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RESUMO 

 

 

Este estudo tem a intenção de apresentar o cristianismo profético que caracterizou parte do 

catolicismo brasileiro nas décadas de 1950 a 1970 e que nas décadas seguintes sofreu a 

ofensiva dos poderes governamentais, ditatoriais e eclesiásticos que ocasionaram seu eclipse 

no cenário religioso e social do país. Uma pesquisa bibliográfica sobre a situação histórica e 

social e sobre os referenciais teóricos da sociologia da esperança de Henri Desroche e dos 

tipos ideais (profeta, sacerdote e mago) de Max Weber, cujo antagonismo foi aprofundado por 

Pierre Bourdieu, orientou a análise deste processo de ocultamento. A hipótese central é a de 

que o Eclipse do Cristianismo Profético segue a dinâmica dos movimentos marginais e 

utópicos que pululam na história da humanidade e que foram elencados e analisados pela 

sociologia da religião de Henri Desroche, especialmente na parte dedicada aos homens da 

espera. O estudo de caso sobre o itinerário eclesial e humanitário de dom Helder Camara 

iluminará, de modo existencial, o percurso do eclipse deste cristianismo social. 

 

 

Palavras chaves: Cristianismo Profético – CAMARA, Helder. Sociologia da Esperança –
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Dissertation in Religious Sciences. Postgraduate Program in Religious Sciences. Methodist 

University of São Paulo (UMESP), São Bernardo do Campo, 2013. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This study intends to present the Prophetic Christianity that characterized part of Brazilian 

Catholicism in the decades from 1950 to 1970 and in the following decades suffered the 

onslaught of governmental powers, dictatorial and ecclesiastics who forced their eclipse in 

social and religious scene of the country. A bibliographic research on the historical and social 

situation and on the theoretical frame of reference Hope‘s Sociology of Henri Desroche and 

ideal types (prophet, priest and mage) of Max Weber, whose antagonism was deepened by 

Pierre Bourdieu, guided the analysis of this process of concealment. The main hypothesis is 

that the Eclipse of Prophetic Christianity follows the dynamics of marginal movements and 

utopian which are numerous in the history of mankind and are listed and analyzed by the 

sociology of religion of Henri Desroche, especially in the section dedicated to men's hopes. 

The case study on the ecclesiastical and humanitarian itinerary of Dom Helder Camara 

brighten so existential, the path of the eclipse this social Christianity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O tema que será desenvolvido neste trabalho diz respeito ao campo religioso católico 

brasileiro e refere-se à dimensão sócio-transformadora da religião como um componente 

essencial que, não obstante, como veremos, encontra-se em contínuo processo de 

ocultamento. Este tema será, aqui, designado CRISTIANISMO PROFÉTICO. Poderíamos 

utilizar outras expressões como cristianismo social ou catolicismo social que são comumente 

utilizadas para designar o movimento católico que, especialmente, a partir da constatação das 

condições dos trabalhadores da revolução industrial, assumiu a postura pragmática e doutrinal 

de defender as camadas mais pobres e excluídas da população, como um imperativo da fé 

cristã. No catolicismo oficial, este movimento justificou a implantação de uma Doutrina 

Social da Igreja.
1
  

 Esta pesquisa pretende contribuir com a compreensão que as ciências da religião têm 

do catolicismo contemporâneo. Propomo-nos a refletir sobre o conceito cristianismo profético 

e a investigar os motivos, a situação e as razões do ocultamento que constatamos ter ocorrido 

com ele; ocultamento que designaremos pela metáfora do eclipse. É neste sentido que 

definimos o objetivo central desta dissertação: buscar elementos de apoio à compreensão 

deste eclipse
2
. A hipótese principal é a de que o Eclipse do Cristianismo Profético do período 

referido segue a dinâmica dos movimentos marginais e utópicos que pululam na história da 

humanidade e do cristianismo em especial, e que foram elencados e analisados pela sociologia 

da religião, especialmente pela obra de Henri Desroche sobre os homens da espera, objeto de 

sua Sociologia da Esperança. Este cristianismo poderia ser classificado como movimento 

utópico messiânico cujo Messias, em continuidade com o Messias bíblico, estaria encarnado 

na comunidade de fé solidária com os pobres e excluídos, como opção preferencial. Ele 

tenderia para um Milenarismo político de inspiração evangélica e socialista que pode 

encontrar tradução na análise de Desroche sobre os movimentos messiânicos, o marxismo e o 

cooperativismo. Nossa análise tem o objetivo de tentar entender as transformações 

paradigmáticas do cristianismo nas últimas décadas, especialmente numa nação que até o 

presente tem o cristianismo como religião majoritária. A percepção da escassez da figura 

                                                 
1
 Em 2004 foi publicado pelo Pontifício Conselho ―Justiça e Paz‖ um compêndio contendo as temáticas relativas 

à questão social apresentadas de maneira sistemática. Há aí um roteiro com a trajetória histórica desta evolução 

através dos documentos pontifícios ligados a esta área (p. 60-69 da edição brasileira: Compêndio da Doutrina 

Social da Igreja. São Paulo, Paulinas, 2005). 
2
 A metáfora não é inédita neste campo acadêmico, já em 1961, Sabino Acquaviva publicava o livro: L'eclissi del 

sacro nella civiltà industriale. Milano, Ed. di Comunità.  
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profética, de certo modo, define a conjuntura religiosa, ao menos, do catolicismo nacional que 

tem manifestado, nas últimas décadas, a opção pela ênfase em dinâmicas conservadoras e 

centralizadoras. Esta opção pode marginalizar grupos contestadores e gerar uma estagnação 

geral que se traduziria na perda de membros e de influência, pois, como explica Desroche, é 

pelas margens que os fenômenos religiosos avançam (DESROCHE, 1985). 

 A metodologia a ser utilizada consistirá da pesquisa bibliográfica e do método 

sociológico-histórico. Apesar do título, o referencial teórico da sociologia da esperança de 

Henri Desroche não será o único neste estudo; seu destaque se justifica pelo fato de que seus 

estudos sobre os fenômenos da ―espera‖ religiosa e utópica (secular) podem servir de 

instrumental para iluminar tanto o cristianismo profético como o seu eclipse. As opções de 

Desroche mostram sua atenção aos movimentos que se situam às margens dos processos 

institucionais dominantes e denunciam sua heterodoxia geral no âmbito da religião e em 

outros, atitude que questiona, de certo modo, a hierarquia ou a centralidade das instituições 

religiosas estabelecidas. Entre os outros referenciais que serão utilizados, aquele de Max 

Weber será capital para a compreensão do conceito de cristianismo profético, especialmente 

no que diz respeito aos tipos ideais do profeta e o sacerdote. Sua interpretação por Pierre 

Bourdieu será igualmente importante.  

 Nossa pesquisa se concentrou nas bibliotecas da UMESP e da PUC-SP e RJ, além de 

arquivos disponíveis na internet, especialmente no tocante à vida de dom Helder e ao trabalho 

de Henri Desroche. O material foi selecionado a partir das opções de interesse pelo 

cristianismo profético e por seu ocultamento. Parte deste material trata do contexto histórico e 

social e se destinará a construir o ambiente deste fenômeno religioso; outra parte se constitui 

da seleção de fontes acerca da vida de dom Helder; houve, também, pesquisa sobre os 

referenciais teóricos da sociologia de Desroche, de Weber, Bourdieu e de vários outros 

autores no campo sociológico e teológico. A tecnologia teve um papel decisivo neste trabalho, 

seja na internet que é uma fonte quase ilimitada de estudos confiáveis (ou não), seja no uso da 

fotografia digital de textos específicos que foram organizados em arquivos sobre os interesses 

que compõem este estudo. 

  

 No livro As Religiões dos Oprimidos, Vittorio Lanternari realiza importante estudo 

acerca de diversos fenômenos proféticos que, segundo ele, ―estão incluídos entre as 

manifestações mais vivas e dramáticas do choque cultural entre povos de nível diferente‖ 

(LANTERNARI , 1974, 319). Estes movimentos tiveram sua importância reconhecida por sua 
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contribuição à luta contra as barreiras ―interpostas pelo colonialismo e pelo etnocentrismo das 

nações ocidentais‖ (LANTERNARI
 
, 1974, p.319). Os movimentos proféticos americanos 

(Ibid. p.125ss) foram contemplados nesta obra, incluindo o profetismo tupi-guarani
3
; todavia, 

seguindo seu propósito, a proposta de Lanternari se afasta das grandes religiões como o 

cristianismo o que, inicialmente, afasta-se também de nosso tema. Uma proposta mais ampla 

e, possivelmente futura, precisará contar, certamente, com este referencial e muitos outros. 

Seu estudo segue o método sociológico-histórico, embora não em completa dependência. Em 

nosso estudo, optamos também por este, embora o método tipológico e sua tendência a 

identificar o ―‗tipo‘ único e universal [...] de todas as formações proféticas‖ (LANTERNARI, 

1974, p.320) seja, de alguma forma, contemplado. A conveniência do método sociológico-

histórico está no fato de que os fenômenos proféticos, por sua natureza social, devem também 

ser considerados em suas relações sociológicas e porque a ―impostação sociológico-histórica é 

a única capaz de dar conta [...] da unidade interna [...] que liga os dois elementos mais típicos 

deste profetismo, isto é, a presença de uma personalidade profética e uma função religiosa     

(-social) de massa‖ (LANTERNARI, 1974, p.322). Este autor qualifica assim esta relação: 

Em suma, quanto às relações entre iniciativa profética individual e suas imbricações 

sociais, podemos concluir que em nenhum outro ser como na figura do profeta o 

indivíduo é ponto de convergência entre passado e futuro. Dele provém o impulso 

promotor e criativo, voltado para a história no seu momento prospectivo; e nele, em 

retorno, reflui formadoramente a tradição cultural, que é história no seu momento 

retrospectivo (LANTERNARI, 1974, p.323). 

 

 O interesse por estes fenômenos se justifica pela natureza de suas intervenções 

históricas e por sua capacidade de responder à crise de utopias em que os cristãos, a Igreja e a 

sociedade ocidental se encontram. ―Com seu caráter popular, revolucionário, novo e inovador, 

os movimentos proféticos sob o impulso das exigências existenciais concretas e urgentes dos 

povos oprimidos, dos povos em crise, visam, pois, o futuro e a regeneração do mundo‖ 

(LANTERNARI, 1974, p.338). Apesar destas características que o tornam essencial para o 

campo religioso e o social, o profeta em nossos dias parece um personagem exilado do mundo 

globalizado e, ainda mais, do cristianismo contemporâneo. Por outro lado, lembrando os tipos 

ideais de Weber, surge a percepção de que o Sacerdote e o Mago ganharam destaque no 

                                                 
3
 Este tema é também estudado por QUEIROZ, Maria Isaura P. de. O messianismo no Brasil e no Mundo. São 

Paulo, Alfa-Omega, 1977. Uma visão crítica pode ser encontrada em POMPA, Cristina. O Profetismo Tupi-

Guarani: A Construção de um Objeto Antropológico. In. CEBRAP, Revista de Indias, 2004, vol. LXIV, n. 230, 

p.141-174. Disponível em: 

<http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/viewArticle/415> . Acessado em 20 jul 

2013. 
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cristianismo atual e ensejam a agudização de características como a estagnação religiosa, o 

aburguesamento clerical, os fundamentalismos, o alinhamento com as elites, entre outros. Esta 

dinâmica pode estar apontando para a carência religiosa e social do profetismo. 

 Quanto à Teologia da Libertação, movimento que surge como expressão acadêmica e 

de afirmação deste profetismo e cuja capacidade de sistematização teórica e projeção 

midiática foram e são de grande valor especialmente por seu contraste com a theologia 

perennis da Igreja que navega, incólume, pelos mares revoltos da modernidade, distante dos 

continentes e suas populações (a inacessibilidade tem seu preço...); é possível que a 

capacidade de liderança da TL, de tradução e de diálogo com todos os grupos e iniciativas 

ligados ao cristianismo utópico seja discutível. As críticas que lhe são feitas, especialmente se 

partem de um cristianismo alienado cuja fenomenologia se faz bem presente, carecem de 

legitimidade, contudo parece ter havido limitações conceituais e práticas que ainda não foram 

revisadas a contento.  

 

 A metáfora do eclipse será empregada para indicar o processo de ocultamento deste 

profetismo cristão; um astro oculto em um eclipse não desaparece, está na sombra de outro. 

No caso do cristianismo profético, a hipótese é a de que este outro é um conjunto de fatores 

sociais, culturais, econômicos, estratégicos e religiosos. A este respeito, são importantes os 

exemplos de comunidades inteiras que procuraram viver o cristianismo profético e sofreram 

com as campanhas de restauração por parte de setores conservadores da Igreja. Não obstante 

o apoio de grande parte do episcopado do Brasil e da América Latina, da sintonia com o 

Concílio Vaticano II e o magistério de Paulo VI, o cristianismo profético sofreu, no período 

subsequente, uma forte campanha de normalização. 

 Um estudo de caso servirá como amostra concreta do nosso tema: a postura profética 

de dom Helder Camara e as tentativas políticas e hierárquicas de eclipsá-la. A publicação de 

suas circulares conciliares, inter e pós-conciliares, bem como a literatura sobre o Concílio 

Vaticano II por ocasião dos 50 anos de sua abertura, constituem-se em valiosa motivação e 

fonte bibliográfica para esta pesquisa e evidenciam sua relevância. O percurso religioso e 

social, teórico e prático, de dom Helder transcendeu a institucionalidade; ele transitava pela 

religião oficial e pelos ambientes cristão que, progressivamente, foram se clandestinizando em 

busca de uma sociedade mais justa e evangélica. Esta forma de cristianismo se alinha com as 

experiências proféticas, messiânicas e milenaristas sobre as quais H. Desroche se debruçava. 
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 Dom Helder (1909-1999) foi uma das figuras mais emblemáticas da Igreja do Brasil, 

especialmente por sua influência para além dela, seja junto aos trabalhos do Concílio 

Vaticano II e aos diversos países que visitou, seja junto à sociedade civil nacional. Ele 

começou sua vida eclesiástica no Ceará, ingressou no movimento integralista e depois se 

transferiu para o Rio de Janeiro onde se tornou conhecido por sua capacidade de articulação, 

mormente pela organização de eventos como o Congresso Eucarístico Internacional de 1955. 

Veremos no capítulo II sua participação fundamental na criação da CNBB (Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil) e como ele se destacou nos bastidores das sessões do Concílio, 

sendo considerado um dos principais articuladores do grupo que aspirava por inovações 

pastorais numa Igreja que fosse a Igreja dos pobres. Além de tudo que foi escrito a seu 

respeito, a recente publicação de suas circulares é de valiosa contribuição para o 

conhecimento de sua vida e da vida da Igreja daquela época; são correspondências que ele 

enviava a colaboradores no Rio e em Recife. Interessa muito a este estudo a campanha que se 

verificou, posteriormente, e que culminou em seu quase completo ocultamento da cena 

eclesial e social do país. Neste estudo de caso, procuraremos mostrar a atitude eclipsante por 

parte das autoridades governamentais, militares e eclesiásticas sobre seu profetismo. Parece 

oportuno fazer memória do cristianismo profético de dom Helder neste trabalho por, pelo 

menos, dois motivos: primeiro, por seu já referido protagonismo social; segundo, por sua 

ligação com vários personagens do ambiente acadêmico e social do catolicismo francês; entre 

os quais se encontrava Henri Desroche. Dom Helder se interessou especialmente pelo 

cooperativismo, foco da atividade de Desroche a partir do fim da década de 70 e que, na sua 

visão, seria útil para o desenvolvimento do nordeste brasileiro, região em que trabalhava. 

 

 Henri Desroche (1914-1994) foi o sociólogo da esperança e do cooperativismo. Foi 

frade dominicano, mas abandonou a vida religiosa e continuou a vida acadêmica 

concentrando-se nos fenômenos marginais e utópicos da religião e da sociedade. Interessou-

se por diversos temas ligados à persistência humana em procurar formas mais justas de 

ordenamento social e religioso. Sua pesquisa se debruçou sobre a sociologia religiosa, as 

relações entre o marxismo e a fé cristã, os diferentes messianismos e milenarismos, as utopias 

sociais e, a partir da década de 1970, as experiências acerca do trabalho cooperativo. 

Desenvolveu seus trabalhos na equipe do movimento Économie et Humanisme do pe. Lebret, 

no Grupo de Sociologia das Religiões e sua revista Archives de Sociologie des Religions; 

fundou o Collège Coopératif em Paris e os Archives Intenationales de Sociologie de la 
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Coopération et du Développement. Foi eleito diretor de estudos na École Pratique des Hautes 

Études e fundou o Centro Thomas More, voltado às ciências humanas das religiões. Ele teve 

participação na fundação da Université Coopérative Internationale (UCI) e do centro de 

estudos Bastidiana, em homenagem a seu amigo falecido, Roger Bastide. 

 

 Este estudo contará com um primeiro capítulo que terá por objetivo introduzir o tema 

do cristianismo profético; para isto, faremos uso de material bibliográfico sobre o profetismo 

bíblico e histórico, sobre a interpretação sociológica do profeta em Weber e Bourdieu e sobre 

o contexto histórico e social que envolvia a Igreja católica no período em questão. O segundo 

capítulo apresentará parte da vida e da obra do profeta do Brasil, dom Helder; veremos suas 

conversões para abraçar as causas sociais, deixando posições integralistas e aproximando-se 

de tendências próximas ao socialismo, mas sempre em continuidade com a fé cristã. Neste 

capítulo, veremos também as estratégias políticas e eclesiásticas que foram postas em ação 

para ocultar a força da influência deste bispo na Igreja, na mídia e na sociedade; isto servirá 

de introdução para considerarmos outros elementos do cristianismo profético que sofreram 

ofensiva semelhante. No final, queremos introduzir o tema da esperança que se ligará ao 

trabalho de Desroche. No terceiro capítulo, apresentaremos a sociologia da esperança de 

Desroche e procuraremos entender o pano de fundo de suas opções pela religião e pelas 

utopias. Buscaremos colher alguns princípios desta sociologia para aplicá-los ao cristianismo 

profético e para fazer algumas considerações a respeito da Teologia da Libertação que é parte 

do esforço acadêmico de interpretação da opção que setores do cristianismo fizeram de lutar 

por transformações sociais. Algumas tentativas de avaliação deste fenômeno sócio-religioso e 

reflexões a respeito de suas possibilidades futuras serão elaboradas na conclusão deste 

capítulo. Esperamos que a disposição geral deste estudo permita uma visão panorâmica, mas 

consistente, do eclipse do cristianismo que optamos por chamar de profético e abra sendas de 

sensibilidade quanto à temática apresentada. 

