em todos os setores. Essa 
cultura se caracteriza pela auto-referência do indivíduo, que conduz à 
indiferença pelo outro, de quem não necessita e por quem não se sente 
responsável. Prefere-se viver o dia-a-dia, sem programas a longo prazo 
nem apegos pessoais, familiares e comunitários. As relações humanas 
estão sendo consideradas objetos de consumo, conduzindo a relações 
afetivas sem compromisso responsável e definitivo.36 
 

Diante desta situação, o Estado tornou-se um coadjuvante, um mero 

expectador, onde as estrelas principais, os atores principais são as grandes 

corporações, as multinacionais, assim grande parte da humanidade encontra-

se refém e escravizada pela economia de mercado, onde o que vale é o lucro 

absoluto, em detrimento da vida, educação, saúde, bem-estar, saneamento 

                                            
34 FREITAS, Eduardo de. Tipos de colonização da América. Disponível em: 
<http://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-colonizacao-america.htm>. Acessado em 
2mar,2016. 
35 O Método 6: ética. Porto Alegre: Sulina, 2005, p. 25. 
36 DAp II, 46. 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-colonizacao-america.htm
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básico, gerando miséria para vários países subdesenvolvidos e a exploração 

criminosa dos recursos humanos, dos recursos naturais, tornando o abismo 

cada vez mais profundo, entre os poucos ricos que estão cada vez mais ricos, 

e uma população cada vez maior de pobres abaixo da linha da pobreza. 

Para termos uma ideia do poder absoluto destas corporações, no dia 1 

de março de 2016, a Polícia Federal brasileira prendeu, em São Paulo, o vice-

presidente da rede social Facebook para a América Latina, o argentino Jorge 

Dzodan. A ação foi tomada a pedido da justiça de Sergipe após a rede social 

descumprir decisão judicial de compartilhar informações trocadas no whatsapp 

por suspeitos de tráfico de droga. A Empresa recusasse a ceder as 

informações. O executivo foi solto no dia seguinte. Outro exemplo que podemos 

considerar absurdo é uma empresa multinacional na área financeira, por exemplo, 

a Standard & Poor´s, que publica notas aumentando ou rebaixando um 

determinado país em seu nível de investimento, e quando rebaixa um país no seu 

nível de investimento, comum acontecer com o Brasil, sempre acontece um 

ataque de capital especulativo das grandes corporações e de bilionários 

investidores dos países de primeiro mundo, onde destaco o império americano, os 

Estados Unidos da América, que através do seu poder tecnológico, vigia vários 

países, através de sua redes de informações, ou seja, quem tem tecnologia de 

ponta suplanta os países mais pobres: América Latina, Ásia e África.  

 

2.3 Trabalhos escravo: um pecado estrutural 

 

Outra situação, pecado estrutural, inaceitável, herdada da globalização e do 

neoliberalismo, é o trabalho escravo, presente em vários países do terceiro 

mundo: “Desde 1995, no Brasil, já registraram mais de 43 mil trabalhadores em 

condições degradantes ou análogas às de escravidão, atualizadas pelo 

governo na famigerada lista suja do trabalho escravo”.37  

A prática da escravidão, não é somente no Brasil e em países em 

desenvolvimento, é uma realidade mundial. Várias multinacionais em todo o 

mundo ainda a praticam a fim de obterem o máximo lucro e rendimento 

                                            
37 KUGLER, Henrique. Mapa da escravidão. Disponível em: 
<http://cienciahoje.uol.com.br/blogues/bussola/2013/11/mapa-da-escravidao>. Acessado em 
3mar,2016.   
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produtivo, sem nenhum custo para suas balanças comerciais, mas ao custo de 

vidas para centenas de adultos e crianças, forçados a trabalharem em 

condições desumanas, para atenderem às necessidades consumistas do 

capitalismo. 

Muitas vezes, por falta de informação e por tantos outros motivos, 

somos cúmplices deste sistema que deveria ter desaparecido há muito tempo, 

mas que continua a persistir e a condenar suas vítimas dia após dia, sem uma 

folga. Todos devem ainda se lembrar da empresa Zara, marca espanhola, 

famosa no mundo da alta moda, flagrada em São Paulo com trabalhadores em 

condições de semi-escravidão. Lembrarmos a seguir de algumas corporações 

multinacionais, que já foram investigadas pela prática do trabalho escravo: 

 

Na Calábria, Itália, colheita de laranjas para a produção de refrigerantes da 
Coca Cola, feita em condições de escravidão pelas mãos de imigrantes da 
África. Em 2010, a Philip Morris reconheceu a presença em suas 
plantações, de pelo menos 72 crianças de 10 anos de idade, envolvidas na 
colheita do tabaco e em risco de sofrerem intoxicação por nicotina. A 
Victoria's Secret, no caso de Clarissa Kambire, de apenas 13 anos, que em 
Burkina Faso, país africano, teria sido forçada a plantar e a colher algodão 
sofrendo abuso físico. O National Labor Comittee acusou de escravidão a 
fabricante chinesa KYE por ter recrutado 1000 estudantes com idades entre 
16 e 17 anos, mas muitas vezes com menos de 15, obrigando-os a 
trabalharem 15 horas por dia e por 7 dias na semana. A KYE é responsável 
pela produção de produtos para empresas e marcas 
como Microsoft, HP e XBox. Outras empresas já admitiram que exploram os 
trabalhadores chineses para a sua produção. Entre estas, a Apple e 
a Nokia. O governo do Uzbequistão todos os anos forçava milhões de 
alunos a abandonarem a escola para se dedicarem a colheita do algodão 
em condições de escravidão e em total violação dos direitos humanos; a 
Forever 21 não era a única empresa de vestuário que comprava algodão do 
Uzbequistão, um dos maiores produtores mundiais desta matéria 
prima. Aeropostale, Toys 'R' Us, e Urban Outfitters também eram fornecidas 
pelo país. Milhares de crianças colhiam cacau na África para as 
multinacionais do chocolate: Hershey's, Nestlé e M&M. As mega 
corporações Apple, Samsung e Sony também foram acusadas de 

exploração infantil nas minas do Congo.38 

 
Essas corporações multinacionais são citados acima são apenas a ponta 

do iceberg, infelizmente. Hoje as grandes lojas de departamentos, as grandes 

redes de hipermercados recebem milhares containers em seus países vindos 

especialmente da China, Índia e países da África. Mesmo sem se dar conta, 

                                            
38 FLORIOS, Daia. Seis multinacionais envolvidas com trabalho escravo e exploração infantil. 
Disponível em: <https://www.greenme.com.br/viver/trabalho-e-escritorio/126-6-multinacionais-
envolvidas-com-trabalho-escravo-e-exploracao-infantil>. Acessado em 4mar,2016. 
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nós compramos inúmeros produtos que são produzidos graças a exploração e 

abuso de seres humanos.  

As pessoas são geralmente escravizadas em uma idade jovem e nunca 

sequer tem a oportunidade de provar ou experimentar os produtos que passam 

suas vidas todas fazendo para nós. Compramos artigos baratos de roupas em 

grandes lojas de departamentos ou em muitos outros, muitos mesmo, 

varejistas, há uma boa chance de que a peça tenha sido criada em uma fábrica 

exploradora. Uma roupa tão barata que não pode ser verdade… Não pode ser 

verdade, não? Ou, pior, é verdade: é feita com trabalho escravo, 

principalmente da Ásia. Há muitas dessas fábricas em Bangladesh. Embora 

seja ilegal empregar crianças, muitas investigações secretas têm mostrado que 

o trabalho infantil é assustadoramente comum na indústria do vestuário, 

especialmente nesse país. 

O mais grave de tudo é que não temos condições de lutar contra um 

sistema deste, pois em milhares de produtos que consumimos, desde 

vestuários, alimentos, automóveis, aparelhos eletrônicos até os remédios, 

sempre há componentes que são importados ou exportados, e muitos deles 

são frutos de trabalho escravo. Anteriormente citamos o exemplo das 

multinacionais fabricantes de chocolates, onde o cacau que é fundamental na 

produção de chocolate é colhido através de trabalho escravo. E o mais triste de 

tudo, as pessoas não estão preocupadas com a origem dos produtos 

consumidos, o que elas querem é consumir o maior número de produtos 

possíveis, sem ao menos ter a preocupação de saber de onde vêm estes 

produtos. 

 

2.4 Modernidade líquida: o ser humano transformado em um objeto 

 

O filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman é um dos pensadores, 

em seu âmbito de atuação, que alimentam reflexões sobre a realidade 

consumista na qual o ser humano está inserido. Sua pesquisa não se limita a 

uma só área da academia: abrange a sociologia, a filosofia e a ciência política, 

analisando as complexas relações nas quais as pessoas se movem. Para o 

autor, o consumo é uma teia de relações bem construída em que não restam 

muitas alternativas na luta pela sobrevivência. 
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O ser humano, ancorado no discurso consumista, vive a sua vida sem se 

questionar sobre o que realmente acontece à sua volta. Vive-a como 

espectador, não como protagonista. Num ambiente incerto como o atual, o 

consumo aparece como resposta à satisfação das ansiedades dos indivíduos. 

Isso é fundamental para compreender Bauman, quando aponta a 

transformação da vida humana em objeto de consumo na contemporaneidade. 

A comodificação ou recomodificação das vidas humanas constitui longo 

processo que se iniciou na sociedade moderna e se torna visível no cenário da 

sociedade contemporânea. Zygmunt Bauman a define como “modernidade 

líquida”39, devido às mudanças rápidas que ocorrem sem haver um 

embasamento firme ou algo que dê forma. A ideia é adaptar-se às situações 

como a água faz, de acordo com o recipiente em que é inserida. A estrutura 

existe para auxiliar o ser humano, e não o contrário, como apregoa a 

modernidade líquida. Nesse ambiente, a pessoa é tratada como uma 

engrenagem da máquina chamada consumo. Deve alimentar o sistema com a 

sua vida, sem perceber que também é um objeto de desejo a ser exposto no 

mercado de compra e venda. 