 Esta dissertação é, então, mais um esforço panorâmico que de aprofundamento; pelos 

limites de suas dimensões, ela se propõe a ser mais propositiva que definitiva como, aliás, é a 

maioria dos trabalhos acadêmicos. Faz-se importante lembrar que este estudo não se situa em 

cadeira sociológica, mas no âmbito das ciências da religião; a sociologia constitui uma das 

formas de aproximação metodológica ao fenômeno religioso; contudo as ciências da religião 

se compõem de um espectro disciplinar mais amplo, o que deveria impedir certos 

reducionismos. Entre estes, pode estar aquele que esvazia a teologia de suas funções 
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epistemológicas. Santos oferece contribuição importante para a compreensão da religião e de 

outras formas de conhecer quando elabora as bases de uma mudança epistemológica de 

paradigmas, destronando a pretensão empírica das ciências naturais e da razão moderna como 

absolutas (SANTOS, 2005). Estas reflexões abrem sendas para ligar religião e utopia, o que 

também é um caminho trilhado por Desroche; a abertura à solidariedade que deveria ser 

característica de uma religiosidade legítima, mostra sua dimensão utópica,  

E por utopia entendo a exploração, através da imaginação, de novas possibilidades 

humanas e novas formas de vontade, e a oposição da imaginação à necessidade do 

que existe, só porque existe, em nome de algo radicalmente melhor por que vale a 

pena lutar e a que a humanidade tem direito. (SANTOS, 2005, p.332) 

 

 Os cristãos ainda aspiram por este ―algo radicalmente melhor‖, mesmo que de forma 

dialética; é isto, justamente, que garante persistência e consistência social à fé. As 

experiências de uma Igreja social, ora contrastam com as experiências espirituais da Igreja 

tradicional, ora as complementam. O clericalismo de tendência burguesa convive com o 

profetismo contestador numa naturalidade que não é de fácil compreensão. Os cristãos 

sinceros oscilam na interseção destes campos gravitacionais como se seguissem uma bússola 

que apontasse para dois nortes. Este é o pano de fundo das reflexões que pretendemos 

oferecer com simplicidade e convicção. 
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CAPÍTULO I 

 

1. O CRISTIANISMO PROFÉTICO 

 

 Entre os objetivos deste capítulo, além de introduzir nosso tema, está o de caracterizar 

teórica e existencialmente o conceito de cristianismo profético e situá-lo na tradição bíblica e 

cristã. Faremos uso também de alguns aportes teóricos da sociologia para explicitar sua 

definição. O uso desta expressão é, a princípio, uma escolha intuitiva, mas esperamos que o 

desenvolvimento deste estudo esclareça os motivos desta opção. Certamente há outras 

possibilidades que incluem o uso do termo catolicismo, porém, enquanto este designa apenas 

uma porção do cristianismo e se liga às dinâmicas de ordem institucional, o uso do termo 

cristianismo abre-se a uma abrangência mais ampla de significados, pois se liga a outras 

formas religiosas que, no decorrer da história, partilharam o anseio utópico de construir uma 

sociedade diferente; uma sociedade onde fosse dada maior ênfase aos princípios cristãos 

voltados à solidariedade (ortopráxis) que à ortodoxia; nossa atenção se volta, então, para o 

cristianismo que subsiste no catolicismo. Quanto ao termo profético, este é aqui utilizado por 

representar uma dimensão do cristianismo capaz de influenciar as realidades humanas sem se 

reduzir às relações sócio-econômicas; estas realidades se dão também no âmbito da cultura 

em seus aspectos psicológicos e antropológicos, e como um componente religioso, abrem-se 

aos conteúdos de experiências pessoais e comunitárias ligadas, por um lado, ao Sagrado e 

suas significações transcendentais, por outro lado, à sua dimensão utópica. O termo profético 

indica também uma dinâmica interna aos fenômenos religiosos que estão em continuidade 

com o profetismo bíblico (profetas do século VIII a.C.) e, mesmo, extra-bíblico. O caráter 

profético a que este trabalho se refere carrega a significação social e a religiosa numa unidade 

conceitual, num vínculo que não pode ser desfeito sem perda de sentido. Esta conotação 

excluiria um profetismo que não fosse religioso (como nas correntes marxistas anti-religiosas) 

e um que não fosse social, como aquele proposto por alguns grupos religiosos conservadores 

e espiritualistas. 

 Esta dinâmica mereceu ser estudada por Max Weber em sua sociologia da religião; sua 

compreensão da fenomenologia profética, própria da dominação religiosa carismática, 

permitiu uma interpretação sociológica que foi trabalhada também por Pierre Bourdieu. Esta 

interpretação, unida à contribuição de diversos autores do Humanismo Integral, do Evangelho 
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Social e da Teologia da Libertação, compõe, com riqueza de detalhes, um quadro descritivo e 

propositivo do Cristianismo Profético. Este movimento encontrou na Teologia da Libertação 

uma intérprete e promotora especial que o projetou nos ambientes acadêmicos e na mídia 

nacional e internacional, mas é impreciso defini-lo com este nome, pois suas fronteiras 

projetam-se para além das formulações desta, já que na cena histórica do cristianismo católico 

no Brasil, o Cristianismo Profético ganha realidade também na Ação Católica, nas 

agremiações jovens como a JUC (juventude universitária católica), a JOC (j. operária) e a JEC 

(j. estudantil), no Movimento de Educação e Base (MEB), nas Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs), na Campanha da Fraternidade e em tantas outras formas. Emanuel de Kadt 

chama os agentes deste movimento de Católicos Radicais (KADT, 2007). 

 Löwy também prefere usar outra expressão e define este movimento como 

―Cristianismo de Libertação‖ (LÖWY,
 
2000, p.57), outras vezes chamado de ―igreja dos 

pobres‖, ―que surgiu muitos anos antes da nova teologia e, certamente, a maioria dos seus 

ativistas não são teólogos.‖ Abrangia ―setores da hierarquia, movimentos religiosos, redes 

pastorais com base popular como as CEBs, clubes de mulheres, associações de moradores, 

sindicatos‖, etc. Apesar de serem muitas as coincidências conceituais entre Cristianismo de 

libertação e Cristianismo Profético, optei por utilizar este último para evitar a apropriação da 

vasta gama de significados de que o termo ―libertação‖ está carregado, após mais de 40 anos 

de sua utilização. Com o propósito de esclarecer este ponto, uma discussão sobre a teologia da 

libertação compõe o terceiro capítulo do nosso texto. Enfim, um dos objetivos deste trabalho é 

o de lançar luz sobre o carisma profético como componente, ao mesmo tempo, da religião e 

da sociedade. 

 É evidente que há extensa gama semântica, seja para os termos em separado, seja para 

a expressão Cristianismo Profético e, como é evidente, não será possível desenvolver este 

conceito de forma exaustiva ou definitiva. Pela proposta do presente trabalho, este deve 

permanecer um conceito aberto a possíveis aprofundamentos. Contudo, um mínimo de 

delimitação conceitual se faz necessária para construir um discurso possível. De fato, o termo 

profetismo pode ser utilizado em sentidos muito diversos, mesmo antagônicos, por cristãos 

radicais voltados à transformação social como por cristãos ultraconservadores ou 

fundamentalistas. Várias tendências podem reclamar para si a legitimidade do discurso 

profético, o que nos obriga a estabelecer certos limites, mesmo que de forma arbitrária. A 

opção sociológica weberiana de propor uma tipologia ideal é um recurso que poderá ser 

utilizado, pois permite estabelecer características de um tipo ideal que não precisa 
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corresponder integralmente à realidade, mas que de alguma forma a representa. Porém, como 

não estamos em sede exclusivamente sociológica e sim no ambiente interdisciplinar das 

ciências da religião e para atender à exigência que o tema faz de um diálogo com a teologia, 

também optamos por trazer à luz a figura profética bíblica. 

 

1.1. A PROFECIA BÍBLICA – PROFETAS HEBREUS E CRISTÃOS 

 

 O profetismo bíblico foi um fenômeno que conduziu o processo religioso em diversas 

ocasiões, conferindo ao discurso sagrado uma dimensão ética que em alguns períodos 

fundamentou a solidariedade pela qual o povo manifestava sua fidelidade a Deus e sua 

pertença a este mesmo povo.  

Os profetas do Antigo Testamento desempenharam a função de guardas da memória e 

da tradição diante de uma religião sacerdotal já instituída e confundida com um estado 

hierocrata, assim como de arautos de eventos desastrosos futuros por causa da 

infidelidade e dos desvios de reis sagrados e sacerdotes. Todos eles partiam de 

experiências pessoais hierofânicas com Deus. Basta citar o episódio do chamamento 

de Isaías (Is 6, 1-8). No caso das hierofanias de Moisés, temos experiências religiosas 

fundantes e, no dos profetas, hierofanias de conservação da religião instituída. 

(MENDONÇA, 2004, p.36)  

 

 Seu discurso chocava-se, muitas vezes com práticas egoístas da comunidade de Israel, 

práticas estas mais comuns entre as elites da realeza, dos proprietários de terra, dos 

comerciantes e dos grupos de sacerdotes que, por isso, hostilizavam os profetas e os 

perseguiam. Sua atividade, porém, continuava, pois dela dependia a conservação da fé do 

povo de Deus. Mendonça percebeu esta característica e afirmou que se as religiões acreditam 

ter algo de permanente devido à sua ―tradição e memória, por intermédio do seu instrumento 

clerical e sacerdotal, elas estão sempre se modificando através de outro instrumento que é o 

profetismo constestatário e corretivo que há no seu interior‖ (MENDONÇA, 2004, p.38). 

 Há abundantes exemplos de atividade crítica, social e profética no Antigo Testamento, 

especialmente no período do século VIII a.C. O que há de especial neste período é que, a 

partir de então, a crítica dos ―profetas literários‖ se torna mais ácida quanto às estruturas 

políticas e religiosas, chegando a ameaçar a sua existência, o que diferia dos profetas ―pré-

literários‖ que, apesar de críticos, eram, até certo ponto, condescendentes com estas estruturas 

(SCHWANTES e MESTERS, 1989, p. 11-12). O profeta Amós anuncia os oráculos contra as 
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nações estrangeiras (Am 1, 3- 2, 16) que termina com uma crítica ao Reino do Norte (Israel); 

por exemplo, afirma que a prosperidade das elites se deu pela exploração dos mais pobres. O 

cristianismo profético guarda afinidades com o profetismo cuja crítica de Amós é 

característica, seja pelo conteúdo social, seja pelo conteúdo religioso. Milton Schwantes que 

tem extensa obra acerca da literatura crítica profética afirma que 

Nem todos viam o que ele via. Amós nos apresenta a realidade dos ―dias de Jeroboão‖ 

em uma ótica mui peculiar. O profeta Jonas de 2 Rs 14, 25 via as coisas de outro 

modo. O sacerdote Amazias, que denunciara Amós junto à corte (Am 7, 10-17), fazia 

outra análise dos fatos. Amós enxergava, pois, o que Jonas, Amazias e outros não 

enxergavam. Para Amós, esta diferença tem sua origem em sua experiência de Deus: 

―falou o Senhor Javé, quem não profetizará?‖ Javé fez ver‖(Am 7, 1.4.7; 8, 1; 9, 1). 

Nisso reside a alteridade de nosso Amós. Sua visão da realidade é teológica! 

(SCHWANTES, 1987, p. 21) 

 

 É sobre esta visão teológica da religião que se apóia a denúncia de Amós, segundo 

Schwantes; denúncia contra o Reino e sua realeza, mas também contra os comerciantes 

(burguesia de Israel) e contra o sacerdócio na pessoa de Amazias, sacerdote de Betel que se 

antagoniza com Amós (7, 10-17); sinal do embate entre a profecia inspirada por Deus e vinda 

da parte dos humildes e o sacerdócio formal e atrelado aos interesses do Estado 

(SCHWANTES, 1987, p. 24-25). 

 Este antagonismo entre sacerdócio e profecia é muito presente na obra de Sicre 

(2008); ele lembra que isto é ocasionado pela denúncia como a que Samuel faz a Eli (1Sm 3), 

que Oséias faz aos sacerdotes do seu tempo, ―acusando-os de rejeitar o conhecimento de Deus 

(Os 4,4) e denunciando-os como assassinos (Os 6,9)‖, que Miquéias faz aos seus 

contemporâneos, de ambição (Mq 3,11), que Jeremias faz a Fassur e por isso é açoitado e 

encarcerado (Jr 20) e aos outros sacerdotes ―nos quais só vê desinteresse por Deus (Jr 2,8), 

abuso de poder (Jr 5,31), fraude (Jr 6,13; 8,18), impiedade (Jr 23, 11). Até Isaías, amigo do 

sacerdote Zacarias (Is 8,2), não teme qualificar os sacerdotes de beberrões e de se fecharem à 

vontade de Deus (Is 28, 7-13)‖. Sofonias (Sf 3,4) e Ezequiel ( Ez 22,26) ratificam a crítica aos 

sacerdotes de profanação do sagrado e violação da Lei; este tema é recorrente em alguns 

profetas. ―Fechando a história do profetismo, Malaquias parece recolher a ideia de Oséias ao 

dizer que os sacerdotes extraviam o povo (Ml 2,8s)‖ (SICRE, 2008, p. 131-132). Embora o 

conflito entre os profetas e outros grupos sociais esteja presente em vários momentos da 

história bíblica, o século VIII a.C. é paradigmático quanto ao aspecto de crítica e contestação 

das injustiças sociais e religiosas. É quando aparecem profetas que deixam sua obra por 
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escrito e isto, segundo Sicre, porque sua palavra causou profunda impressão nos ouvintes. 

Haviam ouvido ―algo de novo, totalmente diverso do que precedia [...] esta novidade 

consistiria na rejeição do ‗reformismo‘ para dar lugar à ‗ruptura total‘‖ com as estruturas 

vigentes. A partir de Amós, a advertência é a de que o ―sistema todo está apodrecido‖ 

(SICRE, 2008, p. 242).  

 Este período também é conhecido como o ―século de ouro da profecia de Israel‖ pela 

atuação de quatro importantes profetas: Amós, Oséias, Miquéias e Isaías. Todos têm presente 

a questão social, especialmente a exploração dos mais pobres, a marginalização destes e a 

corrupção dos ricos que, nesta época, experimentavam uma prosperidade só comparável ao 

período de Salomão, mas que estava acompanhada de uma desigualdade de proporções 

alarmantes. Amós distingue dois grandes grupos sociais: os ‗oprimidos‘ e ‗os que 

entesouram‘ (Am 3,9-12). Além da social, a problemática religiosa (culto aos deuses 

estrangeiros e a manipulação da religião em um culto vazio) e a política (confiança nas 

alianças) aparecem também como componentes de contestação (SICRE, 2008, p.243-244). 

Estas características são importantes para a construção do conceito do cristianismo profético 

seja pela relevância das dinâmicas sociais, seja pelo antagonismo com o sacerdócio que, como 

veremos adiante, é, frequentemente, uma constante oposta aos movimentos cristãos críticos. 

Sicre traz uma conclusão pessoal a respeito da validade da atividade profética: 

Toda opressão política, social, econômica, se sustenta em uma ideologia opressora, 

em uma filosofia e até em uma teologia da opressão. A religião tem desempenhado 

um papel muito importante nisto, sancionando situações injustas, calando-se diante da 

exploração dos pobres, abençoando em nome de Deus as desigualdades existentes. Os 

profetas, sem terem lido Marx, também se deram conta deste problema. E jogaram por 

terra as bases pseudo-religiosas da opressão. É por isso que associam tão intimamente 

a sua crítica ao culto e às falsas idéias religiosas com a exortação à justiça. Aqui reside 

a grande atualidade da mensagem profética. Mesmo sem fazer planos concretos de 

reforma e sem promover a mobilização do povo, efetuaram uma revolução muito 

importante: a revolução das idéias (SICRE, 2008, p. 380). 

 

 Também é importante, neste nosso esforço de compreensão do eclipse profético do 

cristianismo, lembrar que a ―época áurea da profecia é seguida de muitos anos de silêncio‖ 

ocasionada, segundo muitos comentaristas, pela atividade brutal do reinado de Manassés (2Rs 

21,26) (SICRE, 2008, p. 279). Após este período, há um retorno e um apogeu onde são 

protagonistas Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Habacuc e outros; mas com o Exílio (586 a.C.) e, 

posteriormente, com o retorno do povo e a reconstrução do templo (515 a.C.) é chegado ―um 

silêncio final com Zacarias e Ageu. Este silêncio se deu, segundo alguns autores, pela 

transformação da profecia em apocalíptica, segundo outros, pelo ―desaparecimento dos reis‖ 
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(a profecia estaria intimamente ligada à monarquia). Sicre menciona Overholt e Russell que 

apontam para ―causas sociológicas‖ que consistiriam na ―falta de apoio popular e de 

reconhecimento do papel do profeta‖, a ―canonização da ‗Lei‘ (Pentateuco)‖, 

―empobrecimento da temática profética‖ e o ―pulular crescente das religiões de salvação, 

magos, adivinhos‖ (SICRE, 2008, p. 333).  

 Percebe-se então, no texto veterotestamentário, como que uma espécie de antecipação 

das dinâmicas de ocultamento que se dariam sobre a contestação em âmbito cristão, porém, 

antes disso, nos deteremos rapidamente sobre o profetismo do novo testamento. Mesters 

introduz o tema falando da esperança que se criou ao redor do retorno da profecia que por 

cerca de 500 anos se havia calado: 

... na época depois do exílio até o Novo Testamento a profecia já não pertencia ao 

presente, mas ficou ligada, quase exclusivamente, ao passado e ao futuro. De saudade, 

porque fazia lembrar as palavras que Deus tinha falado no passado, através dos 

antigos profetas. De esperança, porque fazia desejar um novo encontro com Deus no 

futuro. Entre o passado e o futuro, estava o presente, marcado pela dolorosa ausência: 

‗Não existem mais profetas! ‘ (Sl 74,9). A mais antiga tradição judaica confirma esse 

modo de pensar. Ela dizia: ‗Quando morreram os últimos profetas, Ageu, Zacarias e 

Malaquias, o Espírito cessou em Israel‘ (SCHWANTES e MESTERS, 1989, P. 27). 

 

 Mesters aponta para o cumprimento da esperança que era tanto maior, ―quanto maior a 

saudade da profecia‖; ele lembra que aquele povo esperava ―que a futura profecia fosse maior 

do que a antiga: o povo iria receber o dom do Espírito e ter visões (Jl 3,1-2; Ez 39,29; Zc 

12,10). Numa palavra, eles esperavam uma nova experiência do Deus vivo‖. Podemos então 

pressentir o sentimento de expectativa cumprida quando do aparecimento do pregador da 

Galiléia: ―o povo achava que Jesus fosse ‗o profeta que devia vir ao mundo‘ (Jo 6,14)‖ 

(SCHWANTES e MESTERS, 1989, P. 27). 

 Segundo Asurmendi, o profetismo é evocado no Novo Testamento não só na figura de 

Jesus, mas também de João Batista: ―E tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo‖ (Lc 

1,7); o próprio Jesus o qualifica como profeta ―e mais do que um profeta‖ (Lc 7,26). Ele é 

apresentado como Elias que retornara e ―é, sobretudo, na pregação que João Batista aparece 

como um profeta do Antigo Testamento, como um herói do julgamento, como a consciência 

crítica do povo‖ (ASURMENDI, 1988, p. 120) que o procurava para perguntar: ―que devemos 

fazer? Ele lhes respondia: Quem tiver duas túnicas, reparta-as com aquele que não tem, e 

quem tiver o que comer, faça o mesmo‖ (Lc 3, 10-11). Consciência ética que se coloca na 

continuidade dos grandes profetas do A.T. e que orienta a vida social e religiosa do povo que 
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ouve e segue a profecia como os discípulos seguiram o Cristo. O evangelista Lucas, em várias 

passagens, apresenta Jesus como profeta; os discípulos de Emaús, por exemplo, o consideram 

―um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo povo‖ (Lc 24,19). 

Quando responde aos fariseus sobre as intenções de Herodes a seu respeito, Jesus afirma: ―... 

preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, pois não convém que um profeta morra 

fora de Jerusalém‖ (Lc 13, 33). Segundo o relato, ele tem consciência de seu profetismo e do 

destino de profeta que lhe aguarda. Ainda segundo Asurmendi, o texto mais importante para 

caracterizar a profecia de Jesus é o da sua pregação inicial na sinagoga de Nazaré (Lc 4, 16-

30): 

De certa maneira é o seu programa, um programa profético. Neste texto, Jesus se 

apresenta como o profeta. Efetivamente, não só ele se compara a Elias e Eliseu – 

figuras típicas do profeta do Antigo Testamento – mas situa sua missão e sua ação à 

luz do célebre texto de Isaías: ‗O Espírito do Senhor está sobre mim... para anunciar a 

boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos que estão presos e, aos 

cegos, a recuperação da vista, restituir a liberdade aos oprimidos, proclamar um ano 

de graça do Senhor‘ (Is 61,1ss) (ASURMENDI, 1988, p. 124). 