Não há como negar o papel do consumo na construção da modernidade, 

da ética e da própria antropologia na atualidade. Com o consumo, Bauman 

busca explicar a forma de viver dos seres humanos. O autor traz o termo 

consumo para dentro do campo da filosofia, indo além das abordagens então 

existentes nos campos da economia, da sociologia e da psicologia. 

O consumo, na visão de Bauman, é a transformação da vida humana em 

mercadoria, noção que remete à segunda tese de Marx, o fetichismo da 

mercadoria. Essa tese possui dimensão normativa, sendo parcialmente válida 

no pensamento sociológico contemporâneo. Marx diz que o fetiche recorre à 

região nebulosa da crença. Os objetos tornam-se sujeitos e as pessoas viram 

objetos, numa total inversão de valores. 

As relações sociais e os laços afetivos estão cada vez mais vulneráveis 

na modernidade líquida. O cunho mercadológico passa a interferir nas relações 

afetivas, focalizando a materialidade do ser humano. Nunca houve tanta 

liberdade na escolha de parceiros nem tanta variedade de modelos de 

                                            
39 Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
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relacionamentos; no entanto, nunca os casais se sentiram tão ansiosos e 

prontos para rever ou reverter o rumo da relação. A relação deixa de existir 

quando sua utilidade e seu prazer já não despertam o interesse do indivíduo, 

que pode substituí-la sem se importar com os sentimentos da outra pessoa. 

A internet, as redes sociais, os sites de relacionamento, o whatsapp 

criam cada vez mais espaços para confissões públicas da vida íntima dos 

indivíduos. Isso para que as especificações das mercadorias sejam bem-feitas, 

a fim de chamar a atenção de possíveis pretendentes que queiram estabelecer 

um relacionamento. A vida interior de cada um é exposta na mídia, já não 

sabendo os adolescentes diferenciar o que pertence ao público e ao privado. 

Na busca de serem atraentes e famosos, dificilmente os jovens pensam em 

construir uma carreira sólida nos campos da arte, da ciência, da filosofia, da 

tecnologia, entre outros. Querem tornar-se celebridades e ser desejados como 

objetos de consumo, mesmo que por breve momento. 

Destaca-se atualmente o grande uso de antidepressivos. Na sociedade 

de consumidores40, nem todos conseguem ser celebridades ou a melhor opção 

no mercado. Precisam ser lembrados para serem valorizados e não 

conseguem superar o descarte. O sofrimento e o modo de aliviar as dores 

também alimentam o sistema, pois pensam que com medicamentos podem 

resolver o problema. As pessoas passam a acreditar que, para cada problema, 

há uma solução na loja. Não foi provado que essa nova atitude diminui as 

dores humanas. No entanto, foi comprovado, além de qualquer 

questionamento, que a induzida intolerância à dor é fonte inesgotável de lucros 

comerciais. 

Ressalta-se que o consumo aliena a vida humana de sua capacidade de 

refletir, pois o uso livre e consciente da razão limitaria a manipulação. Tem forte 

influência no consumo a exaltação do tempo presente em detrimento do 

passado e do futuro. Na vida agorista dos indivíduos na modernidade líquida, o 

motivo da pressa é, em parte, o impulso de adquirir e juntar. Mas o motivo que 

torna a pressa de fato imperativa é a necessidade de descartar e substituir. 

Verifica-se que o nível da velocidade é diretamente proporcional à intensidade 

do esquecimento. 

                                            
40 BAUMANN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p. 48. 
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O capitalismo parasitário é que propulsiona essa ansiedade de construir-

se a si mesmo com a cultura de consumo. Consumir, em Bauman, nada mais é 

do que o homem investir na avaliação social de si próprio. Na sociedade de 

consumidores, traduz-se como vendabilidade. Isso significa obter as qualidades 

necessárias para atender a demandas de mercado, tornando-se atraente. As 

dívidas ocorrem na opção por novos produtos, ainda que não possuam o poder 

aquisitivo para tanto. Essas pessoas nunca foram presas em cadeias, mas 

encontram-se presas às mercadorias que compraram ou haverão de adquirir. O 

prazer da compra não dura mais que uma semana, e a dívida talvez perdure 

anos. Alguém deve ganhar com isso, pois alimenta continuamente a roda da 

economia. Esse endividamento pode ir além da concepção monetária, sendo a 

vida exaurida e sugada pelo sistema econômico. A pessoa acredita que é livre, 

mas no fundo suas escolhas são fabricadas e apresentadas em uma gama de 

possibilidades preestabelecidas. 

Se designamos como otimista a pessoa que entende que a humanidade 

está vivendo na melhor das possibilidades e o pessimista como aquele que 

desconfia que o seu oponente esteja certo, Bauman não é otimista nem 

pessimista na sua descrição do homem como mercadoria, mas relata a 

situação atual e como ela veio a tornar-se manifesta. O autor acredita que outro 

mundo – alternativo e, quem sabe, melhor – seja possível e que os seres 

humanos sejam capazes de tornar real essa possibilidade. Mas também – 

infelizmente – que talvez os indivíduos prefiram ignorar os acontecimentos e 

continuar a viver na menoridade: 

 

[...] “Não, vivemos em uma época de esclarecimento”. Falta ainda muito 
para que os homens, nas condições atuais, tomados em conjunto, estejam 
já numa situação, ou possam ser colocados nela, na qual em matéria 
religiosa sejam capazes de fazer uso seguro e bom de seu próprio 
entendimento sem serem dirigidos por outrem. Somente temos claros 
indícios de que agora lhes foi aberto o campo no qual podem lançar-se 
livremente a trabalhar e tornarem progressivamente menores os obstáculos 
ao esclarecimento geral ou à saída deles, homens, de sua menoridade, da 
qual são culpados. Considerada sob este aspecto, esta época é a época do 
esclarecimento [...].41 

 
Segundo o filósofo alemão Immanuel Kant, a permanência do homem na 

menoridade se deve ao fato de ele não ousar pensar. A covardia e a preguiça 

                                            
41 KANT, Imamnuel. Resposta a pergunta: Que é esclarecimento? Vozes: Petrópolis, RJ. 2005, 
p. 70. 
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são as causas que levam os homens a permanecerem na menoridade. Outro 

motivo é o comodismo. É bastante cômodo permanecer na zona de conforto. É 

cômodo que existam pessoas e objetos que pensem e façam tudo e tomem 

decisões em nosso lugar. É mais fácil que alguém o faça, do que fazer 

determinado esforço, pois já existem outros que podem fazer por mim. Os 

homens quando permanecem na menoridade, são incapazes de fazer uso das 

próprias pernas, são incapazes de tomar suas próprias decisões e fazer suas 

próprias escolhas. 

 
2.5 As grandes incertezas na Igreja atual 

 

A grande revolução da sociedade ocidental que se manifestou nos anos 

70 do século passado, rapidamente se espalhou por todo o planeta e para 

todas as culturas. Povos que tinham uma longa tradição aderem com gosto e 

frenesi a nova sociedade nascida da revolução dos anos 70, prova disto foi à 

adesão altamente significativa de países como a China, que era um país 

comunista, bem como Hong Kong, Cingapura, Coreia do Sul e Taiwan. 

Tudo parece indicar que esta revolução, a mesma a que me referi no 

início deste capítulo, no item 2.2: Terceira Revolução Industrial, não impactou a 

Igreja, que atua no tempo, década de 60 do século passado, do Vaticano II, 

como se nada tivesse acontecido, como não tivesse ocorrido uma revolução 

tão profunda e global, logo depois do Concílio Vaticano II. Quem hoje em dia lê 

certos textos conciliares, por exemplo, da Gaudium et Spes, tem-se a 

impressão que o Vaticano II falou para um mundo que hoje não existe mais:  

 

A partir dos anos 70 começou o desmoronamento da cristandade. Nos 
tempos do Vaticano II alguns apressados tinham proclamado o fim da 
cristandade. Mas ainda não era o fim. Pelo contrário, o Concílio viveu num 
ambiente de neocristandade. Poucos anos depois, começou a grande 
revolução da sociedade ocidental que repercutiu também dentro da Igreja 
como um furação. Muitos católicos separaram-se da instituição, inclusive 
muitos sacerdotes e religiosos. Os conservadores intransigentes atribuíram 
esse fato ao Concílio, mas o Concílio não tinha nada a ver com isto. O que 
aconteceu foi a grande revolução total da sociedade ocidental: revolução na 
ciência, na tecnologia, na economia, na política, na cultura; revolução total e 
profunda com conseqüências de uma revolução ética e na religião.42 

 

                                            
42 COMBLIN, José. As grandes incertezas na Igreja Atual. REB - Revista Eclesiástica Brasileira. 
Petrópolis: Vozes, v. 67, n. 265, 2007, p. 36-58. 
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Mudanças profundas ocorreram nas instituições: na família, empresa, 

escola, universidade, Estado, bem como nas instituições religiosas. Antigos 

poderes desapareceram e apareceram novos poderes: globalização, 

neoliberalismo, internet, redes sociais, consumismo desenfreando, o dinheiro 

como religião, a sociedade deixa de ser coletiva para se tornar individual, 

enfim, chegamos a uma modernidade líquida, estamos em um mundo novo.  

A Igreja não tem mais poder ou somente fica com algumas ilusões de 

poder. Já não pode evangelizar a partir do poder. Isto deixa a Igreja 

desconcertada, com um sentimento de impotência.43 Os que ficam apegados à 

tradição ficam desconcertados. Acostumados à ideia de que o padre é uma 

pessoa de poder, de repente ficam desorientados, quando percebem que 

ninguém mais aceita seu poder, salvo algumas senhoras piedosas que cuidam 

da Igreja paroquial. Veja o que o papa Francisco nos fala na Evangelli 

Gaudium: 

 

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

 

Monsenhor Expedito, de São Paulo do Potengi do Estado do Rio Grande 

do Norte, contava as palavras do bispo de Natal que o fez pároco. Dizia o 

bispo: “Expedito, nunca se esqueça de que você é autoridade. Procure ter boas 

relações com o prefeito, com o delegado e com o juiz. Quanto ao resto, faça o 

que puder”. O problema entre todos os problemas, e que está na base de 

todos, é a necessidade de evangelizar sem poder, a partir de uma relação de 

igualdade: um ser humano com outro ser humano, como modo de 

relacionamento entre pessoas iguais e não num relacionamento de superior e 

                                            
43 Cf. Ibid. 
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inferior. É o drama de muitos jovens sacerdotes que foram formados para o 

poder num ambiente de poder e descobrem, de repente, que não existe mais 

esse poder. Mas não foram preparados para um relacionamento de pessoa a 

pessoa, como irmãos iguais. 44  

No entanto, é fundamental refletirmos e assim fazermos justiça, penso 

que para ser um padre precisa ser um super-herói, pois um sacerdote precisa 

administrar a paróquia, que tem que ser autossuficiente, todo mês têm que 

pagar a taxa da diocese, tem que pagar os custos fixos, água, luz, telefone, 

impostos, funcionários, salário do padre, comprar comida, cuidar da 

manutenção e das instalações do templo, rezar todas as missas, na matriz e 

nas comunidades, administrar os sacramentos, batizados, eucaristia, crisma, 

casamentos, confissões, fazer exéquias, se reunir para orientar e formar os 

agentes de pastorais, e muitas vezes, ser um bombeiro e apaziguador para 

acalmar as vaidades dos leigos, orientar espiritualmente seu rebanho, ser um 

conselheiro, participar da reunião com o clero. 

O padre não pode ficar muito próximo das mulheres, pois será chamado 

de mulherengo, não pode ficar muito próximo aos homens, pois será chamado 

de homossexual, se andar muito próximo das crianças corre o risco de ser 

acusado de pedófilo. Quando termina as missas, o padre fica solitário dentro de 

sua casa paroquial, não tem esposa, a família está distante, muitos ficam 

doentes, são depressivos, fazem uso do álcool ou de antidepressivos para 

aliviar a dor do grande fardo que carregam: A colheita é grande, mas os 

operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários 

para sua colheita. (Lc 10,2). 

A grande questão é, que tempo sobra para um padre fazer visitas as 

famílias? Subir o morro em missão para evangelizar os pobres das 

comunidades, das favelas? Visitar os doentes nos hospitais? Assim, devemos 

sempre rezar pelos nossos padres, para que eles tenham forças para caminhar 

em frente, pois são verdadeiros super-herois! Mas também, rezarmos para o 

papa Francisco, para que a Santíssima Trindade o ilumine e lhe dê forças, 

contra os conservadores da Cúria Romana, para mudar a estrutura 

centralizadora de nossa Igreja, e pedir ao Senhor, que envie os leigos para a 

                                            
44 Cf. Ibid. 
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colheita, e assim que o clero respeite os leigos, os tratando-os como iguais, 

como irmãos, e não como pessoas infantis e um bando de ignorantes. Sem os 

leigos, sem o povo de Deus não há Igreja, não há missão, e cada vez mais 

teremos Igrejas vazias como acontece na Europa. 

No linguajar do Vaticano II os leigos foram promovidos. Desde então 

foram publicados muitos documentos excelentes sobre os leigos na Igreja. Os 

documentos da CNBB são particularmente excelentes e mostram a qualidade 

dos assessores que assistem os bispos. Porém, na prática, nada mudou. Os 

leigos não têm mais poder, mais autonomia do que antes. Tudo ficou nas 

palavras, porque nada mudou na instituição. Durante o pontificado do papa 

João Paulo II (1978-2005), foi publicado o Catecismo da Igreja Católica. Qual 

foi a participação do povo de Deus na preparação desse catecismo? Nenhuma. 

Nem se sabia quem eram as pessoas que estavam elaborando esse 

catecismo. Foi publicado um novo Código de Direito Canônico. Qual foi a 

participação do povo cristão na redação desse código? Nenhuma. Os leigos 

não valem nada; na prática, não têm o Espírito Santo. Eles são ignorantes e, 

como ignorantes, devem aceitar tudo sem reclamar. Antes disso houve 

reformas litúrgicas. O povo cristão foi consultado? Não. O povo é ignorante, os 

leigos são ignorantes. Tudo isso, como se o Espírito de Deus estivesse 

somente na hierarquia. O que dizem os documentos fica nas palavras. Na 

prática, tudo continua como sempre: um relacionamento de poder e uma 

pastoral de poder. É isso que deve mudar, se quisermos evangelizar este 

mundo novo em que ora estamos mergulhados.45 

A Igreja tem que olhar para a academia e formar os futuros sacerdotes 

para que sejam verdadeiros missionários de uma Igreja a caminho. Para tanto, 

tem que mudar a estrutura nas paróquias, mudar a forma de administrar, inserir 

os leigos nas paróquias para que ajudem os padres, os leigos têm que sair de 

um papel coadjuvante e ter uma participação principal e efetiva. Neste sentido, 

tem que formar os leigos, fazendo graduação em teologia, e assim os leigos 

mais preparados podem ser contratados pela diocese para ajudar os padres 

administraram as paróquias, liberando os padres para uma evangelização com 

foco na missão, ir de encontro com os irmãos nas periferias existenciais deste 

                                            
45 Cf. Ibid. 
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país, como pede o Santo papa Francisco. A Igreja precisa descentralizar-se, 

precisa dividir a colheita com os leigos, precisa sair da centralidade que está 

nas mãos do clero, pois está mais do que provado, e a história nos mostra os 

fatos, que sem a ajuda efetiva dos leigos, a Igreja não será uma Igreja a 

caminho, uma Igreja da missão!  

A grande maioria dos batizados já nem conhece o Pai-nosso e ignora 

tudo da Igreja. A vida é um corre-corre tremendo, correndo de uma atividade 

para outra, para sobreviver. A desorganização social é tal que as pessoas 

vivem como indivíduos solitários, isolados, sem confiança nos outros, sem 

relação humana firme: às vezes, nem sequer entre esposos. A cristandade 

tradicional, com seu modo de viver, sobrevive em algumas tradicionais famílias 

“mineiras”. Sempre haverá alguns representantes do passado. Porém, eles não 

exercem mais influência na sociedade e constituem refúgios eclesiásticos. Para 

os cinco milhões de habitantes dos condomínios de São Paulo que significa a 

Igreja? Para os três milhões de favelados, que significa a Igreja? Qual é seu 

poder?  

O que vale são os missionários46 que conseguiram formar pequenas 

comunidades vivas a partir de uma relação de irmãos, relação de igualdade, 

sem invocar nenhum poder eclesiástico: 

 

É natal, o movimento na rua é intenso, o espaço está lotado. As pessoas 
andam rápidas de um lado para o outro. Caminham para onde? À distância, 
parece um grande mercado; de perto, confirma-se, sim, é um grande 
mercado ao ar livre, bebês de colo, crianças, adolescentes, jovens, adultos 
e idosos vivem o drama da dependência química. Estão nesse espaço onde 
se negociam desde creme dental, carregador de celular, roupas, 
eletrodomésticos até eletroeletrônicos por uma pedra de crack, tudo exposto 
no chão. O lugar? A Cracolândia, em São Paulo. E, por certo, a Cracolândia 
está em muitas cidades do mundo. Se Jesus nascesse hoje, a rua seria seu 
berço. É onde Ele se faz mais necessário. Isso explica nossa necessidade 
de viver nas ruas o espírito da Sagrada Família de Belém e de imitar um 
Jesus que nasce no meio dos mais pobres, como eles e para eles, revela 
irmã Cacilda da Silva Leste, que, juntamente com padre Gianpietro Carraro, 
iniciaram a Missão Belém, em São Paulo, e que tem como carisma trabalhar 
com o povo em situação de rua, desenvolvendo um intenso trabalho na 
Cracolândia. Dormindo nas ruas e se identificando com a extrema pobreza 
do povo, entramos no coração dele e trazemos de volta à vida muitos que 
se consideravam mortos, conta o fundador da Missão Belém padre 
Gianpietro. E assim o Deus revelado em Jesus Cristo continua nascendo, 
criando, salvando e atraindo para si todas as coisas, em especial as 
pessoas que vivem a dor tão forte de alguma experiência ou situação que 
as levaram a habitar nas ruas, vivendo da dependência química. Confesso 

                                            
46 Cf. Ibid. 
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que, depois dessa experiência em acompanhar os missionários da Missão 
Belém, pelas ruas, madrugada adentro nos becos da Cracolândia, me 
pergunto com frequência: o que eu, minha família, Igreja, sociedade, 
estamos fazendo efetivamente diante de situações de morte que milhares 
de pessoas estão sujeitas? Será omissão ou um acostumar-se com essas 
realidades? Para levar seu plano divino a todas as nações, Deus escolhe 
um povo concreto. Oxalá, essa particularidade histórica, do Deus Conosco, 
os acontecimentos e as pessoas tenham suma importância, não sejam 
perdidos e muito menos diluídos em um grande esquema.47 

 
Este é o desafio prático ainda não assumido coletivamente pela Igreja: 

reconhecer que não se pode mais evangelizar a partir de uma posição de 

poder, mas apenas numa relação de seres humanos com seres humanos 

iguais. Na teoria, ninguém contesta, mas na prática, tudo continua como se a 

Igreja ainda tivesse na sociedade o poder que teve até os anos 70 do século 

XX.48
  

O Concílio Vaticano II convocado, 1961, por João XXIII e terminado, em 

1965, sob Paulo VI, aconteceu há cerca de cinquenta anos, pouco tempo para 

uma Igreja que caminha com a vagarosidade dos séculos, ainda é uma obra 

em aberto. A tão almejada colegialidade, por exemplo, que incluiria os bispos 

em decisões hoje exclusivas aos cardeais, permanece um objetivo 

inalcançado, e, talvez seja inalcançável em qualquer época.  

Na Quarta-Feira de Cinzas, 13 de fevereiro de 2013, diante dos 

cardeais, Bento XVI, que já havia renunciado, censurou “os golpes dados 

contra a unidade da Igreja” e “as divisões no corpo eclesial”. No trecho mais 

significativo de sua homilia, a que se deu pouco destaque, citou o apóstolo 

Paulo: “Ele denuncia a hipocrisia religiosa, o comportamento que deseja 

aparecer, os hábitos que procuram o aplauso e aprovação. O verdadeiro 

discípulo não serve a si mesmo nem ao público, mas a seu Senhor, na 

simplicidade e na generosidade”. No dia seguinte, num encontro com 

sacerdotes da Diocese de Roma, conclamou: “Temos de trabalhar para 

realização verdadeira do Concílio Vaticano II e para a verdadeira renovação da 

Igreja”. 