  

 A comunidade dos cristãos, na sequela de seu mestre, também é geradora de profecia: 

―uma leitura, ainda que superficial, do Novo Testamento, revela-nos, nas primeiras 

comunidades cristãs, a presença do fenômeno profético, mesmo se seus contornos apareçam 

bastante obscuros‖ (ASURMENDI, 1988, p. 128). Segundo a pregação de Pedro no 

Pentecostes (At 2,17ss), é o Espírito Santo que fundamenta este profetismo como, também, 

toda a vida e ministérios da comunidade que o recebe como unção (At 10,44; 19,5-6). Há, 

certamente, diferenças entre a noção da profecia do Antigo e do Novo Testamento; no início 

do cristianismo havia uma ―conotação política muito marcada‖ de libertação da ―opressão 

romana‖ e, ainda, do profeta como aquele que prevê o futuro. Mas fala-se muito de uma 

―espécie de instituição profética, ou antes, uma função na comunidade: os profetas fazem 

parte de uma lista onde se acham doutores e apóstolos.‖ Aparece, também, como no Antigo 

Testamento, os que são considerados falsos profetas; na Didaqué há a instrução: Se um 

apóstolo vem a vós, que seja recebido como o Senhor... Mas, se ficar três dias e pedir 

dinheiro, é um falso profeta (11,4-6) (ASURMENDI, 1988, p.130-132). Interessante notar a 

característica da abnegação e do desinteresse econômico que marcam o profetismo; mais 

adiante, neste trabalho, isto será retomado quando for apresentada a noção de profetismo em 

Weber; mas desde já, pode-se perceber esta distinção que também gera, na comunidade, 

credibilidade quanto à profecia. Por outro lado, é importante notar que este profetismo guarda 
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semelhanças, mas, também, diferenças em relação ao do século VIII a.C. e ao profeta de 

Weber. Este contrasta com seus líderes; entra em conflito com seu ―clero‖; no cristianismo 

primitivo, porém, a profecia era um dos ministérios que animavam a vida da comunidade, 

como se depreende do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos coríntios, e, mesmo havendo 

alguns conflitos, seu objetivo era o de ―edificar a comunidade‖, não restaurá-la (até porque se 

tratava de comunidades novas). Esta função virá mais tarde, quando o cristianismo 

experimentar, pelos séculos, o desgaste institucional; o que se liga ao nosso tema central, o 

eclipse do profetismo cristão.  

 Seguindo uma construção mais sociológica, especialmente inspirada em Weber, 

Bonneau analisa o profetismo de Jesus como de  

alguém que reage contra a ordem religiosa estabelecida. Saiu, de fato, do judaísmo 

carismático e veste o manto de profeta, proclama uma mensagem (até mesmo 

subversiva) que incomoda as autoridades religiosas de sua época, realiza milagres, 

cura os enfermos e anuncia a vinda iminente do Reino de Deus [...] a Igreja nasceu 

num contexto de contestação ao sistema religioso judaico, de expectativa do fim do 

mundo, de efervescência e de manifestações carismáticas, de acolhida, de liberdade e 

de destruição das barreiras sociais. (BONNEAU, 2003, p. 12-13)  

 

 Esta caracterização do profetismo de Jesus e de sua comunidade destaca os aspectos 

carismático e de contestação que compõem a forma de cristianismo que é objeto deste estudo, 

seja na dimensão social, como na política e na religiosa. Também a dinâmica do eclipse pode 

ser observada já neste período quando os líderes da comunidade estabelecem ―regras‖ para os 

diversos ministérios. Paulo ensina que ―aqueles que Deus estabeleceu na Igreja são, em 

primeiro lugar, apóstolos; em segundo lugar profetas; em terceiro, doutores [...] Vêm, a seguir 

os dons dos milagres, das curas, da assistência, do governo e o de falar diversas línguas‖ 

(1Cor 12,28). Aos poucos a espontaneidade profética desvanece; o Pastor de Hermas, do 

segundo século, refaz a lista dos diversos ministérios da comunidade nomeando: ‗os 

apóstolos, os bispos, os doutores, os diáconos que caminharam segundo a santidade de Deus‘ 

(Pastor de Hermas II 5,1). Os profetas já não são citados, ―à medida que o tempo avança, sua 

presença se torna cada vez mais rara‖ (BONNEAU, 2003, p. 14-16).   

 Segundo Bonneau, o surgimento e ocaso do profetismo cristão compreendem quatro 

fases que se estendem desde o ano 30, aproximadamente, até a segunda metade do século II. 

Há um período inicial que se caracteriza pelo ―entusiasmo, vitalidade e primeiros conflitos‖; 

duas correntes de profetas atuam nesta fase: os palestinenses e os helenistas. A segunda fase é 

marcada pelo estabelecimento pleno do ―processo institucional‖ que aos poucos neutraliza o 
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papel profético. O terceiro período é de ―estabilização‖ da vida comunitária, de combate às 

―heresias e aos falsos doutores‖; a presença dos profetas não é mencionada nas epístolas 

pastorais, mas ao menos no ambiente onde surgiu o Apocalipse, ―alguns profetas, sempre 

ativos, desenvolveram uma temática de julgamento e de esperança que se inscreve no gênero 

literário explorado pelo profetismo anterior, tanto judeu como cristão...‖. O último período é o 

dos Padres Apostólicos (século II) no qual ―os raros profetas remanescentes não passam de 

caricaturas daquilo foi outrora esta atividade‖ e no final do qual surge o montanismo, 

derradeira manifestação do profetismo primitivo e que foi rejeitado ―em bloco pela corrente 

central do cristianismo‖ (BONNEAU, 2003, p.18-23). De interessante nota, o montanismo 

―surgiu como um despertar vulcânico‖ de um profetismo ―extático‖ protagonizado por 

Montano (antigo sacerdote frígio de Cibele) e duas profetisas, Priscila e Maximila, que, em 

transe, ―expressavam-se em nome do Espírito Santo‖ e desafiavam as ―convenções da Igreja‖ 

(BONNEAU, 2003, p. 275). O fim deste movimento coincide com o início de um grande 

silêncio da profecia na Igreja antiga, sinal da vitória da instituição sobre o carisma. 

 

1.2. PROFETISMO NA HISTÓRIA CRISTÃ 

 

 A assunção da fé cristã pelo império romano marca um estágio mais evoluído de 

institucionalização e uma consequente involução de qualquer resquício do fenômeno 

profético. A conhecida influência política e do poder estatal sobre a Igreja refletiu também a 

necessidade de legitimação e coesão do império, assumindo a Igreja, muitas vezes, o papel de 

coerção à fé cristã. Muitos exemplos de personagens que se rebelaram contra esta situação 

poderiam ser mencionados aqui e muitos deles coincidem certamente com as dinâmicas 

proféticas; nos limitaremos a pontuar rapidamente alguns casos.  

 Alguns episódios, escolhidos ao acaso no livro Historia de la Iglesia, II, Edad Media 

(HERRERO, 2005)
 4

, ilustram o itinerário profético pela Idade Média. No século XI 

encontramos, no oeste da França, pregadores itinerantes que traziam tendências, por um lado, 

espiritualistas e, por outro, anticlericais e alcançaram grande popularidade denunciando os 

vícios do clero. Alguns nomes se destacaram, como o de Roberto de Arbrissel, Bernardo de 

Tirón, Vidal de Savigny e Henrique de Lausana. Alguns eram clérigos eremitas e de 

apostolado itinerante que tentavam sensibilizar o clero e fiéis dos valores evangélicos 

                                                 
4
 A tradução é nossa. 
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(pobreza, caridade e castidade). Na Itália destaca-se o nome de Arnoldo de Brescia 

(HERRERO, 2005, p. 327-328). Na região do Reno, no século XII, surge o movimento dos 

Cátaros que ―rejeitavam a propriedade, até a comum; erravam de cidade em cidade como os 

apóstolos e pregavam o evangelho‖; davam importância exclusiva ao batismo no Espírito 

Santo. Não tinham uma relação de dependência da Igreja Católica, mas se serviam dos 

conteúdos da fé cristã (Ibid., p. 330-333).  

 Episódios mais conhecidos, aqueles dos Valdenses e do Abade Joaquim de Fiore 

marcaram o século XII. O primeiro, na região de Lion, teve a condução de Pedro Valdo que 

reuniu seguidores para pregar o Evangelho e, por isso, encontrou a oposição acirrada do clero 

que não reconhecia o direito de pregação aos fiéis (Ibid., p. 333-334). O segundo, na Itália, 

inicia uma Doutrina da Era do Espírito Santo que foi condenada pelo IV Concílio de Latrão 

(1215), mas que, não obstante, continuou a inspirar outros movimentos (Ibid., p. 340-341).  

 As ordens mendicantes seguiram caminhos diversos, assumindo um modo de vida 

leigo e pobre, na sequela do Evangelho, sem romper com a hierarquia, mas impondo ao clero 

e à cristandade uma crítica velada. É de Francisco de Assis, séc. XIII, talvez um dos exemplos 

mais exuberantes deste profetismo pacífico. Exerceu uma crítica sem ruptura com o 

catolicismo estabelecido; criticou profeticamente (com a vida de pobreza) a porção do clero e 

da hierarquia que viviam na opulência. Sua Ordem, com o tempo, clericalizou-se (exceto a 

ordem terceira), embora não fosse este o intuito inicial; o próprio Francisco que inicialmente 

resistiu em receber as ordens sagradas, acabou por aceitar, ao menos, o diaconato. Seus 

seguidores eram pregadores e em pouco tempo tornaram-se numerosos, o que, 

inevitavelmente, desembocaria em um processo de institucionalização, assumindo uma regra 

aprovada pela hierarquia (Ibid., p. 383-389). No século XIV, há uma celeuma sobre a 

pobreza, protagonizada pelos Fraticceli (―pequenos irmãos‖). Inspirados em Joaquim de 

Fiore, viviam a pobreza total de modo radical e, em confronto com o clero, colocavam a 

questão sobre se Jesus e os discípulos possuíam, ou não, bens (Ibid., p. 528-529). 

 A Reforma é um capítulo que aqui não pode ser desenvolvido, mas que necessitaria de 

uma reflexão aprofundada acerca de seu profetismo inicial, ao menos, posto que com o tempo, 

também cede à institucionalização. Antes mesmo de Martinho Lutero (séc. XVI), na 

Alemanha, devem ser lembrados, entre outros, os nomes de John Wyclif, em Oxford, e de Jan 

Hus em Praga, ambos no século XIV. Outro personagem que é citado por vários autores que 

estudaram os diversos messianismos, profetismos e utopias da história, é Thomas Münzer; ele 

encarna o profeta guerreiro e é um ícone da contestação religiosa, política e social. O 
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Dicionário de Messianismos e Milenarismos de Desroche elenca uma infinidade de 

movimentos, dentro e fora do catolicismo, que assumiram uma postura profética ora 

reformista, ora contestadora, ora utópica. 

 Há ainda muitas formas de irrupção do profetismo na história cristã. Em nosso país, 

por exemplo, houve manifestações específicas que ligam intimamente o profetismo às 

diversas formas de messianismos; são os fenômenos religioso-revolucionários de Canudos, 

Caldeirão de Santa Cruz, Contestado, Juazeiro do Norte, Catulé, os Muckers e outros 
5
. 

Oliveira faz uma abordagem sociológica do fenômeno de Canudos do século XIX 

(OLIVEIRA, 1985, p. 241-248); ele narra que os  

agregados, moradores, arrendatários, meeiros, camaradas e pequenos proprietários, 

atingidos pela crise da economia escravista e pela seca, deixam sua terra em busca de 

trabalho. É neste contexto que Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como 

Antônio Conselheiro, vai desempenhar o papel de líder carismático que o torna 

célebre. (OLIVEIRA, 1985, p.242) 

 

 Conselheiro se torna beato quando abandona tudo e vai peregrinar no sertão 

nordestino. Desde as peregrinações do pe. Ibiapina 
6
, que mereceria um capítulo à parte, 

surgiram alguns beatos que se reuniam em confrarias ou eram itinerantes. Conselheiro, 

diferentemente de um profeta que rompe com a tradição, concentra sua pregação nos aspectos 

tradicionais da fé cristã conforme era ensinada na época. Há um forte acento escatológico, 

como é comum em tempos de crise; Oliveira traz o testemunho de Os Sertões de Euclides da 

Cunha sobre sua pregação: 

Em 1896 hade rebanhos mil correr da praia para o certão; então o certão virará praia e 

a praia virará certão. Em 1897 haverá muito pasto e pouco rasto e um só pastor e um 

só rebanho. Em 1898 haverá muitos chapéus e poucas cabeças. Em 1899 ficarão as 

águas em sangue e o planeta hade apparecer no nascente com o raio do sol que o ramo 

se confrontará na terra e a terra em algum lugar se confrontará no ceu... Hade chover 

uma grande chuva de estrellas e ahi será o fim do mundo. Em 1900 se apagarão as 

luzes. (apud Oliveira, 1985, p.243) 

                                                 
5
 Uma bibliografia ampla pode ser encontrada em: PEREIRA DE QUEIROZ, Maria Isaura. O messianismo no 

Brasil e no Mundo. São Paulo, Alfa-Omega, 1977. MONTEIRO, Douglas Teixeira. Os errantes do novo século: 

um estudo sobre o surto milenarista do contestado. São Paulo, Duas Cidades, 1974 e ―Um Confronto entre 

Juazeiro, Canudos e Contestado‖, in Fausto Boris (dir.). História Geral da Civilização. Tomo III – O Brasil 

Republicano – 2º Volume: Sociedade e Instituições – 1889-1930, Rio de Janeiro/São Paulo, Difel, 1977. 

GOMES, ANTÔNIO MÁSPOLI DE A. A destruição da terra sem males: o conflito religioso do Caldeirão de 

Santa Cruz. In:  REVISTA USP, São Paulo, n.82, p. 54-67, junho/agosto 2009. Disponível em 

<http://www.usp.br/revistausp/82/06-maspoli.pdf>. Acesso em 20 jul 2013. 
6
 Em meados do século XIX, ele que tinha sido advogado, juiz, deputado nacional e que foi ordenado sacerdote 

aos 48 anos, saiu pelos sertões para pregar, curar, fundar confrarias que cuidavam de orfanatos e escolas, 

estimulava a construção de açudes, estradas, etc (Oliveira, 1985, p.242). Ver também: CARVALHO, E. L. T. de. 

A missão Ibiapina. Passo Fundo, Berthier, 2008. 
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 O arcebispo da Bahia se opôs fortemente às atividades do Conselheiro e proibiu aos 

fiéis de se reunirem para ouvi-lo; contudo, o ―arraial de Canudos, construído a partir de 

1893‖, continuava crescendo e chegou a contar com ―20 a 30 mil habitantes, quando foi 

atacado por tropas federais a partir de novembro de 1896‖. É clara, neste episódio, a 

insatisfação popular com a ―ordem social imposta pela burguesia agrária‖ que tinha na 

proclamação da república, seu símbolo maior. O Conselheiro reage a este status quo, 

―recusando-se a pagar impostos‖ e se opondo ao clero que apoiava o ―novo regime‖ 

(OLIVEIRA, 1985, p.246). Sua atividade, que alguns não consideram como messiânica, pode 

ser tipicamente caracterizada como profética pelo teor de seu discurso que apesar de ser 

predominantemente religioso, ―tinha uma dimensão de protesto social e político‖. Esta 

dimensão representava uma séria ameaça aos proprietários rurais e, consequentemente, à 

república, pois era um perigoso exemplo de camponeses que, ―antes submissos‖, agora 

ousavam ―contestar... seus dominadores!‖ (OLIVEIRA, 1985, p.247). 

 A natureza deste texto não permite mais do que um sobrevoo sobre algumas 

manifestações do profetismo cristão através dos tempos. Nosso objetivo é o de, através da 

observação de formas religiosas contestadoras desde as origens bíblicas, caracterizarmos 

existencialmente o conceito de cristianismo profético com o qual estamos trabalhando. Este 

trajeto faz-se necessário em primeiro lugar porque cristianismo e profetismo são movimentos 

existências, ou seja, eles se realizam enquanto orientam, iluminam e dão sentido à existência 

humana que se abre à religiosidade como forma de transcendência, mas também como forma 

de convivência comunitária orgânica, não individualista, não alienada; em uma palavra: 

solidária. Em segundo lugar, é importante observar este trajeto de manifestações proféticas do 

cristianismo para verificar como é historicamente marcado por altos e baixos, irrupções e 

sepultamentos que revelam seu caráter ao mesmo tempo transitório e contínuo. O acima 

referido Dicionário de Desroche ilustra bem esta trajetória multivariada com seu catálogo de 

eventos que, se por um lado são classificados como messiânicos, por outro exibem, em alguns 

casos, também a exuberância profética e seu contínuo ressurgir na história. 

 Tanto em ambiente bíblico como na história do cristianismo, e mesmo fora destes, são 

diversos as acepções do termo profetismo. Há o profeta que anuncia a vontade de Deus, o 

vidente, o taumaturgo, o extático, o consolador, o que anuncia a tragédia e aquele que contesta 

o status quo religioso e político de uma determinada sociedade. Interessa, de modo especial, a 

nossa pesquisa, classificar algumas manifestações e movimentos do catolicismo brasileiro em 
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torno das décadas de 1950 a 1970, como proféticos contestadores; o que tentaremos fazer em 

seguida. Por ora, porém, faz-se necessário recorrer às intuições basilares da sociologia da 

religião de Max Weber e das reflexões de Pierre Bourdieu.  

 

1.3 O PROFETISMO POR WEBER E BOURDIEU 

 

 Antes de qualquer coisa, é preciso justificar a escolha destes dois guias para uma 

melhor compreensão da temática profética. A escolha de Max Weber (1864-1920) justifica-se, 

além de ser um clássico, pela grandeza de sua obra no campo da sociologia compreensiva. Há 

um projeto de edição crítica em língua alemã, Obra completa de Max Weber (MWG – Max 

Weber Gesamtausgabe) que contava com um total de 33 volumes, em fevereiro de 2012, com 

600 páginas em média e prevê um total de 47 até 2015
7
. Destaca-se também o fato de ser um 

dos fundadores da sociologia da religião; sua contribuição neste campo vai muito além do 

conhecido A ética protestante e o espírito do capitalismo, e para este trabalho, suas reflexões 

sobre as formas de dominação e sobre os ―tipos ideais‖ serão fundamentais. Sua exposição 

sobre o antagonismo entre o profeta e o corpo sacerdotal pode lançar luz sobre a temática 

central de nossa proposta: o eclipse da profecia.  

 A opção pela contribuição de Pierre Bourdieu se justifica, entre outros importantes 

aspectos de sua obra, por sua elaboração da temática da dominação religiosa em sua 

Interpretação da Teoria da Religião de Max Weber que nos oferece uma visão mais aguçada 

da figura profética e do referido antagonismo com o sacerdote. 

 Antes de entrar na temática profética proposta por Weber, faz-se necessário examinar, 

entre os tipos de dominação legítimas que encontramos em sua obra Economia e Sociedade 

(Weber, 1991, p. 141ss), aquele tipo puro que o autor designa como dominação carismática. 

Esta se articula sobre o conceito de carisma, ou seja, ―uma qualidade pessoal considerada 

extra-cotidiana [...] e em virtude da qual se atribuem a uma pessoa poderes ou qualidades 

sobrenaturais, sobre-humanos ou, pelo menos, extra-cotidianos específicos ou então se a toma 

como enviada por Deus, como exemplar e, portanto, como ‗líder‘‖ (Ibid., p.158-159). Como 

todo tipo de dominação social, esta se dirige a um determinado grupo como uma forma de 

obter sua obediência habitual, constante e sem resistência crítica. Este grupo forma uma 

                                                 
7
 HANKE, Edith. A obra completa de Max Weber – MWG. Um retrato. In: Tempo Social, revista de sociologia 

da USP, v. 24, n. 1, 2012, pp. 99-118. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/48861>. 