Joseph Ratzinger, o teólogo mais influente da Igreja nos últimos 35 anos, que 

participou do Concílio Vaticano II, nos diz: “Temos de trabalhar para realização 

verdadeira do Concílio Vaticano II e para a verdadeira renovação da Igreja”. A 

                                            
47 Disponível em: <http://www.paulinas.org.br/familia-crista/pt-br/?system=paginas&action=  
read&id= 2358>. Acesso em: 30 jan. 2016. 
48 Cf. COMBLIN, José. As grandes incertezas na Igreja atual. Idem. 

http://www.paulinas.org.br/familia-crista/pt-br/?system
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verdade é que, se o papa Francisco fizer a limpeza moral que a renúncia de 

Bento XVI exige, já estará prestando um grande serviço ao catolicismo.49 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
49 AZEVEDO, Reinaldo. Bento XVI contra a cultura da morte. Revista Veja. São Paulo: Abril, 
2013, p. 90-91.  
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CAPÍTULO III 

  

DE UMA IGREJA REGIDA POR BISPOS-PRÍNCIPES A UMA 

IGREJA DE PASTORES COM CHEIRO DE OVELHA 

 

3.1 Habemus Papam: Francisco, um papa dos confins do mundo 

 

A Igreja Católica passa por um momento muito importante em sua 

história, sendo este um consenso entre os teólogos, religiosos e leigos. A 

renúncia de Bento XVI, mesmo não sendo inédita, causou muito espanto em 

todo o mundo católico, mais tarde mostrou-se revolucionária.50 Essa 

constatação pode ser confirmada pela série de acontecimentos que sucederam 

o ato papal e também porque esse ato em si deu início a um processo de 

desmistificação da figura do papado, mostrando o quão humana ela é. Surge, 

então Francisco, o “bispo de Roma”, como ele gosta de ser intitulado, o papa 

eleito com a clara missão, outorgada pelos seus eleitores cardeais de mudar a 

arranhada imagem da Igreja. Escândalos sexuais e financeiros se tornaram 

insuportáveis, além de uma acirrada luta por poder, problemas contra os quais 

Bento XVI se viu sem forças físicas e, possivelmente, psicológicas de enfrentar 

a contento. Daí a grandeza do seu gesto de renúncia que está possibilitando 

uma guinada na vida da Igreja.  

 

Ao anunciar que deixará o pontificado no próximo dia 28, o papa Bento XVI 
tomou a mais ousada decisão na sua luta contra a cultura da morte e contra 
o relativismo, que hoje reivindicam o estatuto de um humanismo superior e 
que se infiltram no seio da Igreja Católica. Em muitos aspectos são inimigos 
mais poderosos e articulados que ela jamais enfrentou. [...] Na Quarta-Feira 
de Cinzas, diante dos cardeais, Bento XVI censurou “os golpes dados 
contra a unidade da Igreja” e “as divisões no corpo eclesial”. No trecho mais 
significativo de sua homilia, a que se deu pouco destaque, citou o apóstolo 
Paulo: “Ele denuncia a hipocrisia religiosa, o comportamento que deseja 
aparecer, os hábitos que procuram o aplauso e a aprovação. O verdadeiro 
discípulo não serve a si mesmo nem ao público, mas a seu Senhor, na 
simplicidade e na generosidade”.51 

 

                                            
50 Cf. SILVA, José Maria da. Papa Francisco. Perspectivas e Expectativas de um papado. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2014, p. 7-9.  
51 AZEVEDO, Reinaldo. Bento XVI contra a cultura da morte. Revista Veja. São Paulo: Abril, 
2013, p. 90-91.  
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O novo papa, desde a sua eleição, vem dando claros sinais de que 

segue o que lhe solicitaram os cardeais que o elegeram, implementando 

também mudanças nas quais acredita, imprimindo um jeito próprio de governar. 

Surpresas, mais ou menos esperada, mas sempre relacionadas à estrutura 

administrativa e pastoral da Igreja, não à sua doutrina. As leituras que se fazem 

até o momento indicam para um novo modo de ser Igreja, administrativa e 

pastoralmente.52 

Logo após a eleição, quando o Papa Francisco apareceu na sacada da 

Basílica de São Pedro, a multidão sentiu o impacto: um homem de rosto 

redondo, sorridente, despojado de vestes especiais, olhando silenciosamente 

para o povo. O boa-noite que se seguiu e que encerrou o primeiro contato foi 

mais do que uma expressão verbal. O tom de voz era de quem, embora 

fisicamente no alto, parecia colocar-se no mesmo nível do povo. Ao se inclinar 

pedindo a bênção desse povo, ele se proclamava servidor. E nos dias que se 

seguiram suas atitudes passaram a falar alto: este nada tem de imponência; é 

um dos nossos.53  

Francisco, novo bispo de Roma, convida como um pai espiritual dos 

católicos para que todos evitem cristalizar e reduzir a teologia a arcabouço 

técnico, desencarnado e, sobretudo, sem compaixão e misericórdia. Quer uma 

teologia viva, peregrina, “de saída”, sempre pronta para agir, para tocar as 

pessoas e deixar-se tocar pelos sofrimentos e dramas pessoais, vividos como 

amor visceral. Para o Papa Francisco, há algo que é central na tarefa de um 

evangelizador. Isto inclui a todos, pastores, teólogos e comunidades cristãs: 

que tudo seja feito com Espírito. Assim escreve o Papa Francisco: 

  

A missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ou um 
ornamento que posso pôr de lado; não é um apêndice ou um momento 
entre tantos outros da minha vida. É algo que não posso arrancar do meu 
ser, se não me quero destruir. Eu sou uma missão nesta terra, e para isso 
estou neste mundo. É preciso considerarmo-nos como que marcados a fogo 
por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar.   
Nisto se revela a enfermeira autêntica, o professor autêntico, o político 
autêntico, aqueles que decidiram, no mais íntimo do seu ser, estar com os 
outros e ser para os outros. Mas, se uma pessoa coloca a tarefa de um lado 
e a vida privada do outro, tudo se torna cinzento e viverá continuamente à 

                                            
52 Cf. SILVA, José Maria da. Idem. 
53 MOSER, Antônio. Papa Francisco. Perspectivas e Expectativas de um papado. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2014, p. 43. 
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procura de reconhecimentos ou defendendo as suas próprias exigências. 
Deixará de ser povo.54 

 
Diz o Papa Francisco que há uma necessária reforma a ser feita pelos 

seguidores de Cristo, protagonistas da Igreja, para que esta seja sinal crível e 

instrumento de salvação em Cristo. Cada evangelizador precisa assumir a 

reforma das comunidades, das formas institucionais e culturais como tarefa 

global e também com implicações locais não meramente cosméticas ou 

panfletárias.55 Para realizar a conversão a partir e em fidelidade ao Evangelho, 

o papa Francisco propõe eixos ou critérios para bem fazê-la: buscar assumir-se 

como uma Igreja de saída: 

 

Na Palavra de Deus, aparece constantemente este dinamismo de “saída”, 
que Deus quer provocar nos crentes. Abraão aceitou a chamada para partir 
rumo a uma nova terra (cf. Gn 12,1-3). Moisés ouviu a chamada de Deus: 
“Vai! Eu te envio” (Ex 3,10), e fez sair o povo para a terra prometida (cf. Ex 
3,17). A Jeremias disse: “Irás aonde Eu te enviar” (Jr 1,7). Naquele “Ide” de 
Jesus, estão presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão 
evangelizadora da Igreja, e hoje todos somos chamados a esta nova “saída” 
missionária. Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o 
caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar 
esta chamada: sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar 

todas as periferias que precisam da luz do Evangelho.56 
 

 Viver diariamente como discípulos missionários que se envolvem, se 

alegrem e compartilhem suas vidas e suas labutas;57 converter-se cada manhã 

em uma Igreja da misericórdia e de uma liberdade leve e suave;58 optar 

decididamente pelos pobres e pelas periferias;59 estar dispostos a ouvir os 

clamores de povos inteiros, entre os quais os mais pobres da terra, vivendo e 

peregrinando pelas periferias de todas as cidades concretas com as pessoas 

que aí vivem.60 

 

 

 

 

                                            
54 EG 273. 
55 Cf. ALTEMEYER, Fernando. Papa Francisco. Perspectivas e Expectativas de um papado. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2014, p. 77. 
56 EG 20. 
57 Cf. EG 24. 
58 Cf. EG 43. 
59 Cf. EG 48. 
60 Cf. EG 190-191. 
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3.2  Evangelii Gaudium: a alegria do Evangelho 

 

Jorge Bergoglio lança um projeto de “conversão do papado”, propõe a 

“descentralização” da Igreja e apresenta o plano da maior reforma feita no 

Vaticano em pelo menos meio século. No primeiro documento de seu próprio 

punho, apresentado em 27 de novembro de 2013, o papa Francisco explica em 

mais de 200 páginas seu projeto para o futuro da Igreja,61 lançando duros 

ataques contra sacerdotes e denunciando a guerra pelo poder dentro dos 

muros da Santa Sé. 

 

A alegria do Evangelho 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. Quero, com esta Exortação, dirigir-me aos 
fiéis cristãos a fim de convidá-los para uma nova etapa evangelizadora 
marcada por esta alegria e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos 
próximos anos.62 

 

O papa Francisco escreveu, em sua Exortação Apostólica Evangelii 

Gaudium, aos Bispos, Presbíteros, Diáconos, às pessoas consagradas e aos 

fieis laicos sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. O cardeal Rino 

Fisichella, presidente do Conselho Pontifical para a Nova Evangelização, 

ressalta: “Trata-se de uma nova evangelização no mundo de hoje, insistindo 

nos aspectos positivos e otimismo. O centro é o amor, insistiu. Sem isso, a 

Igreja é um castelo de cartas  e isso é o nosso maior perigo”. Ele enfatiza que o 

papa Francisco é franco, direto e sem meias palavras. 

Em seu texto, Francisco apela à Igreja a “recuperar a frescura original do 

Evangelho”, mas encontrando “novas formas” e “métodos criativos”. 

“Precisamos de uma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as 

coisas como elas são”. Uma parte central de seu trabalho será o de “reformar 

as estruturas eclesiais” para que “todas se tornem mais missionárias”. 

O recado é claro: promover uma “saudável descentralização” na Igreja, 

num gesto inédito vindo justamente da pessoa que representou por séculos a 

centralização da instituição e sempre lutou contra repartir poderes. A 

                                            
61 Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/526088-francisco-apresenta-maior-
reforma-do-vaticano-em-meio-seculo>. Acesso em 12mar,2016. 
62 EG 1. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/526064-francisco-a-alegria-do-evangelho-para-reformar-a-igreja
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/526064-francisco-a-alegria-do-evangelho-para-reformar-a-igreja
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esperança é de que as conferências episcopais possam contribuir para “o 

sentido de colegialidade”. 

A descentralização apontaria até mesmo para a abertura de espaços 

para diferentes formas de praticar o catolicismo. “O cristianismo não dispõe de 

um único modelo cultural e o rosto da Igreja é multiforme”, escreveu. “Não 

podemos esperar que todos os povos, para expressar a fé cristã, tenham de 

imitar as modalidades adotadas pelos povos europeus num determinado 

momento da historia”. Para o papa, os teólogos precisam ter em mente “a 

finalidade evangelizadora da Igreja”. Nem o próprio papa estaria isento da 

reforma. Sua meta é a de promover uma “conversão do papado para que seja 

mais fiel ao significado que Jesus Cristo lhe quis dar e às necessidades atuais 

da evangelização”. 

A burocracia e a aristocracia da Santa Sé também precisam ser revistas. 

“Nesta renovação não se deve ter medo de rever costumes da Igreja não 

diretamente ligados ao núcleo do Evangelho, alguns dos mais profundamente 

enraizados ao longo da história”. O papa Francisco insiste que prefere “uma 

igreja ferida e suja por ter saído às estradas, em vez de uma igreja preocupada 

em ser o centro e que acaba prisioneira num emaranhado de obsessões e 

procedimentos”. 

Um dos pontos centrais é ainda a abertura da Igreja aos fieis. 

“Precisamos de igrejas com as portas abertas” para evitar que aqueles que 

estão em busca de Deus encontrem “a frieza de uma porta fechada”. “Nem 

mesmo as portas dos Sacramentos se deveriam fechar por qualquer motivo”, 

escreveu. A escolha dos fieis que deveriam comungar também é atacado pelo 

papa. “A Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas um generoso 

remédio e um alimento para os fracos”. 

A Evangelli Gaudium lança severas críticas a padres e sacerdotes.63 O 

papa Francisco pede que se evitem as “tentações” do individualismo e alerta 

que “a maior ameaça é o pragmatismo incolor da vida quotidiana da Igreja, 

quando na realidade a fé se vai desgastando”. Pedindo uma “revolução de 

ternura”, o papa critica “aqueles, religiosos, que se sentem superior aos outros” 

e que apenas fazer obras de caridade não seria o suficiente. O papa também 

                                            
63 Cf. www.ihu.unisinos.br/noticias/526088. Idem. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/526088
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alerta os sacerdotes que “em vez de evangelizar, classificam os outros”, 

adotando um “certo estilo católico próprio do passado”, bem como os religiosos 

que tem “um cuidado ostensivo da liturgia, da doutrina e do prestigio da Igreja, 

mas sem que se preocupem com a inserção real do Evangelho” as 

necessidades das populações. “Esta é uma tremenda corrupção com a 

aparência de bem. Deus nos livre de uma igreja mundana sob cortinas 

espirituais ou pastorais”. 

A luta pelo poder dentro do Vaticano também é alvo de duras críticas do 

papa contra a Igreja. Ele apela para que as comunidades eclesiais “não caiam 

nas invejas e ciúmes”. “Dentro do povo de Deus, quantas guerras”, “A quem 

queremos evangelizar com estes comportamentos?”, atacou, indicando um 

“excesso de clericalismo”.64 

O papa ataca o “elitismo narcisista” entre os cardeais. “O que 

queremos? Generais de exércitos derrotados? Ou simplesmente soldados de 

um esquadrão que continua batalhando?” As homilias são alvos de ajustes do 

papa. “São muitas as reclamações em relação a este importante ministério e 

não podemos fechar os ouvidos”. Insiste que ela não deve ser nem uma 

conferencia e nem uma aula de teologia. “Temos de evitar uma pregação 

puramente moralista”. Lembra de forma especial os religiosos que não se 

preparam devidamente para as missas. “Um pregador que não se prepara não 

é espiritual, é desonesto e irresponsável”. Quanto às confissões, é ainda mais 

duro: “não se trata de uma câmara de tortura”. 

O papa volta a defender um maior papel da mulher dentro da Igreja. 

“Ainda há necessidade de se ampliar o espaço para uma presença feminina 

mais incisiva na Igreja, nos diferentes lugares onde são tomadas decisões 

importantes”, defendeu. “As reivindicações dos direitos legítimos das mulheres 

não se podem sobrevoar superficialmente”. Deixa clara a posição da Igreja 

contrária ao aborto: “Entre os fracos que a Igreja quer cuidar estão as crianças 

em gestação, que são as mais indefesas e inocentes de todos, às quais hoje se 

quer negar a dignidade humana”. Não se deve esperar que a Igreja mude a sua 

posição sobre essa questão. Não é progressista fingir resolver os problemas 

eliminando uma vida humana. 

                                            
64 Ibid. 
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Uma parte importante de seu texto é destinada à situação mundial e não 

deixa de atacar o modelo econômico que prevalece. “O atual sistema 

econômico é injusto pela raiz”, declarou. “Esta economia mata porque 

prevalece a lei do mais forte”. “Os excluídos não são explorados, mas lixo, 

sobras”, atacou. “Vivemos uma nova tiraria invisível, por vezes virtual de um 

mercado divinizado, onde reinam a especulação financeira, corrupção 

ramificada, evasão fiscal egoísta”. O dinheiro, segundo ele, deve servir, e não 

dominar. Para ele, esse modelo estaria promovendo uma “crise cultural 

profunda” nas famílias. “O individualismo pós-moderno e globalizado promove 

um estilo de vida que perverte os vínculos familiares”. 

O papa ainda apela para que a Igreja não tenha medo de se envolver 

nos debates políticos e que faça parte da luta por influenciar grupos políticos 

para garantir maior justiça social. Para ele, os pastores têm “o direito de emitir 

opiniões sobre tudo o que se relaciona com a vida das pessoas”. “Ninguém 

pode exigir de nós que releguemos a religião à secreta intimidade das 

pessoas”. 

Sua luta contra a pobreza também fica claro no documento. “Até que 

não se resolvam radicalmente os problemas dos pobres, não se resolverão os 

problemas do mundo”, declarou, fazendo um apelo aos políticos. Em seu 

documento, ele volta a defender os “mais fracos”, os “sem-teto, os 

dependentes de drogas, os refugiados” e apela a países que promovam uma 

“abertura generosa” aos imigrantes. Para ele, existem “muitos cúmplices” 

nesses crimes.65 

O papa Francisco, porém, não deixa de apelar “humildemente” aos 

países muçulmanos que garantam a liberdade religiosa para os cristãos, “tendo 

em conta a liberdade de que gozam os crentes do Islã nos países ocidentais”. 

“Uma adequada interpretação do Corão se opõe a toda a violência”, porém, 

insiste na necessidade de fortalecer o diálogo e a aliança entre crentes e não-

crentes. Apesar dos desafios, o papa insiste que os fieis não devem desistir. 

“Se eu conseguir ajuda pelo menos uma única pessoa a viver melhor, isto já é 

suficiente para justificar o dom da minha vida”. 

 

                                            
65 Ibid 
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3.3  Doenças Curiais: catálogo das doenças 

 

O papa Francisco elaborou um catálogo das doenças da Cúria 

Romana, em discurso proferido no encontro com cardeais e colaboradores da 

Cúria Romana para a troca de bons votos de natal. O evento ocorreu na Sala 

Clementina, no Vaticano, no dia 22 de dezembro de 2014. O papa diz: 

 

Dentro de alguns dias teremos a alegria de celebrar o Natal do Senhor; o 
evento de Deus que se faz homem para salvar os homens; a manifestação 
do amor de Deus que não se limita a dar-nos algo ou a enviar-nos uma 
mensagem ou alguns mensageiros, doa-se-nos a si mesmo; o mistério de 
Deus que toma sobre si a nossa condição humana e os nossos pecados 
para revelar-nos a sua vida divina, a sua graça imensa e o seu perdão 
gratuito. É o encontro com Deus que nasce na pobreza da gruta de Belém 
para ensinar-nos a potência da humildade. Na realidade, o Natal é também 
a festa da  luz que não é acolhida pela gente eleita, mas pela gente pobre e 
simples que esperava a salvação do Senhor.66 

 
O papa Francisco ressalta que a Cúria está chamada a melhorar-se, a 

melhorar-se sempre e a crescer em comunhão, santidade e sabedoria a fim de 

realizar plenamente a sua missão.67 Porém, ela, como todo corpo, como todo 

corpo humano, está exposta também às doenças, ao mau funcionamento, à 

enfermidade. E aqui gostaria de mencionar algumas destas prováveis doenças, 

doenças curiais. São doenças mais costumeiras na nossa vida de Cúria. São 

doenças e tentações que enfraquecem o nosso serviço ao Senhor. Penso que 

nos ajudará o catálogo das doenças – nas pegadas dos Padres do deserto, 

que faziam aqueles catálogos – dos quais falamos hoje: ajudar-nos-á na nossa 

preparação ao Sacramento da Reconciliação, que será um passo importante 

de todos nós em preparação do Natal. 