Acesso 20 Jul 2013. 
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―comunidade de adeptos” que se liga ao líder carismático por um vínculo emocional e que 

tem por características: não ser funcionários como na dominação racional burocrática, não 

haver hierarquia, nem promoções por privilégios, nem salário ou alguma forma de 

remuneração, ―vivendo os discípulos ou sequazes (originariamente) com o senhor em 

comunismo de amor ou camaradagem, a partir dos meios obtidos de fontes mecênicas‖. O 

profeta é um tipo puro ideal desta dominação onde não há regras jurídicas ou regulamento 

para a sua comunidade de adeptos, contudo, esta segue os novos mandamentos anunciados 

por este em ―virtude de revelação, do oráculo, da inspiração‖. Esta dominação é ―extra-

cotidiana‖, ―irracional‖ – no sentido de se submeter mais ao carisma do líder que a normas e 

regras – e ―revolucionária‖, por isso, se opõe à dominação racional, burocrática e à tradicional 

que se fundamentam em instrumentos comuns de domínio (WEBER, 1991, p.160). 

 Uma nota importante na caracterização ideal do portador do carisma, especialmente 

no caso do profeta, é que este não se liga à preocupação econômica, rejeitando ―o 

aproveitamento econômico dos dons abençoados como fonte de renda‖. Esta característica é 

recorrente no cristianismo profético; o próprio Weber atesta que a ―renúncia a cargos 

eclesiásticos pelos jesuítas é uma aplicação racionalizada deste princípio de ‗discípulos‘. É 

evidente que todos os heróis da ascese, as ordens mendicantes e os combatentes pela fé 

também pertencem a esta categoria‖ (Ibid., p.160-161). De fato, apesar de serem 

características mais ideais que reais, como afirmou Weber, o desapego aos bens materiais e a 

recusa a se submeter aos mecanismos econômicos que conduzem boa parte das relações na 

sociedade, foram sinais de renovação religiosa do cristianismo em vários momentos da sua 

história, além de serem marcas revolucionárias que inspiraram e ainda inspiram grupos ávidos 

por mudanças sociais. É o caso da austeridade de vida de Jesus e de seus discípulos nos 

relatos do Novo Testamento; da vida monástica no oriente e ocidente; das ordens 

mendicantes, mencionadas acima; em especial o modelo apresentado e vivido por Francisco 

de Assis; é o caso também dos grupos que fizeram a opção preferencial pelos pobres nas 

décadas de 1960 e 70, de que falaremos adiante. Em todos estes casos, é quase sempre o 

carisma que deflagra uma energia renovadora e libertadora das amarras cotidianas e 

limitantes próprias da tradição:  

O carisma é a grande força revolucionária nas épocas com forte vinculação à tradição. 

[...] o carisma pode ser uma transformação com ponto de partida íntimo, a qual, 

nascida de miséria ou entusiasmo, significa uma modificação da direção da 

consciência e das ações, com orientação totalmente nova de todas as atitudes diante de 

todas as formas de vida e diante do ‗mundo‘, em geral (Ibid., p.161) 
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 O carisma profético precisa de constante reafirmação (da parte de seu deus ou de seu 

dom), caso contrário, há o risco de ―desvanecer sua autoridade carismática‖ (WEBER, 1991, 

p.159). É o que parece ter ocorrido com nosso objeto de estudo, o cristianismo profético das 

décadas que anteciparam e se seguiram ao Concílio Vaticano II; antes, porém, vamos ao que 

Weber entende por profeta: 

Por ‗profeta‘ queremos entender aqui o portador de um carisma puramente pessoal, o 

qual, em virtude de sua missão, anuncia uma doutrina religiosa ou um mandado 

divino. Não queremos distinguir fundamentalmente entre o profeta que anuncia de 

novo uma revelação antiga (de fato ou suposta) e aquele que reivindica para si uma 

revelação totalmente nova, isto é, entre o ‗renovador‘ e o ‗fundador‘ de uma religião. 

[...] O decisivo para nós é a vocação ‗pessoal‘. Esta é que distingue o profeta do 

sacerdote. Primeiro e sobretudo porque o segundo reclama autoridade por estar a 

serviço de uma tradição sagrada, e o primeiro, ao contrário, em virtude de sua 

revelação pessoal ou de seu carisma. (Ibid., p.303) 

 

 Notemos a ênfase sobre o caráter pessoal que marca a figura do profeta; a sua vocação 

a uma missão pessoal dada por Deus, ou seja, alheia aos mecanismos tradicionais e 

institucionais próprios da manutenção religiosa como no sacerdócio. Todavia, esta vocação 

pode se dar dentro de uma instituição para fundar outro grupo religioso, mas também para 

renová-la, o que compreende também diversos tipos de profetismo cristão que geraram 

mudanças na estrutura de origem, sem se desligar desta.  

 Weber menciona as qualidades exigidas da profecia da Igreja primitiva ou do Antigo 

Testamento como ―dons específicos do espírito, de determinadas capacidades mágicas ou 

extáticas‖; mas afirma que, diferentemente destas, o que caracteriza o profetismo é o ―caráter 

gratuito de sua profecia‖, alheio a uma remuneração estabelecida. Não está explícito aqui o 

motivo desta escolha de Weber, mas é possível pressentir a intuição, fundada possivelmente 

em sua observação, de que esta característica é capital na distinção deste comportamento 

religioso, pois, de modo diverso do comportamento religioso por interesses próprios, 

materiais, este define a opção por uma essência religiosa. 

O caráter gratuito da propaganda profética, por exemplo, o princípio expressamente 

estabelecido de que o apóstolo, o profeta, o mestre do cristianismo antigo não deve 

fazer de sua missão um ofício, de que somente por curto tempo deve desfrutar da 

hospitalidade de seus fiéis, de que deve viver do trabalho próprio ou (como o budista) 

daquilo que recebe sem pedi-lo expressamente, é ressaltado, nas epístolas de Paulo, 

[...] reiteradamente e com maior ênfase (‗quem não trabalha, que não coma‘ dirige-se 

aos missionários) e constitui, naturalmente, um dos segredos principais do sucesso da 

propaganda da profecia (Ibid., p.304). 
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 Esta essência religiosa parece ser apontada por Weber como a ―especificamente 

religiosa relação significativa com o eterno [que] traz a salvação‖ (WEBER, 1991, p.313). 

Desta forma, dá uma pista para entender a rejeição desta por parte dos que procuram os 

―elementos mágicos do sacerdócio organizado‖ ou dos ―magos e adivinhos‖; o ―profeta ético 

e exemplar‖ é avesso à magia, à busca interesseira do sagrado (como instrumento) por seus 

―clientes‖. Talvez esteja aqui uma indicação dos motivos do desprestígio desta categoria de 

profecia em nossos dias tão voltados para uma religiosidade mágico-instrumental como se 

depreende, no campo católico, da quase exclusiva ênfase sobre os elementos sacramentais ou 

pentecostais. Weber indica que as ―tensões‖ entre o profetismo e a ―tradição sacerdotal‖ são 

originadas deste antagonismo e é pelo seu ―poder‖ junto aos leigos que o profeta ―pode 

cumprir sua missão ou se torna um mártir dela‖, o que se dá, muitas vezes no confronto com o 

sacerdócio que ou ―compromete-se com a nova profecia, adota-a ou sobrepuja sua doutrina, 

elimina-a ou é eliminado ele mesmo‖ (Ibid., p. 314). 

 Estas reflexões tipológicas de Weber ajudam a compor um quadro comparativo do 

profetismo que será aqui estudado, sempre em sua referência ao campo religioso católico 

brasileiro. Ele se fundamenta em um carisma pessoal, em uma mensagem de renovação 

religiosa e social, na postura de uma missão gratuita dirigida a uma comunidade de leigos que 

se tornam adeptos desta mensagem, pois seu conteúdo já vigorava, latente, em suas aspirações 

por mudanças existenciais, políticas, sociais ou religiosas. Esta inovação sofre com o 

antagonismo de estruturas de dominação tradicional, especialmente do tipo puro do sacerdote, 

que se opõem ao apelo, muitas vezes, utópico do profeta.  

 Como para nossa hipótese de trabalho, percebemos a importância deste conflito, 

revisaremos, no livro Economia das Trocas Simbólicas, uma contribuição do sociólogo 

francês Pierre Bourdieu (1930-2002) para analisá-lo, pois aí há um aprofundamento teórico 

desta oposição. Uma importante referência está no fato de que ele estabelece relação entre a 

noção weberiana de carisma e o ―poder simbólico‖ que os ―agentes religiosos‖, pela crença 

em sua própria missão, detêm; 

... toda teoria da profecia deve reservar um lugar ao carisma como ideologia 

profissional do profeta, condição de eficácia específica da profecia, na medida em que 

conserva a fé do profeta em sua própria ‗missão‘ e ao mesmo tempo, lhe fornece os 

princípios de sua ética profissional, sobretudo a recusa pública de todos os interesses 

temporais. (BOURDIEU, 1992, p. 55) 
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 Bourdieu apela para ―o complexo xamanista‖ de Lévi-Strauss para entender a relação 

entre o ―interesse, a crença e o poder simbólico‖; segundo este, há uma ―dialética da 

experiência íntima e da imagem social‖ da qual surge o ―poder simbólico‖ do profeta junto a 

seus adeptos (BOURDIEU, 1992, p. 55-56). Seja qual for a natureza desta experiência, ela 

pode ser considerada um ponto de partida para o evento profético, na medida em que constitui 

sua fonte e motivação; esta, por sua vez, gera um reflexo na comunidade ou na sociedade de 

onde emana seu poder de gerar aquilo que Bourdieu denomina habitus religioso. Esta noção, 

contribuição original deste autor é, em suas palavras, o ―princípio gerador de todos os 

pensamentos, percepções e ações, segundo as normas de uma representação religiosa do 

mundo natural e sobrenatural‖ (Ibid., p. 57). O profeta, como os outros agentes religiosos, é 

desta forma, detentor de um ―capital religioso‖ que lhe possibilita influenciar a vida e as 

crenças de sua comunidade de seguidores. Como, em geral, estes seguidores pertencem a um 

grupo religioso já instituído, como é o caso da Igreja, origina-se um conflito ―pelo monopólio 

do exercício legítimo do poder religioso sobre os leigos e da gestão dos bens de salvação‖ 

entre a ―a Igreja e o profeta e sua seita.‖ Esta Igreja que se entende como um fenômeno não 

transitório, e precisa que seja assim entendida, mostra uma tendência, mais ou menos 

acentuada, a expurgar fenômenos que se caracterizam como ―novas empresas de salvação‖, 

como também a ―busca individual de salvação‖, e isto se dá pelo ―monopólio‖ de um ―capital 

de graça institucional ou sacramental” que, por sua vez, é entregue aos seus sacerdotes 

(Ibid., p.58). O conflito se instala, então, quando ―o profeta (ou o heresiarca) e sua seita, pela 

ambição que têm de satisfazer eles mesmos suas próprias necessidades religiosas sem a 

mediação ou a intercessão da Igreja‖, contestam-na, 

... colocando em questão o monopólio dos instrumentos de salvação, estando 

obrigados a realizar a acumulação inicial do capital religioso pela conquista (e/ou pela 

reconquista incessante) de uma autoridade sujeita às flutuações e as intermitências da 

relação conjuntural entre a oferta de serviço religioso e a demanda religiosa de uma 

categoria particular de leigos. (Ibid., p.59) 

 

 Esta contestação só é possível se é, também, capaz de realizar a ―subversão da ordem 

simbólica vigente (isto é, sacerdotal)‖ através de uma ―reordenação simbólica‖, ou seja, a 

naturalização do sagrado instituído e a ―sacralização do sacrilégio (isto é, da transgressão 

revolucionária)‖ (Ibid., p.60). Nestes casos, a Igreja se veria obrigada a combater a dinâmica 

profética apelando para a coerção ―física ou simbólica (excomunhão)‖ ou para a ―anexação 

pelo processo de canonização (por exemplo, São Francisco de Assis)‖. Importante lembrar 



36 

 

que este autor parece se utilizar do conceito de igreja de Durkheim no qual ela não é somente 

uma ―confraria de sacerdotes‖, mas ―uma comunidade moral formada por todos os crentes da 

mesma fé, tanto fiéis como sacerdotes‖ (BOURDIEU, 1992, p. 42). 

 Muitas vezes, este combate se dá pela ―oposição entre a ortodoxia e a heresia 

(homóloga da oposição entre a Igreja e o profeta)‖. Segundo Bourdieu, na Idade Média houve 

especial concentração do poder da Igreja nas mãos da hierarquia, usando de instrumentos 

como linguagem pouco conhecida e o monopólio do acesso aos sacramentos e aos textos 

sagrados. Os monges que tinham um papel marcante na Igreja primitiva, passam a segundo 

plano, enquanto os sacerdotes se tornam ―instrumento indispensável da salvação‖ e a 

hierarquia ganha ―poder de santificação‖. Acontece então um deslocamento da ênfase 

ética/moral para a ritual ―fazendo com que a salvação dependa muito mais da recepção dos 

sacramentos e da profissão de fé do que da obediência às regras morais‖. É o caso das 

indulgências, peregrinações e demais atos de ritualismo popular (Ibid., p. 62). Há um conflito 

entre ―especialistas religiosos‖ que ocupam posições antagônicas (dominados e dominadores) 

na estrutura do aparelho religioso. Os membros do ―baixo clero‖ (das ordens ou dos que se 

desligaram do clero) podem assumir o papel do ―heresiarca‖, pois  

... em virtude de sua posição inconsistente na estrutura social, dispõem de um poder de 

crítica que lhes permite dar à sua revolta uma formulação (quase) sistemática e servir 

de porta-vozes às classes dominadas. É fácil passar da denúncia da Igreja mundana e 

dos costumes corrompidos do clero [...] à contestação do sacerdote como distribuidor 

idôneo da graça sacramental e às reivindicações extremistas de uma democracia total 

do ‗dom da graça.‘ (Ibid., p. 65) 

 

 Desta forma, percebemos não só alguns traços de seus métodos, mas também que o 

profeta não está só em sua reivindicação por mudanças na administração do capital religioso. 

É interessante notar, aqui, a menção das Ordens Religiosas; de fato, mais ou menos 

intensamente, estas exerceram um inegável papel contestador através da história da Igreja, e 

de modo especial, nas décadas adjacentes ao Concílio Vaticano II. Contudo, o corpo de 

sacerdotes igualmente conta com o auxílio da ―crítica intelectualista de certas categorias de 

leigos para reforçar‖ seu poder burocrático de ―submeter a liturgia, bem como o dogma, a 

uma ‗sistematização casuístico racional‘ e a uma ‗banalização‘ destinadas a torná-los 

instrumentos homogêneos (banalizados), coerentes, distintivos e fixados (‗canonizados‘) de 

luta simbólica...‖ (Ibid., p.68). 
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 Outra importante contribuição é a relação estabelecida pelo autor entre o ―campo 

religioso e o campo do poder‖; esta se dá, pois o campo religioso ―cumpre uma função 

externa de legitimação da ordem estabelecida na medida em que a manutenção da ordem 

simbólica contribui diretamente para a manutenção da ordem política...‖ (BOURDIEU, 1992, 

p. 69). Isto se dá, segundo Bourdieu, pelo peso da atividade dos leigos na ―estrutura das 

relações de força entre as classes‖ e porque, na ―produção, reprodução e distribuição de bens 

religiosos‖, estas relações tendem a reproduzir esta estrutura de forças mesmo que sob forma 

―transfigurada e disfarçada‖. ―A Igreja contribui para a manutenção da ordem política‖ 

através da manutenção da ordem simbólica e combatendo as ―tentativas proféticas ou 

heréticas de subversão‖ desta ordem (Ibid., p. 70). Bourdieu evoca mais uma vez Weber, na 

obra Judaísmo Antigo, para mostrar a influência das relações de poder sobre o campo 

religioso e as soluções que foram dadas para o conflito entre o sacerdócio e a profecia.  

Nos grandes impérios burocráticos, como por exemplo, Egito e Roma, a profecia é 

simplesmente excluída de um campo religioso estritamente controlado pela polícia 

religiosa de uma religião de Estado. Ao contrário, em Israel, o sacerdócio não podia 

contar com uma monarquia muito débil para suprimir de vez a profecia cuja longa 

tradição lhe assegurava uma sólida base de apoio junto aos cidadãos mais respeitados 

(Ibid., p. 73). 

 

 Bourdieu reconhece na profecia uma ―aptidão para formular e nomear o que os 

sistemas simbólicos vigentes afastam para o domínio do informulado ou do inominável...‖, 

uma aliança com uma ―extração social mais elevada‖ e uma ―posição inconsistente na 

estrutura do campo religioso e na estrutura das relações de classe‖. E afirma que esta aptidão é 

o ―capital inicial que permite ao profeta exercer uma ação de mobilização sobre uma fração 

suficientemente poderosa dos leigos, simbolizando por seu discurso e por sua conduta 

extraordinários o que os sistemas simbólicos ordinários são estruturalmente incapazes de 

exprimir...‖, em outras palavras, o profeta ―é o homem das situações de crise, quando a ordem 

estabelecida ameaça romper-se ou quando o futuro inteiro parece incerto‖ (Ibid., p.73). Este é, 

geralmente, o momento gerador da profecia, ou seja, quando as tradições ou os sistemas 

simbólicos se desgastam e perdem o poder de orientar a vida de uma determinada sociedade. 

Bourdieu cita Marcel Mauss em sua afirmação de que os profetas e os hereges surgem em 

momentos de fome e guerra que ―fazem surgir novas idéias e novas tradições...‖, e cita 

Wilson D. Wallis que, tratando do messianismo, afirma que também este aparece em 

momento de aspiração política por mudanças, mas ―quando a prosperidade nacional 

refloresce, a esperança messiânica se esvai‖ (Ibid., p. 74). Podemos intuir que este 
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comportamento se liga, de modo muito especial, ao tema do eclipse do profetismo em nossa 

realidade brasileira, tendo em vista que o auge deste movimento se deu em momentos de 

maior pressão social e, à medida que a pressão diminuía, diminuiu também seu vigor junto 

aos seus protagonistas, o que mostra a validade da crítica que Bourdieu faz à teoria do carisma 

de Weber; segundo esta, o carisma não está associado unicamente à ―natureza de um 

indivíduo singular‖, mas está implícito no grupo dos destinatários. Estes destinatários 

perceberam suas aspirações ecoarem nas palavras do profeta e se tornaram ―sociedades que, 

tendo-se livrado da mera reprodução, entraram para a história‖ (BOURDIEU, 1992, p.74-76). 

 Outro tema que Bourdieu recupera de Weber, em sua Interpretação da Teoria da 

Religião é o das demandas religiosas; estas estão ligadas às ―demandas de legitimação da 

ordem estabelecida próprias das classes privilegiadas, e as demandas de compensação 

próprias das classes desfavorecidas (religiões de salvação).‖ Bourdieu explica estas demandas 

de Weber: as classes privilegiadas partem da presunção de sua própria ―excelência‖, da 

perfeição de seu agir que é ―expressão de seu ser qualitativo‖; já as classes desfavorecidas, 

fundam sua esperança em uma ―promessa de redenção do sofrimento, e no apelo da 

providência capaz de dar sentido ao que são a partir do que virão a ser‖. Esta segunda 

representação pode ser subjugada pela primeira sempre que uma burocracia política se alia à 

função de legitimação religiosa:  

A burocracia se caracteriza por um profundo desprezo por toda religiosidade 

irracional, o que se alia à consciência de que ela pode ser utilizada como meio de 

domesticação [...] as grandes potências hierocráticas (igrejas) estão predispostas a 

fornecer ao poder político um ‗poderio de legitimação‘ [...] totalmente insubstituível, e 

que elas constituem um meio inigualável de domesticação dos dominados... (Ibid., 

p.87-88). 

 

 Há uma concorrência pelo poder religioso que consiste no poder de modificar a vida 

dos leigos pela imposição do habitus religioso que aqui é explicitada um pouco mais pelo 

autor, afirmando ser ―uma disposição duradoura, generalizada e transferível de agir e de 

pensar conforme os princípios de uma visão (quase) sistemática do mundo e da existência‖ 

(Ibid., p.88). A oposição entre o corpo sacerdotal e o profético vem expressa pelo modo de ser 

de cada tipo ideal. O profeta exerce seu poder por uma palavra ―extraordinária e descontínua‖ 

voltada para ―‗discípulos‘ [que] ignoram a ‗carreira‘ e as ‗promoções‘, as ‗nomeações‘ e as 

‗distinções‘, as hierarquias e os limites de competência‖, enquanto o sacerdote (visto aqui 

como um ―funcionário do culto‖) se utiliza de um ―método religioso de tipo racional‖ próprio 

de seu ―aparelho administrativo de tipo burocrático‖ (Ibid., p. 89). O profeta precisa formar, 
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então, uma ―comunidade‖ que dê continuidade à sua ação, o que desemboca numa 

―instituição‖ que, inevitavelmente, mata a profecia, pois é ―necessário que o profeta morra 

enquanto tal, isto é, como mensagem de ruptura com a rotina e de contestação da ordem 

ordinária, para sobreviver no corpo doutrinal do sacerdócio, moeda cotidiana do capital 

original de carisma‖ (BOURDIEU, 1992, p. 90). 

 A luta entre o sacerdote e o profeta depende não só da mensagem profética, mas da 

força dos grupos mobilizados por ambos em âmbito extra-religioso; este conflito é resolvido 

pelo uso da força, quase sempre em desvantagem do profeta (como também do mago). Isso 

porque o corpo de sacerdotes (―profissionais distintos do mundo e burocraticamente 

organizados no que concerne à carreira, à remuneração, aos deveres profissionais e ao modo 

de vida extra-profissional‖) se utiliza das ferramentas de uma igreja instituída (―dogmas e 

cultos racionalizados, consignados em livros sagrados, comentados e inculcados através de 

um ensinamento sistemático...‖) para exercer seu poder simbólico, que é ―incondicionalmente 

hostil ao carisma pessoal [...] que pretende indicar um caminho original em direção a Deus‖ 

(Ibid., p. 94-95). 

 Ao final destas reflexões sobre as noções de profetismo e sacerdócio em Weber e 

Bourdieu, faz-se necessária uma observação. Quando estes se referem a estas noções, 

referem-se, especialmente Weber, a tipos puros, ideais, que não se verificam em sua plenitude 

na realidade dos fenômenos religiosos. A vida real é profundamente mais complexa que 

nossas interpretações, embora estas sejam necessárias para uma mínima compreensão da 

realidade. Não seria justa uma análise que generalizasse a atuação, as intenções e a imagem 

social dos diferentes grupos de agentes religiosos; mais condizente com a realidade, em nossa 

opinião, é a consideração das tendências ocasionais ligadas a cada agente. Nosso pequeno 

estudo de caso sobre o profetismo de Dom Helder Camara, que virá adiante, será um exemplo 

claro desta intuição; por ser bispo, mas com uma postura contestatária, transitava entre os 

tipos sacerdotais e proféticos, embora a ênfase de sua imagem social recaísse sobre o 

profetismo. Na história do cristianismo houve diversos personagens que encarnaram estes 

tipos numa alternância constante ou temporária de ênfases; também em nossos dias há quem 

os encarne, porém com o prejuízo da ênfase profética, segundo nossa hipótese. O objetivo 

deste trabalho não é elaborar uma avaliação crítica do sacerdócio enquanto instituição, 

assumindo, acriticamente, o posicionamento dos clássicos citados (até porque são abundantes 

os exemplos proféticos no clero), mas chamar a atenção para a carência da profecia, no 

catolicismo brasileiro, seja entre os membros do clero, seja entre os religiosos, seja entre os 
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leigos. Lembrando, contudo, que a dinâmica profética não é exclusiva do catolicismo, nem do 

cristianismo e, como nos indicará Henri Desroche adiante, nem mesmo da religião.  

 

1.4 O CRISTIANISMO PROFÉTICO NO BRASIL  

 

 Após estas tentativas de aproximação e caracterização do conceito do Cristianismo 

Profético, onde recorremos, em sobrevoo, ao mundo bíblico, à história do cristianismo 

ocidental e à sociologia religiosa de dois autores consagrados, nos deteremos agora em 

elaborar um roteiro, mesmo que sucinto, do contexto histórico e social das décadas de 1950 a 

1970, que foi um período especial da manifestação profética do cristianismo católico 

brasileiro, alvo de nossa pesquisa.  

 

1.4.1 Contexto Histórico, Social e Religioso (1945-1964) 

 

 O período mais próximo de nós, no qual o cristianismo profético se manifestou de 

maneira mais evidente compreende as décadas de 1950 a 1970, demarcação que não pretende 

ser exclusiva nem definitiva; seu objetivo é o de, simplesmente, estabelecer uma delimitação 

para o olhar da pesquisa. Nela, encontramos eventos significativos para o cristianismo no 

Brasil e no mundo: a guerra fria, a revolução cubana, a ascensão de grupos revolucionários na 

América Latina, o papado de João XXIII e a abertura do Concílio Vaticano II, a criação da 

CNBB e do CELAM, a Conferência de Medellín, a ascensão da esquerda no Brasil e o contra-

revolucionário golpe militar, a revolução cultural de 68, entre os principais. As limitações 

deste trabalho nos obrigam a concentrar a atenção sobre alguns aspectos escolhidos sem a 

pretensão de fornecer um quadro completo, mas com a intenção de oferecer exemplos que 

caracterizem e mostrem a concretude do cristianismo profético.  

 A análise sociológica de Florestan Fernandes explicita a conjuntura social e 

econômica que o país apresentava, chamando a atenção para as condições do ―capitalismo 

dependente‖ que mantinha a nação e, inclusive, as classes dominantes, dominadas; o que 

impedia uma ―revolução burguesa‖ capaz de construir formas mais autônomas e auto-

suficientes de capitalismo (FERNANDES, 1975, p. 88-90). O capitalismo dependente seria o 

resultado da incapacidade de confrontar a organização econômica externa a qual as ex-
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colônias estiveram (e de certo modo, ainda estão) subordinadas. Posto que a diferença do 

nível de desenvolvimento fosse abissal, não haveria outro resultado possível, a menos que os 

grupos sociais internos, especialmente a classe média e a burguesia, forçassem esta mudança, 

o que não aconteceu (FERNANDES, 1975, p. 154ss). 

 Em se tratando da organização interna, uma série de eventos marcou a história da 

Igreja do Brasil no século passado, como a criação da AÇÃO CATÓLICA BRASILEIRA, em 

1935, com várias lideranças intelectuais e com o objetivo de influenciar as elites do país por 

orientação de um grande protagonista eclesiástico deste período, o então Cardeal do Rio de 

Janeiro, D. Sebastião Leme (SCHALLENMUELLER, 2011, p.21). 

 Faremos uso da visão privilegiada de uma colaboradora de dom Helder, Marina 

Bandeira, que nos dá um importante panorama sócio-político do período em questão. Em seu 

livro: A Igreja Católica na Virada da Questão Social (BANDEIRA, 2000), ela apresenta a 

preocupação do episcopado brasileiro, em 1945, com os acontecimentos originados na política 

de Getúlio Vargas que incentivava a participação das ―massas‖ no processo político e 

favorecia o Partido Comunista. Através da LEC (Liga Eleitoral Católica) a Hierarquia tentava 

influenciar as eleições deste ano, sem, contudo, envolver-se diretamente com a política 

partidária. Sai vitorioso o General Eurico Dutra que rompe com qualquer ligação como o 

comunismo e afirma sua ―amizade com os Estados Unidos na Guerra Fria – medidas que são 

do agrado do episcopado‖ que tem as ―reivindicações católicas‖ mantidas na Assembleia 

Constituinte de 1946. Não obstante este comportamento reacionário, a ―Questão Social‖ 

começa a aflorar nos documentos da Igreja do Brasil; o ―Manifesto do Episcopado Brasileiro‖ 

de 1945 afirma que ―os salários injustos são devidos à cobiça de lucros excessivos. E avisa 

que a ‗elevação do proletariado [...] é, sem dúvida, a grande cruzada dos tempos atuais‘‖ 

(BANDEIRA, 2000, p.214). A autora destaca alguns fatores que mostram uma mudança 

paulatina da posição do episcopado, como a ascensão de alguns bispos mais preocupados com 

o tema da pobreza do povo (Bispos Nordestinos
8
), a influência da juventude da ACB (Ação 

Católica Brasileira) na Igreja e, como fator fundamental, o pontificado de João XXIII (p.215). 

Alguns jovens padres do nordeste começam a se destacar, entre eles, Pe. Helder Camara, Pe. 

José Vicente Távora (original de Pernambuco; trabalhou com os grupos operários) e Pe. 

Eugênio de Araújo Salles (do Rio Grande do Norte; trabalhou no ‗Movimento de Natal‘).  

                                                 
8
 Termo usado, inicialmente, para designar os bispos do Nordeste que eram mais sensíveis às questões populares 

de sua região; com o tempo, passou a significar qualquer bispo que denunciasse as ―estruturas injustas‖ 

(BANDEIRA, 200, p.209).  
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 A Igreja católica contava, na época, com uma presença marcante na área rural do país, 

o que levou a uma maior atuação dos ‗bispos nordestinos‘ na questão do êxodo rural, 

especialmente a partir de 1949. Uma carta pastoral da diocese de Campanha, M.G., intitulava-

se: ―Conosco, sem nós ou contra nós se fará a Reforma Agrária, com o subtítulo Antecipemo-

nos à Revolução‖ (BANDEIRA, 2000, p.218-219). Marina Bandeira reporta um trecho da 

carta: 

É sabido que a situação do trabalhador rural é, em regra, infra-humana entre nós. 

Merecem o nome de casa os casebres em que moram? É alimento a comida de que 

dispõem? Pode-se chamar de roupa os trapos com que se vestem? Pode-se chamar de 

vida a situação em que vegetam sem saúde, sem anseios, sem visão, sem ideais? [...] O 

cristianismo não se contenta com nossas esmolas – exige de nós justiça. E isso não 

com o pavor da revolta, mas por uma questão de fé, pois a fé nos ensina que sendo 

todos filhos do mesmo Pai que está nos Céus, somos todos irmãos.
9
 

 

 No Rio Grande do Norte, outra carta denuncia a ―politicagem‖ junto aos cabos 

eleitorais e a ―compra de votos‖, crimes que atentavam contra o progresso da região (Ibid., 

p.219). Algumas atividades ligadas a estas preocupações começam a surgir pelo país, entre 

elas, as Semanas Rurais e as Escolas de Serviço Social.  

 Um acontecimento importante da época foi a fundação da CNBB (Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil) que teve o protagonismo pioneiro do, então, Monsenhor 

Helder Camara. Em 1950, como conselheiro privado da nunciatura
10

, em missão em Roma, 

ele inicia as articulações para a criação de uma entidade nacional estável de organização e 

atuação do episcopado, talvez a primeira a ser aprovada pela Sé romana. Com o apoio da 

ACB (o que evidencia a importância da atuação dos leigos), a CNBB é fundada em 14 de 

outubro de 1952 no Rio de Janeiro e dom Helder, então já bispo auxiliar, é aclamado como 

Secretário-Geral (Ibid., p.221-222). Outro evento importante, o 36º Congresso Eucarístico 

Internacional
11

 (1955), a ser realizado no Rio de Janeiro, aglutinaria as atenções da CNBB, da 

Igreja do Brasil e, principalmente do secretário da Comissão Executiva do Congresso, dom 

Helder que, desta forma se projetava no cenário nacional (Ibid., p.225-226). 

 Por iniciativa da Santa Sé, logo após o Congresso Eucarístico e também no Rio de 

Janeiro, acontece a I Assembleia Geral do Episcopado da América Latina com os seguintes 

                                                 
9
 Revista do Assistente Eclesiástico, 1950, p.76, (BANDEIRA, 2000, p.219). 

10
 Órgão da Santa Sé junto ao episcopado e ao governo dos Estados com os quais esta tem relações diplomáticas. 

11
 Grande evento católico realizado para valorizar a espiritualidade eucarística (Eucaristia é o nome que designa 

a celebração e o sacramento da Ceia Sagrada de Cristo para os católicos, também chamada Sagrada Comunhão) 

que a partir de 1881, com papa Leão XIII, acontece em intervalos e locais determinados pelo papa. Há também 

congressos nacionais. 
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temas propostos por Pio XII: a insuficiência do clero (que motivará a vinda de muitos padres 

estrangeiros), as heresias (maçonaria, protestantismo, espiritismo) e o comunismo (que, 

segundo as palavras do papa, ―arranca da alma‖ a religião). Nesta assembleia fica aprovada a 

criação do Conselho Episcopal Latino Americano (CELAM) (BANDEIRA, 2000, p.227). 

 Em 1954, o presidente Vargas, pressionado pelos militares para renunciar devido às 

pressões políticas internas e externas, preferiu o suicídio e deixou carta onde denunciava as 

forças que impediam as mudanças sociais necessárias ao país: ―‗a campanha subterrânea dos 

grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantias 

do trabalho‘, que os ‗lucros das empresas estrangeiras alcançaram até 500% ao ano‘, e 

lembrava a ‗espoliação do Brasil‘ combatida por ele‖ (DE KADT, 2007, p.64). 

 Em 1955, assume o poder Juscelino Kubitschek tendo como objetivos, o ―Plano de 

Metas‖ e, em especial, a Construção de Brasília. O episcopado o apóia amplamente e este 

apoio tem, na figura de dom Helder, um forte expoente; o governo subsidia o I Encontro dos 

bispos do Nordeste (1959); há estreita colaboração no sentido de organizar os esforços 

públicos e religiosos na luta contra a pobreza agravada pela seca; situação que só tendia a 

piorar com a atuação inescrupulosa de agentes do Estado. A ―Operação Nordeste‖ do 

economista Celso Furtado é aprovada pelo governo federal e está na origem da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) (BANDEIRA, 2000, p.229). 

Também no Nordeste, no Rio Grande do Norte, fortalece-se o que será denominado 

―Movimento de Natal‖; suas origens remetem a 1943 quando alguns sacerdotes como o pe. 

Eugênio de Araújo Salles iniciam algumas atividades em favor da promoção evangélica e 

social das comunidades mais carentes e rurais usando o recurso das Escolas Radiofônicas
12

. 

Por ocasião da seca de 1958, o já bispo dom Eugênio (auxiliar de Natal) e dom Helder se 

unem para conseguir do presidente Juscelino providências para amenizar os efeitos desta 

calamidade e para denunciar os esquemas de corrupção e enriquecimento ilícito com a seca 

(BANDEIRA, 2000, p.230-231). 

 O ano de 1960, além da inauguração de Brasília, traz também os primeiros indícios de 

rupturas na admirável coesão do episcopado brasileiro; o ―desenvolvimentismo‖, bandeira 

eleitoral de Juscelino, começava a dar sinais de fracasso e o impele a buscar ―reatamento de 

relações com a União Soviética‖; com isso o ‗fantasma‘ do comunismo reassume seu poder 

de polarizar as lideranças religiosas. Personagens anticomunistas como dom Antônio de 

Castro Mayer (bispo de Campos, RJ), dom Sigaud (Jacarezinho, PR) e Plínio Correa de 
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 As Escolas Radiofônicas foram utilizadas também para promover o MEB, como veremos adiante.  
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Oliveira (TFP) escrevem contra uma Reforma Agrária ―revolucionária, esquerdista, malsã‖ 
13

 

e iniciam ofensiva contra os ―bispos nordestinos‖, ―inocentes úteis‖, segundo estes, da 

investida comunista (BANDEIRA, 2000, p.232-234). Do lado oposto, outra literatura circula 

entre os católicos, com a importante colaboração, por exemplo, do pe. Lebret; segundo este ―o 

pecado do século é a miséria que aflige dois terços da humanidade e que o fosso entre os 

países pobres e os ricos tende a aumentar‖ (BANDEIRA, 2000, p.235); como veremos 

adiante, dom Helder assume esta posição em seu discurso e nas diversas atividades que realiza 

no Rio de Janeiro. Uma sugestiva observação sua nos chama a atenção para um entrave à 

formação ao profetismo; entrave que parece perdurar em nossos dias: ―o tipo de formação 

ministrada nos seminários latino-americanos, por ‗seu elitismo‘, cria um fosso entre o clero e 

o povo‖ (LEONARD, 1974, apud BANDEIRA, 2000, p. 236). 

 O nacionalismo foi uma das forças que reinavam na época e que polarizam esforços 

políticos e populares. Os últimos anos de Kubitschek foram palco de confrontos entre os 

nacionalistas e os favoráveis ao capital estrangeiro como motor da economia, além disso, 

havia pressões do FMI (Fundo Monetário Internacional) para que o governo se enquadrasse 

em suas ―exigências de ortodoxia financeira‖. DE KADT relata a posição de Octavio Ianni 

que, contrário ao nacionalismo como ―expressão ideológica de uma classe específica‖, 

entendia que era 

... um meio de amortecer a consciência política do proletariado... A manipulação do 

nacionalismo em termos de uma conjunção de interesses de classe ou em termos de 

superação da contradição entre a burguesia nacional e a classe trabalhadora pode 

transformar os trabalhadores em dóceis elementos nas mãos dos interessados em 

apropriar-se do produto de seu trabalho. (IANNI, 1963 apud DE KADT, 2007, p.65)  

 

 A discussão sobre a capacidade política de resolver estas tensões passa por 

considerações sobre se há uma identidade de ―comunidade nacional‖ nas massas e sobre a 

fidelidade ideológica da política partidária (que na prática só funciona em períodos eleitorais e 

na base do ―clientelismo‖) (DE KADT, 2007, p.66). Além de outros fatores como, por 

exemplo, o comportamento da classe burguesa que não foi capaz de oferecer meios para um 

verdadeiro protagonismo nacional e uma ―revolução integral‖ contra o capitalismo externo e o 

―capitalismo dependente‖ e a favor de um ―‗destino nacional‘ livre‖ (FERNANDES, 1975, 

p.85). Além disso, segundo De Kadt, ―não havia ideologia democrática cristã alguma‖ no 

cenário político, o que não condizia com a secular influência do catolicismo no Brasil. 
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 Edição atual: OLIVEIRA, P. C. de. Reforma Agrária, Questão de Consciência. São Paulo, Artpress, 2010. 
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 A ascensão ao poder e renúncia de Jânio Quadros está ligada à tentativa de introduzir 

―novo estilo de política no Brasil‖, sem ―barganhas de cúpula‖, ―clientelismo‖ ou 

―manipulação política‖, o que se revelou fatal para seu governo. Além de ser visto como 

―perigoso para os setores influentes das Forças Armadas, fortemente influenciadas pelos 

Estados Unidos. Isso, porém, criou clima favorável para o aspecto antiimperialista da nova 

ideologia cristã‖ (DE KADT, 2007, p.69). Após sua saída do governo, o episcopado se une 

para apoiar a posse democrática de João Goulart, o que contrariou os ministros militares que 

estavam mobilizados no sentido de impedir sua posse. Segundo o Marechal Odílio Denys: 

E assim começou a conspiração: passei a coordenar os elementos civis e militares que 

acreditavam no perigo do governo do Dr. João Goulart e que se mantiveram atentos 

desde sua posse. Depois do plebiscito foi aumentando paulatinamente o número de 

militares dispostos a reagir e assim passei a fazer articulações visando os levantes que 

deveriam ser realizados em ocasião oportuna. (SILVA, 1975 apud BANDEIRA, 2000, 

p.238) 

 

 Assim, lançavam-se as bases da ―doutrina de segurança nacional‖ que iria, mais tarde, 

eclodir no país e que se voltaria, também, contra parte do episcopado que assumia a defesa 

dos injustiçados; entre estes, estavam os que participavam da implantação do Movimento de 

Educação de Base (MEB) (de que trataremos em seguida), dos sindicatos rurais e da Reforma 

Agrária, inclusive em terras da própria Igreja, como em São Luís e Goiânia (BANDEIRA, 

2000, p.240-241). Por outro lado, a esquerda política acreditava que a ―sua revolução estava, 

se não na próxima esquina, pelo menos na esquina seguinte‖ (DE KADT, 2007, p.73). 