A doença do sentir-se imortal, imune ou mesmo indispensável, 

descuidando os controles habitualmente necessários. Uma Cúria que não se 

auto-critica, não se atualiza, nem procura melhorar é um corpo enfermo. Uma 

visita normal ao cemitério poderia ajudar-nos a ver os nomes de tantas 

pessoas, algumas das quais talvez pensassem que eram imortais, imunes e 

indispensáveis! É a doença do rico insensato do Evangelho, que pensava viver 

                                            
66 PAPA FRANCISCO. Discurso integral proferido pelo Papa à Cúria Romana em 22 de 

dezembro de 2014.  Disponível em: < http://www.ihu.unisinos.br/noticias/538719-discurso-do-
papa-francisco-aos-cardeais-e-colaboradores-da-curia-romana. Acessado em 13Mar,16. 
67 Cf. PB 1; CIC 360.  
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eternamente (cf. Lc 12,13-21) e também daqueles que se transformam em 

patrões, sentindo-se superiores a todos e não ao serviço de todos. Tal doença 

deriva muitas vezes da patologia do poder, do complexo dos Eleitos, do 

narcisismo que se apaixona pela própria imagem e não vê a imagem de Deus 

gravada no rosto dos outros, especialmente dos mais frágeis e necessitados.68 

O antídoto para esta epidemia é a graça de nos sentirmos pecadores e de dizer 

com todo o coração “Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer” (Lc 

17, 10). 

A doença do martismo, que vem de Marta, da atividade excessiva, ou 

seja, daqueles que mergulham no trabalho, negligenciando inevitavelmente a 

melhor parte: sentar-se aos pés de Jesus (cf. Lc 10,38-42). Por isso, Jesus 

convidou os seus discípulos a descansar um pouco (cf. Mc 6,31), porque 

descuidar do descanso necessário leva ao estresse e à agitação.69 O tempo do 

repouso, para quem levou a cabo a sua missão, é necessário, obrigatório e 

deve ser vivido seriamente: passar algum tempo com os familiares e respeitar 

as férias como momentos de recarga espiritual e física; é preciso aprender o 

que ensina Coélet: Para tudo há um momento e um tempo para cada coisa (cf. 

Ecl 3,1). 

Há também a doença do empedernimento mental e espiritual, ou seja, 

daqueles que possuem um coração de pedra e uma cerviz dura (At 7,51); 

daqueles que, à medida que vão caminhando, perdem a serenidade interior, a 

vivacidade e a ousadia e escondem-se sob os papéis, tornando-se máquinas 

de práticas e não homens de Deus (cf. Hb 3,12). É perigoso perder a 

sensibilidade humana, necessária para nos fazer chorar com os que choram e 

alegrar-nos com os que estão alegres! É a doença daqueles que perdem os 

sentimentos de Jesus (cf. Fl 2, 5-11), porque o seu coração, com o passar do 

tempo, se endurece tornando-se incapaz de amar incondicionalmente o Pai e o 

próximo (cf. Mt 22,34-40). De fato, ser cristão significa ter os mesmos 

sentimentos que estão em Cristo Jesus (cf. Fl 2, 5), sentimentos de humildade 

e doação, desprendimento e generosidade.70 

 

                                            
68 Cf. EG 197-201. 
69 Cf. PAPA FRANCISCO. Discurso integral proferido pelo Papa à Cúria Romana. Idem. 
70 Cf. BENTO XVI. Catequese, na Audiência Geral de 1 de Junho de 2005. 
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A doença da planificação excessiva e do funcionalismo. Quando o 

apóstolo planifica tudo minuciosamente e julga que, se fizer uma planificação 

perfeita, as coisas avançam efetivamente, torna-se um contabilista ou 

comerciante. É necessário preparar tudo bem, mas sem nunca cair na tentação 

de querer conter e pilotar a liberdade do Espírito Santo, que sempre 

permanece maior e mais generosa do que toda a planificação humana (cf. Jo 

3,8). Cai-se nesta doença, porque sempre é mais fácil e confortável acomodar-

se nas próprias posições estáticas e inalteradas. Na realidade, a Igreja mostra-

se fiel ao Espírito Santo na medida em que põe de lado a pretensão de o 

regular e domesticar – domesticar o Espírito Santo! – […] Ele é frescor, 

criatividade, novidade.71 

A doença da má coordenação. Quando os membros perdem a 

sincronização entre eles e o corpo perde o seu harmonioso funcionamento e a 

sua temperança, tornando-se uma orquestra que produz ruído, porque os seus 

membros não colaboram e não vivem o espírito de comunhão e de equipe. 

Quando o pé diz ao braço: Não preciso de ti; ou a mão à cabeça: Mando eu, 

causando assim mal-estar e escândalo.72 

Há também a doença do alzheimer espiritual, ou seja, o esquecimento 

da história da salvação, da história pessoal com o Senhor, do primitivo 

amor (Ap 2,4). Trata-se de um progressivo declínio das faculdades espirituais, 

que, num período mais ou menos longo de tempo, causa grave deficiência à 

pessoa, tornando-a incapaz de exercer qualquer atividade autônoma, vivendo 

num estado de absoluta dependência dos seus pontos de vista frequentemente 

imaginários. Vemo-lo naqueles que perderam a memória do seu encontro com 

o Senhor; naqueles que não fazem o sentido deuteronômico da vida; naqueles 

que dependem completamente do seu presente, das suas paixões, caprichos e 

manias; naqueles que constroem em torno de si muros e costumes, tornando-

se cada vez mais escravos dos ídolos que esculpiram com as suas próprias 

mãos. 

                                            
71 Cf. PAPA FRANCISCO. Homilia na Santa Missa, na Turquia em 30 de Novembro de 2014. 
Disponível em: <https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2014/documents/papa-
francesco_20141129_omelia-turchia.html>. Acesso em 11mar,2016. 
72 Cf. PAPA FRANCISCO. Discurso integral proferido pelo Papa à Cúria Romana. Idem. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2014/documents/papa-francesco_20141129_omelia-turchia.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2014/documents/papa-francesco_20141129_omelia-turchia.html
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A doença da rivalidade e da vanglória.73 Quando a aparência, as cores 

das vestes e as insígnias de honra se tornam o objetivo primário da vida, 

esquecendo as palavras de São Paulo: Nada façais por ambição, nem por 

vaidade; mas, com humildade, considerai os outros superiores a vós próprios, 

não tendo cada um em vista os próprios interesses, mas todos e cada um 

exatamente os interesses dos outros (Fl 2,3-4). É a doença que nos leva a ser 

homens e mulheres falsos e a viver um falso misticismo e um falso quietismo. 

O próprio São Paulo define-os inimigos da cruz de Cristo, porque gloriam-se da 

sua vergonha, esses que estão presos às coisas da terra (Fl 3, 18-19). 

A doença da esquizofrenia existencial. É a doença daqueles que vivem 

uma vida dupla, fruto da hipocrisia típica do medíocre e do progressivo vazio 

espiritual que nem doutoramentos nem títulos acadêmicos podem preencher. 

Uma doença que acomete frequentemente aqueles que, abandonando o 

serviço pastoral, se limitam às questões burocráticas, perdendo assim o 

contato com a realidade, com as pessoas concretas. Deste modo criam um 

mundo paralelo seu, onde põem de lado tudo o que ensinam severamente aos 

outros e começam a viver uma vida escondida e muitas vezes dissoluta. A 

conversão é muito urgente e indispensável para esta gravíssima doença (cf. Lc 

15,11-32). 

A doença das bisbilhotices, das murmurações e das críticas. Desta 

doença, já falei muitas vezes, mas nunca é demais. Trata-se de uma doença 

grave, que começa de forma simples, talvez por duas bisbilhotices apenas, e 

acaba por se apoderar da pessoa fazendo dela uma semeadora de cizânia, 

igual a satanás e, em muitos casos, homicida a sangue frio da fama dos 

próprios colegas e confrades. É a doença das pessoas velhacas que, não 

tendo a coragem de dizer diretamente, falam pelas costas. São Paulo adverte-

nos: Fazei tudo sem murmurações nem discussões, para serdes 

irrepreensíveis e íntegros (Fl 2,14-15). Irmãos, livremo-nos do terrorismo das 

bisbilhotices!74 

A doença de divinizar os líderes: é a doença daqueles que fazem a corte 

aos superiores, na esperança de obter a sua benevolência. São vítimas do 

carreirismo e do oportunismo, honram as pessoas e não Deus (cf. Mt 23,8-12). 

                                            
73 EG 95-96. 
74 Cf. PAPA FRANCISCO. Discurso integral proferido pelo Papa à Cúria Romana. Idem. 
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São pessoas que vivem o serviço, pensando unicamente no que devem obter e 

não no que devem dar. Pessoas mesquinhas, infelizes e movidas apenas pelo 

seu egoísmo fatal (cf. Gl 5,16-25). Esta doença poderia atingir também 

os superiores, quando fazem a corte a algum dos seus colaboradores para 

obter a sua submissão, lealdade e dependência psicológica, mas o resultado 

final é uma verdadeira cumplicidade. 

A doença da indiferença para com os outros. Quando cada um só pensa 

em si mesmo e perde a sinceridade e o calor das relações humanas. Quando o 

mais experiente não coloca o seu conhecimento ao serviço dos colegas menos 

experientes. Quando se teve conhecimento de alguma coisa e guarda-se para 

si mesmo em vez de compartilhá-la positivamente com os outros. Quando, por 

ciúmes ou por astúcia, se sente alegria ao ver o outro cair, em vez de levantá-

lo e encorajar.75 

A doença da cara fúnebre, ou seja, das pessoas rudes e amargas que 

consideram que, para se ser sério, é preciso pintar o rosto de melancolia, de 

severidade e tratar os outros – sobretudo aqueles considerados inferiores – 

com rigidez, dureza e arrogância. Na realidade, muitas vezes, a severidade 

teatral e o pessimismo estéril76 são sintomas de medo e insegurança de si 

mesmo. O apóstolo deve esforçar-se por ser uma pessoa gentil, serena, 

entusiasta e alegre, que transmite alegria onde quer que esteja. Um coração 

cheio de Deus é um coração feliz que irradia e contagia com a alegria todos 

aqueles que estão ao seu redor: disso nos damos conta imediatamente! Assim, 

não percamos aquele espírito jubiloso, bem-humorado e até autoirônico, que 

faz de nós pessoas amáveis, mesmo nas situações difíceis.77 Quanto bem nos 

faz uma boa dose de um sadio humorismo! Far-nos-á muito bem recitar 

frequentemente a oração de São Tomás Morus. O papa Francisco reza-a todos 

os dias; e diz que lhe faz bem! 