 A CNBB lança, em 1963, o ‗Plano de Emergência‘
14

 que tinha como meta ―revigorar a 

vida sacramental, fortalecer os católicos na fé; mostrar aos governantes e a todos os 

responsáveis a urgência de reformas estruturais e de um esforço de promoção das massas 

subdesenvolvidas‖ (BANDEIRA, 2000, p.241). Uma das proposições do Plano era a de 

colaborar com a ―Aliança para o Progresso – recentemente lançada pelo presidente Kennedy‖. 

Segundo Bandeira (2000, p.242), um representante de empresários, Harold Polland, ofereceu 

à CNBB ―vultosas somas em dinheiro, como colaboração para as atividades anticomunistas da 

Igreja católica no Brasil‖. A oferta teria sido recusada (BANDEIRA, 2000, p.244). Neste 

momento era instituído o Centro de Estatísticas Religiosas e Investigação Social, o CERIS. 

Os movimentos de então eram Movimento da Ação Católica especializada conforme os 

diversos meios de vida: rural (JAC), estudante (JEC), independente (JIC), operário (JOC), 
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 CNBB. Plano de Emergência para a Igreja do Brasil, 1963, n. 76. São Paulo, Paulinas, 2004. 



46 

 

universitário (JUC), Adultos do meio independente (incluindo Equipes de Casais), Ação 

Católica Operária (ACO) e Movimento Familiar Rural (MFR). Havia também associações 

como as Filhas de Maria, Legião de Maria, Apostolado da Oração, Vicentinos, Cruzada 

Eucarística, Movimento Familiar Cristão, Movimento de vocações sacerdotais, Secretariado 

de ação social, entre outros (BANDEIRA, 2000, p. 23). Em 1963 o Papa João XXIII publica a 

encíclica Pacem in Terris na qual reafirma princípios sociais que estavam em sintonia com o 

pensamento da CNBB, como a Declaração da Comissão Central reunida neste ano 

denunciava: 

Ninguém desconhece o clamor das massas que, martirizadas pelo espectro da fome, 

vão chegando, aqui e acolá, às raias do desespero. O povo das cidades e dos campos 

começa não apenas a tomar conhecimento das verdadeiras causas destes males, como, 

sobretudo, a compreender que, sem participação na vida das instituições e da própria 

sociedade, jamais se libertará do estado de ignorância em que se encontra.
15

 

 

 Esta declaração gerou divisões no episcopado; dom Jaime discorda do documento e 

renuncia à presidência da CNBB. No ano do Golpe Militar, 1964, a Cartilha do MEB é 

fortemente atacada pelo então governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda e a 

pressão para a saída de dom Helder do Rio de Janeiro aumenta, até que, com a morte de dom 

Carlos Coelho, este é nomeado arcebispo de Olinda e Recife. Enquanto isto, a crise política se 

agrava, João Goulart é deposto e os militares entregam o governo ao Marechal Castello 

Branco (Ibid., p.245-247). 

 O CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II (1962-65) representou uma profunda 

mudança no modus vivendi na Igreja do Brasil e do mundo e definiu alguns princípios que 

orientam até hoje seu desenvolvimento. Entre estes, destacou-se a valorização dos leigos e 

consequente tendência à descentralização clerical, o que permitiu uma participação ainda 

maior destes na dinâmica de crescimento comunitário e nacional. Os documentos conciliares 

Lumen Gentium (Constituição Dogmática sobre a Igreja), Gaudium et Spes (Constituição 

Pastoral sobre a Igreja no Mundo de Hoje) e Apostolicam Actuositatem (Decreto sobre o 

Apostolado dos Leigos) são os pilares do pensamento atual do magistério da Igreja sobre a 

atuação dos leigos nas comunidades de fé e na sociedade. Já antes disto, e de modo especial a 

partir da Segunda Grande Guerra, o apostolado leigo exerceu, através dos movimentos 

eclesiais, importante influência na vida da Igreja. Importante também lembrar a impostação 

política da Igreja católica do Brasil neste período que de modo geral tendeu para a esquerda 
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 Comunicado Mensal da CNBB, 1963 apud BANDEIRA, 2000, p. 244. 
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socialista, o que se refletiu no documento de Medellín e Puebla do CELAM e na produção 

intelectual da Teologia da Libertação.   

 O Concílio Vaticano II foi o portador de uma inspiração social que irá transformar a 

Igreja do Brasil, da América Latina e de outras partes do mundo que acolheram estas 

proposições como um programa de vida e ação. Explicita-se a opção preferencial pelos 

pobres que, como consequência, distancia do governo militar as lideranças da Igreja do 

Brasil, além de outras mudanças no modo de entender sua missão (ANDRADE, 2006, p. 

121). Vigil em artigo sobre a acolhida do Concílio na América Latina, diz que esta não se deu 

como ―fruto da força jurídica‖, mas como um ―novo espírito que em obediência ao mandato 

do Concílio, foi surgindo por todas as partes do continente, de um modo próprio e original, 

autoctonamente criativo‖, e que a partir dele, configurou-se uma ―espiritualidade da 

libertação‖ que antecedeu a ―Teologia da Libertação‖. Esta não é fruto intelectual de teólogos, 

mas de uma ―experiência espiritual que sacode e comove a vivência religiosa de uma 

geração‖. Assim, a espiritualidade e a teologia latino-americanas têm sua origem na teologia e 

no espírito do Concílio (VIGIL, 2006, p.37-38).  

 Em 1968, muitos padres, religiosos e leigos participaram da ‗Marcha dos Cem Mil‘ no 

Rio de Janeiro. A CNBB assume um protagonismo na luta pelos direitos humanos e pela 

liberdade e se torna um ―foco permanente de resistência democrática‖ (ANDRADE, 2006, p. 

122). São publicados alguns documentos da CNBB de grande importância neste período: Eu 

ouvi os clamores do meu povo – 1973; Comunicação Pastoral ao povo de Deus – 1976; 

Exigências cristãs de uma ordem política – 1977. 

 É criada a Pastoral dos Trabalhadores, Pastoral da Terra (CPT), Pastoral dos Indígenas 

(CIMI) e principalmente as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) que chegaram a contar 

mais de cem mil comunidades (ANDRADE, 2006, p. 125-126).   
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1.4.2 Personagens e Movimentos 

 

 A segunda parte desta contextualização levará em conta a presença e atividade de 

alguns personagens, grupos e movimentos que marcaram esta época; neste passo, não 

podemos senão ‗pinçar‘ alguns exemplos que encarnaram o cristianismo profético. Um nome 

que desponta, não maior que tantos outros, mas representativo de uma postura cristã que se 

abre à realidade social com sensibilidade solidária, foi, certamente, o de Alceu Amoroso 

Lima, também conhecido com o pseudônimo Tristão de Athayde. Dirigiu o Centro Dom 

Vital
16

 após a morte de Jackson de Figueiredo; foi secretário-geral da LEC (Liga Eleitoral 

Católica) e interessou-se pelo ‗Integralismo‘ (de ideologia ―para-facista‖). Porém, a partir da 

segunda metade da década de 1930, ―virou as costas ao reacionarismo e tornou-se o principal 

introdutor, no Brasil, das idéias de Jacques Maritain – cujo livro Humanisme Intégral (1937) 

foi um marco no caminho em direção ao que hoje conhecemos como pensamento social 

católico progressista‖ (DE KADT, 2007, p.81).  

... Maritain sugeria uma série de transformações que se operariam a partir da 

instauração de novas estruturas sociais e de um novo regime de vida que sucedesse o 

capitalismo. Nesse âmbito, Maritain acreditava que haveria um progresso em direção 

ao ‗mundo das realidades espirituais‘ e que isso contribuiria diretamente para 

transformar o homem burguês, considerado ‗velho‘, em homem ‗novo‘. Mas, na 

teorização de Maritain, a realização desse mundo seria possível somente com o auxílio 

das novas elites, compostas por elites operárias e camponesas e mesmo por elementos 

da classe dirigente do regime outrora em vigor. Essas elites, segundo ele, deveriam 

estar em comunhão com o próprio povo e ser provenientes das camadas profundas das 

nações, decididamente voltadas para o trabalho em favor do povo. Era das novas elites 

que o mundo necessitava desesperadamente... (RODRIGUES, 2009, p. 17)
 
 

 

 Sob a direção de Alceu, o Centro D. Vital se tornou, então, uma base para a 

apresentação do humanismo cristão e apoio para a ―‗renovação‘ que se sucedeu no final dos 

anos 1950‖, a despeito do conservadorismo do Cardeal dom Jaime Câmara; de fato, nomes 

como o de dom Helder, dom Cândido Padim e de muitas lideranças leigas que se destacaram, 

depois, no ―processo de desenvolvimento em favor dos menos privilegiados da sociedade‖ 

(DE KADT, 2007, p.82). Outro testemunho em favor do profetismo cristão de Alceu 

Amoroso é o de Löwy e Garcia-Ruiz que atestam que, depois de conhecer o Humanismo 
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 Fundado pelo Cardeal Leme e por Jackson de Figueiredo em 1922 com a finalidade de difundir o catolicismo 

(conservador) especialmente nos círculos intelectuais. O nome é uma homenagem a Dom Vital Maria Gonçalves 

de Oliveira que na Questão Religiosa, 1873, havia sido condenado e preso pelo governo. 
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Integral, ele se volta à sociologia e publica diversas obras onde ―defende a doutrina social da 

Igreja e onde critica a burguesia e o capitalismo‖. Além disso, ele 

... milita no resto do continente e, em 1937, ele vai ao Chile onde apóia o Movimento 

Catacumbas de Santiago, animado pelo bispo dom Manuel Larrain, fundador da 

Democracia Cristã chilena. Sua relação com Maritain é estreita e a influência deste é 

indubitável: ‗Não há dúvida que ele exerceu uma grande influência sobre mim‘, 

reconhecia e prosseguia: ‗é a afinidade eletiva que caracteriza nossa relação‘. 

(LÖWY ; GARCIA-RUIZ, 1997, p.17) 
 17

 

 

 O nome de Alceu Amoroso, que aparece aqui como representativo da Igreja profética, 

pode, a princípio, causar estranheza, seja por sua primeira fase reacionária, seja por sua 

comunhão com a hierarquia clerical, seja por uma atitude possivelmente mais religiosa que 

política – características que, posteriormente, tornar-se-iam menos comuns nos ambientes da 

libertação. Contudo, como será o de dom Helder, este é um nome bem-vindo ao nosso tema 

que tem a liberdade de romper com a fenomenologia da libertação e a ambição de se ligar à 

dinâmica do profetismo que, além de anterior ao ‗ethos‘ da libertação, é-lhe concomitante e, 

talvez, posterior.  

 Um movimento, já mencionado, mas que merece explicitação, pois precisa constar da 

caracterização do cristianismo profético é a Ação Católica, especialmente no período da 

década de 1950 no qual o modelo italiano
18

 cedeu lugar ao francês e belga que assumia 

tendências mais contestadoras, jovens e operárias
19

. A JOC e a ACO (Ação Católica 

Operária), em lugares onde os assistentes (clérigos) eram progressistas, assumia uma postura 

até ―agressiva, que estimulava os operários urbanos a defender fortemente seus direitos 

efetivos e a conquista de outros‖. Porém, o ―movimento realmente crucial foi o dos 

universitários, a JUC‖. Esta é responsável por elaborar um ―corpo coerente de idéias e 

atividades‖ que praticamente definiram o pensamento católico social dos anos seguintes. 

Depois de um período de inércia sentido no 8º Congresso Nacional (1958), percebeu-se que a 

―ineficácia da JUC‖ se devia à ―falta de engajamento na realidade concreta‖, o que os 

impulsionou a assumir uma orientação mais prática e social; o que ocasionaria, 

inevitavelmente, dificuldades com a hierarquia da Igreja. Jucistas do Recife já ―agiam nas 

favelas de acordo com suas próprias idéias‖. Discussões internas levaram a JUC ao ―ideal 

histórico” (baseado em Maritain) que deveria ser ―como uma ‗essência ideal realizável‘‖, ou 
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 Tradução nossa. 
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 Com o qual o cardeal Leme estava mais familiarizado (DE KADT, 2007, 83) 
19

 Herdeiras de uma tradição que contou com nomes como os de Mournieu, Cardijn e Lebret. 
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seja, nas palavras de De Kadt, um ―tipo ideal‖, como uma ―utopia‖, que motivasse a 

sociedade a buscar mudanças, o que não deveria conduzir à ilusão de estabelecer o ―Reino de 

Deus na terra‖ (perigo que se concretizaria futuramente com alguns setores da TL) (DE 

KADT, 2007, p.83-88). Outras ideias de origem francesa influenciaram este processo, como 

as do dominicano Lebret e do personalismo de Mournier (DE KADT 2007, p.89-91). O 

pensamento francês marcou boa parte da ação social do catolicismo nesta época (LÖWY e 

GARCIA-RUIZ, 1997, p. 9-32).  

 Os escritos do frade dominicano francês, Thomas Cardonnel, publicados no Rio de 

Janeiro, geraram polêmica entre os progressistas e conservadores e motivaram ―grande 

número de estudantes a protestar, como cristãos, contra a configuração de sua sociedade‖. É 

interessante como ainda hoje são inspiradoras as palavras de Cardonnel: 

Nunca insistiremos o bastante na necessidade de denunciar a harmonia natural, a 

colaboração de classes. Deus não é tão desonesto, tão falso como certo tipo de paz 

social, que consiste na aquiescência de todos a uma injustiça antinatural. A violência 

não é efeito das revoluções. Ela caracteriza também a manutenção de uma falsa 

ordem.(SOUZA, 1962 apud DE KADT 2007, p.89) 

 

 Outro movimento que marcou o catolicismo progressista destes anos foi a Ação 

Popular (AP) que teve início em junho de 1962, como movimento político não partidário. 

Mesmo não tendo ―laços formais com a Igreja‖ e não pretendendo ser visto como 

―movimento de cristãos‖, muitos de seus membros faziam parte ou passaram pela JUC ou 

outro movimento católico similar. A distância que preferiam manter do domínio eclesiástico 

se justifica, por certo, pelo receio de sofrer o mesmo controle que a hierarquia da Igreja 

exercia sobre a JUC; contudo, mantinha contato com esta e com o MEB, enquanto declarava 

―guerra às organizações católicas mais acomodadas‖.  De fato, o episcopado que permaneceu 

neutro e à distância no início, com o tempo, percebendo a orientação radical e a aproximação 

da AP com o marxismo, posicionou-se em franca oposição a esta, proibindo a participação 

dos católicos. Tudo isto se deu, não obstante a Declaração da Comissão Central da CNBB da 

Páscoa de 1963 onde, motivada pela encíclica de João XXIII, Pacem in Terris, chegou a 

referir-se à ―‗ordem estática, viciada pelo pesado fardo de uma tradição capitalista‘, uma 

ordem na qual ‗a maioria,que nada possui, por isto mesmo é privada de muitos dos direitos 

fundamentais e naturais enunciados na Pacem in Terris‟ ‖. Não obstante a preocupação com a 

problemática social, a postura da CNBB não era homogênea e ela não foi capaz de lidar com 

aqueles que Cândido Mendes entendeu como ―católicos de esquerda‖ (DE KADT 2007, 
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p.107-110). O que poderia ter sido possível, considerando a afinidade teórica; um dos 

conceitos chave, por exemplo, que estava presente nos documentos da AP era o de 

socialização que, trabalhado por teóricos como Teilhard de Chardin, foi introduzido na 

linguagem oficial da Igreja pelo papa João XXIII na encíclica Mater et Magistra, de 1961, e 

constava no documento da AP do final de 1962, embora não com significado idêntico, pois 

para seus líderes intelectuais, esta envolvia um processo dialético que incluía a luta contra a 

dominação (DE KADT 2007, p.113). É importante observar aqui uma espécie de bifurcação 

teórica representada pelas posições da AP em sua afinidade com o marxismo e aquelas de um 

importante colaborador, pe. Henrique de Lima Vaz, que orientou a JUC na compreensão de 

que ―a solução dialética em termos de dominação, não é a síntese final da história‖, mas há 

um ―sentido mais profundo da história: a síntese em termos de reconhecimento, reconciliação, 

aceitação do homem pelo homem... como pessoa‖ (DE KADT 2007, p.114-115). Estes traços 

de personalismo
20

 e humanismo cristãos levam à consideração da ―esperança escatológica‖ 

(fora da história) da transformação do mundo em Reino de Deus, utopia religiosa que fará 

parte da reflexão de Henri Desroche e que distingue as tomadas de posição de diferentes 

grupos de cristãos preocupados com o desequilíbrio social do mundo; uns mais radicais na 

luta pela libertação, outros mais pacíficos na busca da solidariedade; ambos proféticos. 

 Um movimento que talvez precise ser mais evidenciado, mas que marcou o interior do 

país e ainda atua, especialmente na região Norte, é o Movimento de Educação de Base 

(MEB). Sua origem está ligada aos católicos progressistas e ao método Paulo Freire de 

alfabetização conscientizadora onde metodologia e conteúdos estavam voltados à prática da 

liberdade. Juntamente com o Movimento de Cultura Popular que exercia uma ―luta contra o 

imperialismo em seus Centros Populares de Cultura (CPC), o MEB tinha muitas afinidades 

com a JUC (DE KADT 2007, p.129-130). As primeiras experiências ligadas ao MEB foram 

as Escolas Radiofônicas das dioceses de Natal e Aracajú, desde 1958, que surgiram do 

trabalho social do Movimento de Natal
21

 que era encabeçado, entre outros, pelo que seria, 

posteriormente, bispo de Natal, dom Eugênio Salles. Em 1960, Jânio Quadros conheceu este 

sistema e dom José Távora que era, então, seu responsável; isso levou à proposta de expandir 

as escolas radiofônicas pelo país com a colaboração da CNBB, cujo secretário geral era dom 

Helder, e o apoio do governo federal. O objetivo inicial era de instalar 15 mil escolas 
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 Especialmente o existencialismo personalista cristão de Emmanuel Mournieu. 
21

 Há estudos sobre este assunto em: FERRARI, Alceu. Igreja e Desenvolvimento – O Movimento de Natal. 

Natal, Fundação José Augusto, 1968; CAMARGO, Cândido Procópio Ferreira de. Igreja e Desenvolvimento. 

São Paulo, CEBRAP, Editora Brasileira de Ciências, 1971. 
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radiofônicas no ano de 1961 para combater um analfabetismo que, no Nordeste chegava a 

70% (censo de 1950), todavia, alcançou o máximo de sete mil unidades em 1963 e, após o 

golpe militar, entrou em franca decadência (DE KADT 2007, p.150ss).  