 

Senhor, dai-me uma boa digestão e qualquer coisa também para digerir. 
Dai-me a saúde do corpo e o bom humor necessário para a manter. Dai-me, 
Senhor, uma alma simples que saiba aprender com tudo o que é bom e não 
se assuste à vista do mal, antes encontre sempre o modo de colocar cada 
coisa no seu lugar. Dai-me uma alma que não conheça o tédio, os 
resmungos, os suspiros, os lamentos, e não permitais que me preocupe 

                                            
75 Cf. PAPA FRANCISCO. Discurso integral proferido pelo Papa à Cúria Romana. Idem. 
76 Cf. EG 84-86. 
77 Cf. Ibid 2. 
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excessivamente com esta coisa demasiado embaraçante que se chama eu. 
Dai-me, Senhor, o sentido do bom humor. Concedei-me a graça de 
compreender uma brincadeira para descobrir na vida um pouco de alegria e 
partilhá-la também com os outros. Amém.78 

 

A doença do acumular, ou seja, quando o apóstolo procura preencher 

um vazio existencial no seu coração acumulando bens materiais, não por 

necessidade, mas apenas para se sentir seguro.79 Na realidade, nada de 

material poderemos levar conosco, porque a mortalha não tem bolsos e todos 

os nossos tesouros terrenos – mesmo que sejam presentes – não poderão 

jamais preencher aquele vazio, antes torná-lo-ão cada vez mais exigente e 

profundo. A estas pessoas, o Senhor repete: Dizes: Sou rico, enriqueci e nada 

me falta – e não te dás conta de que és um infeliz, um miserável, um pobre, um 

cego, um nu (...). Se, pois, zeloso e arrepende-te (Ap 3,17-19). A acumulação 

apenas torna pesada e retarda inexoravelmente o caminho! As coisas que 

transportamos são um sinal desta doença. Sobre isto o papa Francisco se 

lembra de uma anedota: 

 

Outrora os jesuítas espanhóis descreviam a Companhia de Jesus como a 
cavalaria ligeira da Igreja. Lembro-me de um jovem jesuíta que mudava de 
casa e, ao carregar num caminhão os seus muitos bens: malas, livros, 
objetos e presentes, ouvira um velho jesuíta, que o estava a observar, dizer 
para ele, com um sorriso sábio: E esta seria a cavalaria ligeira da Igreja? 

 

A doença dos círculos fechados, onde a pertença ao grupo se torna mais 

forte que a pertença ao Corpo e, em algumas situações, ao próprio Cristo. 

Também esta doença começa sempre com boas intenções, mas, com o passar 

do tempo, escraviza os membros tornando-se um cancro que ameaça 

a harmonia do Corpo e causa um mal imenso – escândalos – especialmente 

aos nossos irmãos mais pequeninos. A autodestruição ou o fogo amigo dos 

companheiros de armas é o perigo mais insidioso.80 É o mal que fere a partir de 

dentro;81 e, como diz Cristo, «todo o reino dividido contra si mesmo será 

devastado (Lc 11,17). 

                                            
78 SÃO TOMAS MORE. Oração para pedir o bom humor. Disponível em: http://www. 
comshalom.org/reze-oracao-bom-humor-e-comece-bem-2015/. Acesso em 16fev,2016. 
79 Cf. PAPA FRANCISCO. Discurso integral proferido pelo Papa à Cúria Romana. Idem 
80 Cf. EG 88. 
81 Cf. Ibid 98-101. 
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E a última, a doença do lucro mundano, dos exibicionismos,82 quando o 

apóstolo transforma o seu serviço em poder, e o seu poder em mercadoria para 

obter lucros mundanos ou mais poder. É a doença das pessoas que procuram 

insaciavelmente multiplicar o seu poder e, para isso, são capazes de caluniar, 

difamar e desacreditar os outros, inclusive nos jornais e revistas; naturalmente 

para se exibir e se demonstrar mais capazes do que os outros. Também esta 

doença faz muito mal ao Corpo, porque leva as pessoas a justificar o uso de 

todo e qualquer meio, contanto que alcancem tal fim, muitas vezes em nome 

da justiça e da transparência! Isto faz o papa recordar de um sacerdote que 

chamava os jornalistas para lhes contar – e inventar – coisas privadas e 

confidenciais dos seus confrades e paroquianos. Para ele, contava apenas 

aparecer nas primeiras páginas, porque deste modo sentia-se forte e 

fascinante, causando tanto mal aos outros e à Igreja. Coitado!83 

É preciso deixar claro que o único que pode curar qualquer uma destas 

doenças é o Espírito Santo, a alma do Corpo Místico de Cristo, como afirma 

o Credo Niceno-Constantinopolitano: Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a 

vida. É o Espírito Santo que sustenta todo o esforço sincero de purificação e 

toda a boa vontade de conversão. É Ele que nos faz compreender que cada 

membro toma parte na santificação do Corpo e no seu enfraquecimento. É Ele 

o promotor da harmonia. O Espírito Santo é a alma da Igreja. Ele dá a vida, 

suscita os diversos carismas que enriquecem o povo de Deus e sobretudo cria 

a unidade entre os crentes: de muitos faz um único corpo, o corpo de Cristo. 

(…) O Espírito Santo faz a unidade da Igreja: unidade na fé, unidade na 

caridade, unidade na coesão interior.84 O restabelecimento é também fruto da 

consciência da doença e da decisão pessoal e comunitária de tratar-se, 

suportando pacientemente e com perseverança a terapia.85 

Para não cair nestes dias em que nos preparamos para a Confissão, 

peçamos à Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, que cure as feridas do 

pecado que cada um de nós traz no seu coração e que sustente a Igreja e a 

Cúria a fim de serem sãs e sanadoras, santas e santificadoras, para glória do 

seu Filho e para a salvação nossa e do mundo inteiro. Peçamos-Lhe que nos 

                                            
82 Cf. Ibid 98-101 
83 Cf. PAPA FRANCISCO. Discurso integral proferido pelo Papa à Cúria Romana. Idem. 
84 PAPA FRANCISCO. Homilia na Santa Missa, Turquia, 30 de Novembro de 2014. Idem. 
85 Cf. EG 25-33. 
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faça amar a Igreja como Cristo, seu Filho e nosso Senhor, a amou e que 

tenhamos a coragem de nos reconhecer pecadores e necessitados da sua 

Misericórdia e que não tenhamos medo de deixar a nossa mão entre as suas 

mãos maternas. 

 

3.4  Laudato Si': sobre o cuidado da casa comum 

 

O nome da Carta Encíclica Laudato Si' do Santo Padre Francisco sobre 

o cuidado da casa comum, lançada em 18 de junho de 2015, foi inspirado na 

invocação de São Francisco  Louvado sejas, meu Senhor,  que no Cântico das 

criaturas recorda que a terra, a nossa casa comum, se pode comparar ora a 

uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe, que nos 

acolhe nos seus braços. Nós mesmos somos terra (cf. Gn 2,7). O nosso corpo 

é constituído pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos respirar e a sua 

água vivifica-nos e restaura-nos.  
O núcleo central da Laudado Si’ nos traz uma grande reflexão: que tipo 

de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão a 

crescer? E isso conduz a interrogar-se, a refletir sobre o sentido da existência e 

sobre os valores que estão na base da vida social. O papa Francisco 

questiona, se não pulsa nelas esta pergunta de fundo, não creio que as 

nossas   preocupações ecológicas possam surtir efeitos importantes: 

 

Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai sucedernos, às crianças 
que estão crescendo? Esta pergunta não toca apenas o meio ambiente de 
maneira isolada, porque não se pode colocar a questão de forma 
fragmentária. Quando nos interrogamos a cerca do mundo que queremos 
deixar, referimo-nos sobre tudo à sua orientação geral, ao seu sentido, aos 
seus valores. Se não pulsa nela esta pergunta de fundo, não creio que as 
nossas preocupações ecológicas possam alcançar efeitos importantes. 
Mas, se esta pergunta é posta com coragem, leva-nos inexoravelmente a 
outras questões muito diretas: com que finalidade passamos por esse 
mundo? Para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e lutamos? 
Que necessidade tem de nós esta terra? Por isso, já não dizer que devemos 
preocupar-nos com as gerações futuras; exige-se ter consciência de que é a 
nossa própria dignidade que está em jogo. Somos nós os primeiros 
interessados em deixar um planeta habitável para a humanidade que nos 
vai suceder. Trata-se de um drama para nos mesmos, porque isto chama 
em causa o significado da nossa passagem por esta terra.86 

 

                                            
86 LS 160. 
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A esta terra maltratada e saqueada se lamenta e os seus gemidos se 

unem aos de todos os abandonados do mundo. O papa Francisco convida a 

ouvi-los, exortando todos e cada um – indivíduos, famílias, coletividades locais, 

nações e comunidade internacional – a uma conversão ecológica, segundo a 

expressão de São João Paulo II, a mudar de rumo, assumindo a beleza e a 

responsabilidade de um compromisso para o cuidado da casa comum. Ao 

mesmo tempo, o papa Francisco reconhece que se nota uma crescente 

sensibilidade relativamente ao meio ambiente e ao cuidado da natureza, e 

cresce uma sincera e sentida preocupação pelo que está a acontecer ao nosso 

planeta,87  legitimando  um olhar de esperança que  permeia toda a Encíclica e 

envia a todos uma mensagem clara e repleta de esperança: A humanidade 

possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa 

comum.88. O ser humano ainda é capaz de intervir de forma positiva.89 Nem 

tudo está perdido, porque os seres humanos, capazes de tocar o fundo da 

degradação, podem também superar-se, voltar a escolher o bem e regenerar-

se.90 

O papa  Francisco se dirige certamente aos fiéis católicos, retomando as 

palavras de São João Paulo II: os cristãos, em particular, advertem que a sua 

tarefa no seio da criação e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador 

fazem parte da sua fé,91 mas se propõe especialmente entrar em diálogo com 

todos acerca da nossa casa comum:92  o  diálogo  percorre  todo o texto,  e  no  

capítulo quinto se torna o instrumento para enfrentar e resolver os problemas. 