 

1.4.2.1 Comunidades eclesiais de base 

 

 As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) foram as que mais participaram da 

tendência profética do cristianismo, conforme se pode concluir das publicações do Programa 

de Pesquisa e Documentação das Comunidades Eclesiais de Base da Universidade Católica de 

Brasília, ―Memória e Caminhada‖ 
22

. A convivência em meio ao antagonismo da hierarquia 

central e o apoio do episcopado regional conferiram às CEBs uma identidade específica; estas 

foram, talvez, o principal modo de reunião e mobilização do cristianismo profético desta 

época; sua origem se deu em território nacional e por condução de parte da hierarquia local, 

de alguns intelectuais, como os teólogos, e de lideranças católicas. Todavia, ―existe entre os 

membros das CEBs e os agentes pastorais uma tendência bastante forte ao basismo, que os 

conduz a uma preferência pelo local, a um ritmo lento de organização, à desconfiança em 

relação ‗àqueles que são de fora‘ e aos intelectuais, e a um baixo nível de politização‖ 

(LÖWY, 1991, p. 57). 

 Suas origens parecem imprecisas. Contudo, há indícios de que o Movimento de Natal 

tenha lançado as bases, nas décadas de 1940 e 1950, do que seriam posteriormente as CEBs; 

elas teriam nascido do trabalho de evangelização e promoção social desenvolvidos por 

agentes coordenados por jovens clérigos da arquidiocese de Natal (RN), entre os quais, o pe. 

Eugênio de Araújo Salles, futuro bispo dali e do Rio de Janeiro. Este trabalho começou na 

periferia de Natal, mas alcançou a região rural através das escolas radiofônicas que já foram 

aqui mencionadas; haveria, então, uma origem comum entre estas e o MEB. Na página da 

web dedicada a dom Eugênio encontramos o seguinte testemunho que situa a experiência 

inicial das CEBs, no início da década de 1950, na paróquia de São Paulo do Potengi, interior 

do Rio Grande do Norte: 

Monsenhor Expedito contava, em sua paróquia, com aproximadamente 150 líderes 

engajados em atividades apostólicas e colocava em prática a dinâmica dos padres 

Eugenio e Nivaldo nos fins dos anos 40 e do S.A.R. [Serviço de Assistência Rural]: a 

de constituir na paróquia ―núcleos ou comunidades de leigos que, sob a coordenação 
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 Disponível em < www.ucb.br/extensao/dpp/programa%20memoria.htm>. Acesso em 20 jul 2013. 
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de um animador especialmente formado, cultivassem a sua vida cristã através da 

oração, culto dominical, leitura da Bíblia, reflexão, apoio mútuo e solidariedade (...). 

A experiência iniciada em São Paulo do Potengi foi transplantada para outros pontos 

do país e do exterior, principalmente para as zonas rurais. É o que escreve Dom 

Estevão Bittencourt ao referir-se à respectiva paróquia como lugar de origem das 

experiências de Comunidades Eclesiais Base.
23

  

 

 Entre os anos de 1960 e 1961 foram instalados nesta região quase 200 aparelhos de 

rádio cativos em capelas e outras acomodações que poderiam abrigar pequenos núcleos de 

pessoas que aprendiam, ensinavam e viviam a fé cristã e a solidariedade diante dos problemas 

humanos e sociais destas populações. Era um ―modelo de educação de base [que] levou à 

formação de pequenas comunidades‖ onde havia ―promoção humana e de evangelização‖. Em 

pouco tempo, em toda a diocese, eram cerca de 1410 escolas radiofônicas que serviram de 

protótipos para as propostas posteriores como as do Plano de Pastoral de Conjunto da CNBB 

de 1966 que fazia o seguinte apelo: ―Faz-se urgente (...) suscitar e dinamizar, dentro do 

território paroquial, ‗comunidades de base‘ onde os cristãos (...) sintam-se acolhidos e 

responsáveis, e delas façam parte integrante, em comunhão de vida com Cristo e com todos os 

seus irmãos.‖ 
24

 

  Andrade aponta para a importância da leitura da bíblia como fonte e sustento destas 

comunidades e da centralidade do trabalho dos leigos. Ele afirma que nos círculos bíblicos há 

um ―emergir de relações horizontais de poder, onde o leigo é protagonista‖; este 

protagonismo, aos poucos, vai criar uma distinção entre estes leigos e ―a massa dos fiéis‖, 

pois ―seu discurso e prática eclesial‖ forjam uma nova eclesialidade (ANDRADE, 2001). Esta 

não é mera novidade, mas um meio excepcional de viver o cristianismo profético que brotava 

em uma Igreja que lentamente tomava consciência de seu papel junto aos mecanismos que 

fazem funcionar a sociedade de maneira mais humana e justa, evitando os comportamentos 

que eram classificados como legitimadores da desordem social e animando a participação 

popular. Como relata Frei Betto: 

uma CEB pode ter dez pessoas de uma rua, que se encontram uma vez por semana ou 

a cada quinze dias, na casa do Sr. João ou da dona Maria, para refletir um trecho da 

Bíblia e, a partir dessa reflexão, saber como participar do movimento popular. Como 

também pode ter cem pessoas que se reúnem na zona rural nos fins de semana, numa 

capela, para realizar o culto dominical sem o padre... 
25
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 Disponível em <http://domeugeniosales.webnode.com.br/comunidades-eclesiais-de-base/>. Acesso em 20 jul 

2013. 
24

 Idem.  
25

 Frei Betto, 1985 apud ANDRADE, 2001, p.16. 
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 Apesar da relativa centralidade ou autonomia dos leigos nas CEBs, a hierarquia das 

igrejas locais, em um comportamento substancialmente diferente da formulação sociológica 

que foi apresentada anteriormente neste estudo, reconhecia o valor destas comunidades não 

como secundário ou acessório, mas como essencial para a sua missão no mundo. No 

documento de nº 25 a CNBB parece assumir uma dimensão profética incomum quando afirma 

que ―as CEBs em nosso país nasceram no seio da Igreja-Instituição e tornaram-se ‗um novo 

modo de ser Igreja‘. Pode-se afirmar que é ao redor delas que se desenvolve, e se 

desenvolverá cada vez mais, no futuro, a ação pastoral e evangelizadora da Igreja‖ 

(ANDRADE, 2001, p.17). Em nossos dias, é comum a percepção de que as CEBs estão se 

extinguindo, logo, esta profecia não poderia cumprir-se; contudo, estas comunidades 

continuam existindo com suas dinâmicas sociais e culturais próprias e, mesmo que 

discretamente, sem ocupar os meios de comunicação, celebram juntas a busca de sua utopia 

em grandes encontros chamados Intereclesiais. O último aconteceu em Porto Velho (RO), e 

reuniu mais de dez mil pessoas na caminhada de encerramento no dia 25 de junho de 2009
26

. 

Nas palavras do ainda Cardeal Ratzinger, percebemos, na consideração da interpretação 

bíblica própria das CEBs, uma insuspeita simpatia 

Temos de voltar a aprender que a Bíblia diz alguma coisa a cada um e que é oferecida 

precisamente aos simples. Nesse caso dou razão a um movimento que surgiu no seio 

da teologia da libertação que fala da interpretação popular. De acordo com essa 

interpretação, o povo é o verdadeiro proprietário da Bíblia e, por isso, o seu 

verdadeiro intérprete. Não precisam conhecer todas as nuances críticas; compreendem 

o essencial. (SEEWALD, 1997, pp. 210-211) 

 

 Outro testemunho recente a favor da vitalidade latente destas comunidades pode ser 

encontrado na última Conferência Geral dos Bispos da América Latina e do Caribe onde a 

Igreja regional manifestou seu apoio às CEBs como vemos no próprio documento final da V 

Conferência Geral do CELAM em Aparecida (SP):  

Na experiência eclesial da América Latina e do Caribe, as Comunidades Eclesiais de 

Base, com freqüência, tem sido verdadeiras escolas que formam discípulos e 

missionários do Senhor, como testemunhas de uma entrega generosa, até mesmo com 

o derramar do sangue de muitos de seus membros. Elas abraçam a experiência das 

primeiras comunidades, como estão descritas nos Atos dos Apóstolos (At 2,42-47). 

Medellín reconheceu nelas uma célula inicial de estruturação eclesial e foco de 

evangelização. Arraigadas no coração do mundo, são espaços privilegiados para a 
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 Cf. <http://www.cnbb.org.br/site/eventos/12o-intereclesial/1732-10-mil-no-encerramento-do-encontro-das-

cebs>. Acesso em 20 jul 2013. 
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experiência comunitária da fé, mananciais de fraternidade e de solidariedade, 

alternativa à sociedade atual fundada no egoísmo e na competição brutal. 
27

 

 

 As CEBs também ofereceram uma alternativa na criação de vínculos mais consistentes 

com a religião, como espaço polivalente de vivência religiosa, educacional, política e social, 

voltado para uma parcela da população carente de meios de auto-organização que encontrou 

aí uma forma inclusiva de ser Igreja. Inclusiva também quanto à bagagem cultural trazida pelo 

catolicismo popular, pois, se por um lado o discurso praticado provinha dos meios intelectuais 

(da Teologia da Libertação) com sua característica racionalização política, por outro, a 

autonomia das comunidades permitia ou até privilegiava uma assimilação do modo de ser 

deste catolicismo. Uma apreciação muito válida deste campo religioso foi feita por Jadir M. 

Pessoa: 

 [...] Os que se explicam desta forma, se agrupados, formariam não só, talvez, o 

contingente mais numeroso, como também, internamente, o mais diferenciado. Eles 

vão desde uma prática de uma pauta extensa de ofícios, rezas, romarias e promessas, 

até a pura e simples (auto) inclusão na estatística da sua crença; vão desde a 

observância estrita de práticas e costumes reconhecidos e afirmados por eles como 

católicos, até a mais despreocupada circulação por outros sistemas religiosos. 

(PESSOA, 1990, p. 202) 

 

 Esta autonomia, de certa forma, encontrou nas CEBs, terreno fértil para o germinar de 

novas formas de vivência religiosa não em oposição, mas em paralelo com as formas oficiais 

e tradicionais; no caso das CEBs o cumprimento de preceitos e a observância doutrinária e 

moral podem até ficar em segundo plano, desde que a comunidade testemunhe sua luta pela 

libertação das injustiças sociais. Mas isto não é uma novidade no catolicismo; a capacidade de 

assimilação é historicamente sua marca fundamental, e ―o que torna a Igreja Católica uma 

instituição milenar é justamente esta ambígua capacidade de conclamar constantemente à 

unidade organizativa, doutrinária e teológica; mas ao mesmo tempo assimilar e incorporar 

sensíveis diferenças quanto ao modo de ser e de viver uma religião‖ (PESSOA, 1990, p. 204). 

 Uma caracterização mais completa de cristianismo profético no Brasil depende de 

mais espaço e profundidade do que aqui nos é possível. Movimentos messiânicos e 

milenaristas como os episódios do Caldeirão de Santa Cruz, do Contestado que mereceram ser 
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 Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) Documento de Aparecida : texto conclusivo da V 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. São Paulo, Paulus, 2007, nº 193. 
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estudados por Maria Isaura de Queiroz (1976), Antônio Máspoli De Araújo Gomes (2009), 

Douglas Teixeira Monteiro (1974) e Luís Roberto Benedetti (1983) e outros, poderiam revelar 

uma dimensão profética na linha apontada por Desroche. Personagens como pe. Cícero, pe. 

Ibiapina, irmã Dulce, frei Damião, irmã Doroth, dom Cappio e tantos mártires (clérigos, 

religiosos e leigos) da luta pelos direitos dos pequenos agricultores, dos índios e de outras 

minorias sociais deveriam compor este panorama profético. Mas esta é uma ambição que 

precisa aguardar disposições futuras, talvez motivadas por esta nossa tentativa e por obras e 

projetos inspiradores como os de José Comblin
28

, de atividades como as mesas 

interdisciplinares sobre profetas e profecias de ontem e de hoje, realizadas na PUC Rio no 

segundo semestre de 2002
29

, de grupos de pesquisa e seminários coordenados por Giovanni 

Filoramo e Marina Caffiero na Itália
30

 e de trabalhos sobre o tema: ‗Outro Mundo é 

Possível‘
31

. Também projetos ligados a iniciativas como as do Fórum Social Mundial. 

 O próximo passo de nosso itinerário panorâmico, no próximo capítulo, consistirá em 

revisar a trajetória de dom Helder Camara na procura mais pormenorizada por disposições 

proféticas do período em questão e como introdução à observação do eclipse que ocultou – e 

ainda oculta – o poder utópico de sua contestação revolucionária. 
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 COMBLIN, José. A profecia na Igreja, Paulus, São Paulo, 2008. 
29

 Conduzido por Maria Clara Lucchetti Bingemer e Eliana Yunes e que produziu o livro: BINGEMER, M. C. 

L.; YUNES, Eliana. Profetas e profecias. São Paulo: PUC/Loyola, 2002. 
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 Com pesquisadores de diversas universidades de Itália, sobre o tema Per una storia del profetismo cristiano 

(Por uma história do profetismo cristão), entre os anos de 1998 e 2001. Alguns dados estão disponíveis em: 

<http://dprs.uniroma1.it/sites/default/files/368.html>. Acesso em 20 jul 2013. 
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 De que falou, por exemplo, o Fórum Mundial de Teologia e Libertação em 21 a 25 de janeiro de 2005, em 

Porto Alegre, antes do V Fórum Social Mundial e que originou o livro: SUSIN, L. Carlos (org.). Teologia para 

outro mundo possível. São Paulo, Paulinas, 2006.  
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CAPÍTULO II 

 

2. DOM HELDER: UM PROFETA NO BRASIL – ESTUDO DE CASO 

 

 Este capítulo tem a intenção de observar semelhanças entre a vida e obra de dom 

Helder e o cristianismo profético que esperamos ter emergido do quanto foi dito até aqui, ou 

seja, da observação do profetismo na história bíblica e cristã, das análises sociológicas que 

Weber e Bourdieu elaboraram – mormente a partir do antagonismo entre profecia e clero – e 

das reflexões sobre o catolicismo social ou progressista das pouco mais de três décadas que 

têm como epicentro o Concílio. Na observação destas semelhanças (e, também, 

dessemelhanças) pretendemos encontrar sinais do ocultamento do ser e do agir proféticos em 

dom Helder e, depois, na porção da Igreja que tinha voltado o olhar para os pobres; em outras 

palavras, procurar os sinais do eclipse do cristianismo profético.  

 O posicionamento hierárquico percorreu um acidentado percurso histórico no Brasil. 

Löwy, em seu livro Marxismo e a Teologia da Libertação menciona a mudança de 

posicionamento da Igreja do Brasil que de anticomunista, torna-se, na década de 1960, 

defensora dos direitos dos oprimidos e da igualdade social. ―A figura mais progressista era 

Dom Helder Camara, arcebispo de Olinda e Recife, que representava a ‗teologia do 

desenvolvimento‘ naquilo que ela tinha de melhor e alertava a opinião pública a respeito da 

dramática pobreza da população do nordeste do Brasil‖ (LÖWY, 1991, p. 52). 

 De fato, um nome que deve necessariamente ser incluído no âmbito do Cristianismo 

Profético é o de dom Helder; mesmo que, do ponto de vista de alguns agentes da Teologia da 

Libertação, sua atuação contenha elementos ambíguos
32

. Ele foi um dos principais 

protagonistas da atuação social da Igreja no Brasil do período em questão e, de modo 

particular, nos bastidores do maior evento católico do século passado, o Concílio Vaticano II. 

dom Helder teve papel marcante na construção da ‗Opção pelos Pobres‘ e na sua importância 

para o Concílio, como veremos adiante. Um dos episódios mais proféticos da história do 

Vaticano II, no pleno sentido que este estudo quer evidenciar, foi o ‗Pacto das Catacumbas‘ 

que aconteceu em 16 de novembro de 1965, nas catacumbas de Domitila
33

. Este foi um pacto 

                                                 
32 Veremos, por exemplo, sua passagem pelo integralismo, seu apoio a algumas políticas desenvolvimentistas, 

seu trânsito por governos de postura reacionária e uma certa conformidade com os esquemas de autoridade 

hierárquica, mesmo com uma diplomática contestação. 
33

 O texto, na íntegra, encontra-se entre os anexos deste estudo. 
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onde vários bispos, incluindo dom Helder, e padres conciliares se comprometeram a viver a 

pobreza como ‗sinal profético‘ do cristianismo. Em artigo sobre a necessidade de voltar à 

‗Igreja dos pobres‘, Jon Sobrino avalia: 

O ‗pacto‘ é um desafio para os ‗irmãos no episcopado‘ para levar uma ‗vida de 

pobreza‘ e ser uma Igreja ‗servidora e pobre‘, como João XXIII a queria. Os 

signatários – incluindo muitos latino-americanos e brasileiros, aos quais depois se 

uniram outros – se comprometiam a viver em pobreza, a rejeitar todos os símbolos ou 

privilégios de poder e a colocar os pobres no centro do seu ministério pastoral. 
34

 

 

 O que determina o caráter de uma pessoa? O que a inclina para um determinado ideal? 

O que gera uma disposição interior que distingue alguém do comum da condição humana? 

Condições genéticas, geográficas, culturais, sociais ou religiosas têm o poder de determinar a 

trajetória da vida e da personalidade de homens e mulheres que marcaram a história de um 

povo? Estes são questionamentos que continuam ainda sem resposta; mistérios ligados a uma 

estranha substância que forja heróis, santos e profetas. Seja qual for tal substância, dela 

participou, certamente, a existência de dom Helder, a despeito das suspeitas que o entusiasmo 

celebrativo, por ocasião do centenário de seu nascimento (2009) pode ter levantado 

ultimamente. É certo que tal entusiasmo existe, o que exige cuidado para manter a isenção 

quando se estuda sua biografia, mas, neste caso, tal entusiasmo pode refletir também, uma 

insuspeita admiração que só a experiência da referida substância poderia engendrar. É o que 

pretendemos investigar. 

 

2.1 BIOGRAFIA RESUMIDA  

 

 Helder Pessoa Camara nasceu em Fortaleza, CE, aos sete de fevereiro de 1909; de 

família numerosa e remediada; filho de um jornalista maçom e de uma professora
35

. Entrou 

para o seminário menor aos 11 anos (1918), como era de costume nesta época; como 

seminarista, conhece o padre Cícero em Juazeiro. Dom Helder vem de uma terra que ofereceu 

à Igreja do Brasil a maioria de seus místicos; é o que atesta Comblin, falando dos profetas do 

sertão e de sua esperança que 
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 Disponível em <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/510775-a-necessidade-de-voltar-para-a-igreja-dos-pobres-

artigo-de-jon-sobrino> . Acesso em 20 jul 2013. 
35

 Os dados biográficos aqui utilizados, salvo indicação contrária, provêm do trabalho do Núcleo de Memória da 

PUC-Rio sobre dom Helder, por ocasião do centenário de seu nascimento. Disponível em: 

<http://www.ccpg.puc-rio.br/nucleodememoria/dhc/notempo1985.htm>. Acesso em 20 jul 2013. 
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... fez que padre Ibiapina percorresse sem fim todo nordeste, levantando o povo 

sertanejo pelas suas missões que deviam criar uma nova sociedade em pleno sertão, 

sendo que as Casas de Caridade eram o início da obra. Essa esperança visionária levou 

padre Cícero a criar Juazeiro, atraindo milhares de nordestinos oprimidos e 

desamparados para uma cidade livre, que desde já era uma realização do reino de 

Deus. Essa esperança levou Antônio Conselheiro a fundar a comunidade de Belo 

Monte, que em dois anos chegou a ser o segundo pólo econômico da Bahia. Essa 

esperança fez com que Dom Hélio transformasse o inferno de Pirambu numa 

comunidade de comunidades, a origem das CEBs. 
36

 

 

 Em 1928 inicia correspondência com Alceu Amoroso Lima, através de quem 

conheceu Severino Sombra, seguidor de Jackson de Figueiredo
37

. Foi ordenado em 1931, aos 

24 anos e incumbido por seu bispo de acompanhar os Círculos Operários Cristãos, por isso 

ajudou na organização da JOC nesta diocese. Trabalhou também junto aos profissionais de 

educação e, com o apoio de Alceu Amoroso (em sua primeira fase), em 1932, entrou para a 

Ação Integralista Brasileira, tornando-se secretário de estudos da AIB no Ceará
38

, o que o 

lança ainda mais na cena pública. Em 1934, coordena a LEC (Liga Eleitoral Católica) em seu 

estado e dois anos depois, por problemas políticos e eclesiásticos, é transferido para o Rio de 

Janeiro, onde passa a trabalhar no Instituto de Educação do Distrito Federal. Por determinação 

de dom Sebastião Leme, afasta-se da militância junto a AIB e se dedica à educação, 

especialmente ao ensino religioso. Neste período estabelece laços de amizade com um grande 

número de personalidades da época, além de criar vínculos com aqueles e aquelas que iriam 

formar com ele uma comunidade de partilha de vida, quase uma família. Em 1946, pede 

exoneração de suas funções no Ministério da Educação e se dedica à articulação junto à Ação 

Católica que havia sido fundada por D. Sebastião Leme em 1935. Foi assistente geral desta 

entre 1947 e 1962 e destacou-se em promover a responsabilidade social católica. Tornou-se 

padrinho de batismo de Roberto Marinho e confessor de Carlos Lacerda que se havia 

convertido ao catolicismo 
39

. Em 1950, organiza viagem de cerca de 1.300 pessoas que vão ao 

Vaticano, para as comemorações do Ano Santo; no mesmo ano, apresentou ao subsecretário 

de Estado do Vaticano, Monsenhor Giovanni Batista Montini, futuro Papa Paulo VI, os planos 

para a criação da ―Assembleia de Bispos‖ no Brasil para que chegassem ao papa João XXIII. 