Desde o início, o papa  Francisco  recorda que também outras Igrejas e 

Comunidades cristãs – bem como noutras religiões – se tem desenvolvido uma 

profunda preocupação e uma reflexão valiosa sobre o tema da ecologia.93 Ou 

melhor, assume explicitamente sua contribuição a partir do que foi dito pelo 

amado Patriarca Ecumênico Bartolomeu,94 amplamente citado nos números 

oitavo e nono. Em vários trechos, o Pontífice agradece aos protagonistas deste 

esforço  –  seja indivíduos, seja associações ou instituições –, reconhecendo 

                                            
87 Cf. LS 19. 
88 Cf. Ibid. 13. 
89 Cf. Ibid. 58. 
90 Cf. Ibid. 205. 
91 Cf. Ibid. 64. 
92 Cf Ibid. 3 
93 Cf. Ibid. 7 
94 Idem. 
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que a reflexão de inúmeros cientistas, filósofos, teólogos e organizações 

sociais que enriqueceram o pensamento da Igreja sobre estas questões95  e  

convida todos a reconhecer a riqueza que as religiões possam oferecer para 

uma ecologia integral e o pleno desenvolvimento do gênero humano.96 

O itinerário  da Encíclica é traçado no número 15  e  se desenvolve em 

seis capítulos. Passa-se, no capítulo primeiro, de uma análise da situação a 

partir das melhores aquisições científicas hoje disponíveis, ao confronto, no 

capítulo segundo, com a Bíblia e a tradição judaico-cristã, identificando a raiz 

os problemas, capítulo terceiro na tecnocracia e num excessivo fechamento 

autorreferencial do ser humano. A proposta da Encíclica, no capítulo quarto, é 

a de uma ecologia integral,  que  inclua  claramente  as dimensões humanas e 

sociais,97 indissoluvelmente ligadas com a questão ambiental. Nesta 

perspectiva, o papa Francisco propõe, no capítulo quinto, empreender em 

todos os níveis da vida social, econômica e política um diálogo honesto, que 

estruture processos de decisão transparentes, e recorda, no capítulo sexto, que 

nenhum projeto pode ser eficaz se não for animado por uma consciência 

formada e responsável, sugerindo ideias para crescer nesta direção em nível 

educativo, espiritual, eclesial, político e teológico. O texto se conclui com duas 

orações, uma oferecida à partilha com todos os que acreditam num Deus 

Criador Onipotente,98 e outra proposta aos que professam a fé em Jesus 

Cristo, ritmada pelo refrão Laudato si’, com o qual a Encíclica se abre e se 

conclui. 

O texto é atravessado por alguns eixos temáticos, analisados por uma 

variedade de perspectivas diferentes, que lhe conferem uma forte  unidade:  a 

relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que 

tudo está estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e 

das formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a procurar outras 

maneiras de entender a economia e o progresso, o valor próprio de cada 

criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e 

                                            
95 Idem. 
96 Cf. LS 62. 
97 Cf. LS 137. 
98 Cf. LS 246. 
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honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura 

do descarte e a proposta de um novo estilo de vida.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
99 Cf. LS 16.  
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CONCLUSÃO 

 

Depois de ler muito, de muita pesquisa e reflexão, de questionar muito, 

pedindo sempre em oração os dons do Espírito Santo, especialmente 

inteligência, sabedoria e ciência, a fim de me conduzir a um entendimento 

equilibrado, sensato e iluminado por Deus-Pai. 

Quero aqui fazer um paralelo de nossa Igreja Católica com a igreja 

doméstica, a igreja de nosso lar, que é o lugar da Sagrada Família: o Pai José, 

a Mãe Maria e o Filho Jesus Cristo, e aqui Jesus representa todos os filhos 

dentro de uma casa da igreja doméstica. Pois bem, de onde vem o exemplo, 

conduta reta, moral, de dignidade e honestidade na igreja doméstica? Vem dos 

pais, naturalmente, pois os filhos irão se espelhar nas atitudes e nos exemplos 

de seus pais. Na nossa Igreja, una, santa, católica e apostólica, de onde vem o 

exemplo? da Cúria Romana, naturalmente, vem do clero: do papa, cardeais, 

bispos, padres e diáconos permanentes. 

Chegamos ao absurdo de vermos o papa Bento XVI¸ que não teve mais 

forças de ser vítima de tanta traição, renunciar, pois estava cercado por vários 

cardeais, muito próximos a ele, envolvidos em corrupção no Banco do 

Vaticano, em roubo de documentos do Vaticano, luta pelo poder, escândalos 

sexuais, bem como bispos encobrindo padres pedófilos em várias dioceses do 

mundo! 

O papa emérito Bento XVI, um dos mais influentes teólogos dos últimos 

35 anos, na época da sua renuncia disse: “Temos que trabalhar para a 

realização verdadeira do Concílio (Vaticano II) e para a verdadeira renovação 

da Igreja”. O que podemos concluir desta declaração de Bento XVI? Então o 

Concílio Vaticano II não aconteceu verdadeiramente? O saudoso Padre José 

Comblin chegou a mesma conclusão de Joseph Ratzinger: o Concílio Vaticano 

II não aconteceu verdadeiramente. 

Se Deus enviasse, hoje, novamente o seu Filho ao nosso mundo 

contemporâneo, onde Ele colocaria o seu Filho? Nos palácios da Cúria 

Romana, nos palácios do Vaticano? Certamente que não, senão Deus teria 

colocado, há 2000 anos, o seu Filho junto aos mais ricos no templo de 

Jerusalém, mas o “Eu Sou o que Sou” colocou o seu Filho numa humilde 
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manjedoura de Belém, e assim, hoje, Deus colocaria o menino Jesus junto aos 

mais pobres nas periferias existências deste país, como disse o papa 

Francisco. Deus colocaria seu Filho junto aos nossos irmãos da Missão Belém, 

na Cracolândia de São Paulo, por exemplo. 

Para que, de fato, a nossa Igreja volte as suas origens e se torne uma 

verdadeira Igreja Pobre para os Pobres, é necessário e urgente que todo o 

Clero abandone imediatamente o seu apego pelo poder, se espelhe no 

exemplo de Dom Helder com os 40 padres conciliares, que fizeram o “Pacto 

das Catacumbas”, ocorrido há 50 anos, durante o Concílio Vaticano II. 

Quando estamos apegados ao poder ficamos cegos e não conseguimos 

olhar para o mais pequeninos, para os pobres e excluídos, pois o poder nos 

deixa embriagados pelas coisas do reino dos homens, deixando em segundo 

plano o Reino de Deus que Jesus Cristo veio anunciar. 

Outro ponto fundamental que o papa Francisco tem que incluir nas 

reformas, é na descentralização de nossa Igreja, o que compreende a Cúria 

Romana, Arquidioceses, Dioceses e Paróquias, trazendo para junto de si os 

leigos, que façam parte da administração da Igreja. O leigo precisa ser 

reconhecido como parte integrante da Igreja, não só nas missas, mas 

participando ativamente da administração da Igreja, e assim participando do 

trabalho da vinha do Senhor, aliviando o pesado fardo dos padres. 

Os nossos irmãos protestantes, especialmente das Igrejas tradicionais 

reformadas, fazem muito bem isto, o pastor cuida de quatro ou cinco igrejas, e 

cada uma dessas igrejas são administradas por um conselho de leigos: 

anciões, diáconos, diaconisas, obreiros e por aí vai. Assim o pastor fica 

liberado para sair em missão, visitar as famílias, as favelas, comunidades e os 

enfermos nos hospitais. 

Os diáconos permanentes deveriam ter uma atuação mais importante 

nas paróquias e na administração das mesmas. Para tanto, deveriam ser 

contratados, ter um salário mensal como os padres têm. A Igreja poderia 

formar as mulheres, muitas delas hoje estão cursando teologia na PUC SP 

Sant´Ana, são brilhantes, capazes, inteligentes, aplicadas, interessadas, 

zelosas e poderiam ser ordenadas diaconisas permanentes, e também 

poderiam ser contratadas para administração da paróquia.  
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O saudoso padre José Comblin nos mostrou um pensamento muito 

interessante, disse que um padre age como um papa na região de influência de 

sua paróquia: manda, desmanda, age com absoluto poder, se o povo gosta ou 

não gosta, tanto faz, pois o Bispo quando colocou o padre naquela paróquia 

deveria ter consultado previamente a comunidade, e isto nunca acontece, pois 

a Igreja é centralizada, é ensimesmada, reflexo de um clero secular 

centralizador, desde a Cúria Romana até as paróquias. Os padres são 

culpados? Claro que não, pois foram formados para agirem com poder e com 

centralização. Devido a este poder e a esta centralização, os padres, não 

generalizo, mas muito deles, a maioria considera os leigos um bando de gente 

ignorante e por isso os tratam com infantilidade. E assim os leigos, se sentem 

desvalorizados e humilhados, se afastam da Igreja, pois não encontram uma 

acolhida amorosa, encontram indiferença, e se tornam indiferentes e sem 

interesse pela a sua paróquia, pelas pastorais, e por isso, a maioria dos leigos 

participa da Igreja somente de forma social: batizados, eucaristia, crismas e 

casamentos. 

Precisamos seguir Jesus Cristo, precisamos ouvi-lo, e Ele nos disse há 

2000 anos: “Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando disse: 

Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão 

me prestam culto, pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos.” 

(Mt 15-7-9). Será que não aprendemos nada? Continuaremos lutando para ver 

quem tem mais poder? Brigando entre nós para ter o poder e manter tudo 

centralizado? Continuaremos na hipocrisia? 
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