                                                 
36

 Citado por CASTRO, Marcos de. Dom Herder: misticismo e santidade. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 

2002, p.17. Nota-se aqui divergência sobre as origens das CEBs. 
37

 Criador, juntamente com Dom Leme, do Centro Dom Vital e do jornal A Ordem, foi líder do laicato nacional e 

pôs ênfase na missão de reafirmar o catolicismo na sociedade. 
38

 A Ação Integralista foi um movimento conservador e anticomunista originado em Portugal e que se baseava 

na religião e na família. Plínio Salgado foi quem o desenvolveu no Brasil, fundando a Ação integralista 

Brasileira. 
39

 Com o tempo, por opções políticas diferentes, este se tornará um de seus desafetos. 
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 Chegou ao episcopado em 1952, no Rio de Janeiro, onde permaneceu como bispo 

auxiliar de dom Jaime Barros Câmara; neste mesmo ano, participou da criação da CNBB e se 

tornou seu primeiro Secretário Geral (cargo que ocupou até 1964). O ano de 1955 foi coroado 

de êxitos na vida de dom Helder; conseguiu terreno para a construção de moradia e para os 

projetos sociais junto aos moradores das favelas do Rio; organizou o XXXVI Congresso 

Eucarístico Internacional no Rio de Janeiro; auxiliou na realização da primeira Conferência 

Geral do Episcopado Latino-Americano (CELAM). É deste ano, também, uma de suas 

principais conversões, quando, no fim do Congresso Eucarístico, em conversa com o cardeal 

francês Gerlier, resolve dedicar-se à promoção e serviço dos pobres. Surge então a Cruzada 

São Sebastião que reuniu seus projetos habitacionais; no ano seguinte, fundou a Cáritas 

Brasileira. Suas relações com membros do governo lhe abriam as portas para obter os 

recursos necessários para os projetos assistenciais e religiosos. Entre 1958 e 1959, teve 

frequente presença na TV (Tupi) e na Rádio, o que lhe possibilitou realizar grandes encontros 

no Maracanã, com até 200 mil pessoas. 

 Com a autorização de Pio XII, realizou em 1959, encontro entre o episcopado da 

América do Norte e Latina para estudar os problemas sociais das Américas. No mesmo ano, 

fundou o Banco da Providência, com o objetivo de ajudar de forma mais organizada os mais 

pobres. Em 1960, dom Helder recebeu a nomeação para participar da Comissão Preparatória 

do evento que era esperado por grande parte da Igreja católica, o Concílio Vaticano II. No ano 

seguinte, foi convidado por Jânio Quadros para compor comissão que estudaria a reforma 

agrária; realizou, no mesmo ano, a primeira Feira da Providência. No ano de 1962 participou 

da primeira sessão do Concílio Vaticano II, trabalhando na Comissão de Apostolado dos 

Leigos e Meios de Comunicação Social; exerceu grande influência junto ao episcopado da 

América latina e de outros países cujos prelados mantinham posturas mais progressistas. Ele 

mesmo relata que o jesuíta Rock Caporale, falando dos padres conciliares de linha 

progressista cita somente um nome: 

Entre os animadores do grupo, que se reunia regularmente cada sexta-feira, estava o 

arcebispo Helder Camara, pequeno homem afável e sorridente, que surpreende os 

observadores não preparados pela sua simplicidade, que esconde um dos mais 

importantes organizadores de todo o episcopado católico. (CAPORALE apud 

CAMARA, 2004, Vol. I, Tomo II, p.148)  

 

 Talvez seja por este grande poder de articulação que tenha cultivado inimizades que, 

entre outras animosidades, fizeram chegar ao Vaticano, em 1963, dossiê que acusava dom 

Helder de ser comunista. De fato, tornavam-se cada vez mais intensos os ataques de parte da 
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sociedade e de parte do clero a todas as iniciativas que se aparentassem, mesmo que 

minimamente, com o socialismo. Em março de 1964, os católicos conservadores, dos quais 

constava a TFP (Tradição, Família e Propriedade) organizaram a ‗Marcha da Família com 

Deus pela Liberdade‘, que reuniu cerca de meio milhão de pessoas.  

 O posicionamento social de dom Helder, aos poucos, aumentava as diferenças e 

dificuldades com o cardeal do Rio, dom Jaime, o que levou, após algum tempo, à sua 

transferência para a Arquidiocese de Olinda e Recife, em Pernambuco; esta se deu quase 

simultaneamente ao golpe militar, o que, inicialmente, não impediu suas atividades sociais e 

sua participação nas III e IV sessões do Concílio (1964 e 1965). Na nova missão, em pouco 

tempo, articula com personalidades artísticas, políticas e do mundo econômico para continuar 

suas atividades; funda o Banco da Providência no Recife e inicia uma espécie de reforma 

agrária com as terras da arquidiocese. Inicia um ciclo de viagens pelo mundo para realizar 

palestras em decorrência de sua participação no Concílio e de suas atividades sociais como a 

Operação Esperança em Recife que visava socorrer as vítimas das cheias do Rio Capibaribe; 

aproveitando esta mobilização, organiza o Encontro do Nordeste para discutir sobre 

desenvolvimento da região em colaboração com a SUDENE. 

 Em 16 de novembro de 1965, participa do Pacto das Catacumbas, firmado nas 

catacumbas de Domitila com a finalidade de viver de maneira despojada, e que foi assinado 

inicialmente por cerca de 40 padres conciliares e no qual havia o compromisso de viver como 

Igreja pobre e servidora 
40

, recusando os sinais de riqueza e poder que o episcopado muitas 

vezes tem ostentado pela história do cristianismo. No Brasil, o conflito entre a Igreja profética 

e o exército recrudescia, especialmente no nordeste; dom Helder se recusou a celebrar missa 

pelo aniversário do golpe militar de 1964. A imprensa participou da campanha contra ele 

publicando, em 1966, cartas do comandante militar de Fortaleza que acusavam dom Helder de 

agitador (Jornal do Brasil); o jornal O Estado de São Paulo também lhe fez oposição; a 

própria Secretaria de Estado do Vaticano lhe enviou advertências quanto ao conteúdo de seus 

escritos e conferências. 

 Num ato coerente com o Pacto das Catacumbas, em 1968, deixa o palácio episcopal e 

passa a residir com simplicidade nos fundos da Igreja de Nossa Senhora das Fronteiras. No 

mesmo ano, participa da II Assembleia Geral da Conferência do Episcopado Latino-

Americano (CELAM) em Medellín, Colômbia, como delegado do episcopado brasileiro. É 

                                                 
40

 Mote que intitula o livro do teólogo Yves Congar. Pour Une Église Servante et Pauvre. Paris, Ed. Du Cerf, 

1963, em português: Igreja Serva e Pobre. Lisboa, Ed. Logos, 1964. 
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deste ano, também a fundação do ITER (Instituto Teológico do Recife) que teria uma 

proposta mais social e encarnada de formação sacerdotal e pastoral. Sua residência é 

metralhada pelo CCC (Comando de Caça aos Comunistas). Em 1969, a Comissão Central da 

CNBB critica abertamente a atuação daquele que estava sendo chamado pela imprensa de 

―arcebispo vermelho‖, golpe que não o atinge tanto quanto a tortura e morte do pe. Henrique 

Pereira Neto, seu colaborador que trabalhava com a juventude em Recife.  

 Apesar de tudo, continuou exercendo seu papel profético; incentivou, em 1970, o 

cooperativismo e a reforma agrária na Operação Esperança Rural. Ele que foi considerado o 

homem de maior influência na América Latina, depois de Fidel Castro, segundo o Sunday 

Times de 17 de maio de 1970, fez histórica palestra para 10 mil pessoas em Paris, onde 

denunciou a tortura no país e a opressão militar. Logo os ataques se acirraram contra ele, 

especialmente vindos de órgãos da imprensa como jornal O Globo e a TV Globo, a revista O 

Cruzeiro e a Cadeia Associada de TV e o jornal O Estado de São Paulo. Posteriormente, o 

governo militar estabeleceu a proibição dirigida a todos os meios de comunicação que não 

poderiam se manifestar contra ou a seu favor, inclusive quanto à recepção do Nobel da Paz 

que por anos foi impedida pelo governo militar (e seus sócios). A partir de 1972, ele e seus 

colaboradores passaram a ser vigiados por policiais do DOPS (Delegacia de Ordem Política e 

Social), alguns chegaram a ser sequestrados. Contudo, se em âmbito nacional um eclipse 

começava a encobri-lo, no exterior sua fama e a autoridade de sua palavra, não só em 

ambientes abertos à transformação social e de contestação, mas até em pólos do capitalismo 

como o Fórum Econômico Mundial de Davos (Suíça), em 1974, no qual dom Helder foi 

convidado a falar. 

 Em 1977 começou a ser reabilitado junto à imprensa nacional aparecendo em alguns 

meios. Em 1980 recebeu o papa João Paulo II em Recife que o chama de "irmão dos pobres e 

meu irmão". Em 1988, recebeu da TV Globo o prêmio Mahatma Gandhi. Em 1984 criou a 

ONG Obras de Frei Francisco que auxiliaria seus trabalhos após a resignação da função de 

arcebispo que ocorreu em 10 de abril de 1985. Mesmo depois de aposentado, continuou 

aparecendo no cenário mundial, seja na recepção de títulos e prêmios, seja em apresentações 

artísticas envolvendo obras suas, seja em campanhas como a ―Ano 2000 sem Miséria‖. Em 

1999 foi criado o CeDoHC – Centro de Documentação Helder Camara, com a função de 

organizar e divulgar o acervo de suas obras e em 27 de agosto, vitimado por uma parada 

cardiorrespiratória, o ―Dom‖, como era chamado entre os seus, termina sua epopéia entre nós.   
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2.1.1 O Epistolário  

 

 A correspondência escrita foi um instrumento que dom Helder aprendeu a usar, 

provavelmente, na juventude. Este hábito, que hoje está caindo progressivamente em desuso, 

entre outras causas, pelo avanço da tecnologia nas comunicações, era muito comum no século 

passado, especialmente quando as distâncias ou outras impossibilidades se impunham. No 

período de seminário o jovem Helder, com certeza, comunicava-se desta maneira com sua 

família e amigos; como já mencionamos, suas correspondências se dirigiam também a 

personalidades importantes no mundo católico como foi o caso de Alceu Amoroso. É 

provável que, como jovem padre, o hábito tenha continuado. Todavia, sua ida para o Rio de 

Janeiro representou, sem dúvidas, a circunstância ideal para desenvolver um epistolário 

próprio.  

 Podemos encontrar na amizade e parceria intelectual e espiritual com Virginia Côrtes 

de Lacerda, um dos primeiros ambientes onde esta prática se fortaleceu; ou seja, a de 

compartilhar impressões, meditações e sentimentos provenientes de leituras e estudos diversos 

ou de fatos cotidianos. Ela era uma de suas alunas na Faculdade de Letras do Instituto Santa 

Úrsula e, segundo Marques
41

, ela era ―uma mulher de excepcional cultura e notável 

profundidade espiritual‖. Alguns anos depois, um grupo reduzido começou a participar desta 

partilha privilegiada; eram cerca de oito pessoas provenientes da Ação Católica, da Cúria 

Arquidiocesana
42

 e da JOC; estes formaram uma espécie de comunidade que recebeu, 

inicialmente, o nome de ―Confiança‖. Nos anos 1950, passou a ser chamada de ―Família de 

São Joaquim‖
43

 e, quando dom Helder foi transferido para o Recife (1964), de ―Família 

Mecejanense‖
44

. 

 As cartas, depois chamadas de circulares, relativas ao período do Concílio Vaticano II 

e posterior a este foram publicadas recentemente
45

 e permitiram ao público em geral partilhar 

                                                 
41

 Responsável pelo primeiro volume das Obras Completas (Vol. I, Tomo I, p. XXXVII). 
42

 Órgão central de administração e pastoral de uma diocese; tem a função de assessorar o bispo e lhe é 

subordinada. 
43

 Nome do palácio episcopal do cardeal do Rio de Janeiro. 
44

 Referência a Mecejana, pequena localidade próxima a Fortaleza que, no imaginário de Dom Helder; 

representava um lugar feliz, talvez com um tom utópico (nota 21, Vol. I, Tomo I, p. XLI). 
45

 CAMARA, Helder. Obras Completas. Vaticano II: Correspondência Conciliar. Circulares à Família do São 

Joaquim. MARQUES, Luiz Carlos Luz; FARIA, Roberto de Araujo, (orgs.). Vol. I, Tomo I, II e III. Recife, Ed. 

Universitária da UFPE, 2004. _____. Obras Completas .Circulares Inter-Conciliares. ROCHA, Zildo (org.). 

Vol. II, Tomos I, II e III. Recife, CEPE, 2009. _____. Obras Completas .Circulares Pós-Conciliares. ROCHA, 

Zildo (org.).  Vol. III, Tomos I, II e III. Recife, CEPE, 2012. 
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as impressões de dom Helder e de sua Família sobre este que é seguramente o maior evento 

da Igreja dos últimos séculos. Os conteúdos das circulares, segundo Marques,  

... ora descrevem os acontecimentos do Concílio, ora sintetizam as reflexões pessoais 

do Dom, ora trazem indicações, comentadas, de leitura, ora buscam informar-se sobre 

as atividades no Brasil, ora cobram providências, ora aplaudem iniciativas. Além 

disso, poesias, meditações, propostas de crescimento individual e comunitário, 

crônicas, introduções às questões teológicas em jogo nas Comissões e em Aula, 

projetos de grande alcance e pequenos cuidados com pessoas sucedem-se 

entremeados, aqui e ali, de episódios pitorescos. (MARQUES, in Vol. I, Tomo I, p. 

XLII)
46

 

 

 Estas circulares constituem um testemunho fidedigno da capacidade de articulação de 

dom Helder junto aos leigos (quando estes ainda não eram reconhecidos em seu protagonismo 

pastoral), junto ao clero, aos políticos, aos artistas, aos empresários e, apesar de tudo, junto 

aos militares. Testemunham também uma de suas principais conversões, aquela que o fez 

colocar os pobres e oprimidos no centro de suas atenções. Foram 2.122 circulares escritas 

entre os anos de 1962 e 1982 
47

 que deixam entrever sua preocupação em preparar a Igreja do 

Brasil (e da América Latina) para a ―Recepção‖ do Concílio, a fim de que este não falhasse 

em sua missão de aggiornamento da Igreja (MARQUES, in Vol. I, Tomo I, p. XLIV)
48

. 

Através destas cartas se percebe sua capital contribuição ao grupo da Domus Mariae 
49

 que 

era organizado, a princípio, pelo episcopado brasileiro, mas que cresceu a ponto de reunir 

delegados de mais de vinte Conferências Episcopais e de influenciar consideravelmente o 

andamento das comissões do Concílio. Dom Helder participou também do grupo da ―Igreja 

dos Pobres‖, de influência francesa, que se empenhava em solucionar o problema da distância 

entre a Igreja e os pobres (MARQUES, in Vol. I, Tomo I, p. XLVI). 

 Para ler as circulares e penetrar em seu âmago é preciso colocar-se, sentir-se, 

encontrar-se na pele dos personagens. Segundo Hoornaert, é como Cervantes que afirmou ser 

Dom Quixote um disfarce para o leitor, a partir do qual este pode se reconhecer no cavaleiro 

louco e sonhar com o impossível (HOORNAERT, in Vol. II, Tomo I, p. XXIII). Para 

entender as circulares, os livros, os discursos e as poesias do Dom, é preciso um esforço de 

subjetivar-se neste profeta do Brasil. 

                                                 
46

 Utilizaremos a citação das Obras Completas por volume, tomo e página. 
47

 Foram publicadas até a circular de 29/30 de julho de 1967. O restante, como a maior parte do acervo ligado a 

dom Helder, encontra-se no CEDOHC (Centro de Documentação Helder Camara) em Recife, PE.  
48

 Aggiornamento, atualização, era a idéia-força da convocação do Concílio por João XXIII. 
49

 Sede da Ação Católica Italiana Feminina que hospedou durante o Vaticano II, o episcopado brasileiro e de 

outros países. 
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 Na circular conciliar da madrugada de dois de dezembro de 1963 há uma menção do 

desejo de que dom Helder escrevesse, a partir de sua já conhecida correspondência, um livro 

onde falasse dos ―Profetas do Vaticano II‖, segundo ele, os ―tipos acabados de profetas que 

vivem, ombro a ombro, lado a lado, conosco neste Concílio maravilhoso‖ (Vol. I, Tomo I, p. 

353). Seu profetismo se concretizou na opção pelos pobres que ele e uma parte do episcopado 

começaram a construir no Concílio e que se cristalizou nas Conferências do CELAM de 

Medellín e Puebla
50

; nas circulares interconciliares, encontramos no comentário feito por 

Rocha, alguns exemplos de expressões de desabafo que demonstram sua inquietação 

profética: 

...quando passo pelo Areal, quando entro no Coque, quando mergulho na Ilha de 

J[o]aneiro, ou em Caiara, ou em Peixinhos, ou em dezenas de outras áreas de miséria, 

sinto que recebo uma tapa em plena cara: ―Bispo, você está cego? Você não vê estes 

Filhos de Deus, estes seus Irmãos em plena Lama?... . Não sei qual é a graça maior: se 

ver o Invisível [no sentido de contar com a presença dele com a segurança de quem vê 

e de quem toca... Ser companheiro dos Anjos e andar mergulhado em Deus] ou se ver 

o Invisível no Visível [descobrir Cristo no Pobre e em todo Aquele que sofre e está 

esmagado no corpo ou na alma]. (ROCHA, in Vol. II, Tomo III, p.26) 

 

 Contra os que o acusavam de fazer a opção sócio-econômica equivocada
51

, ele 

afirmava: ―Quem teme ver-me às voltas com o desenvolvimento é porque não atentou 

bastante para a necessidade – ao lado de técnicos – não só de filósofos, poetas e dramaturgos, 

mas de santos... Espero, com a graça divina, santificar-me na luta pela promoção humana e 

cristã da Gente que Deus me confiou...‖ (ROCHA, in Vol. II, Tomo III, p.26). A construção 

do seminário e do instituto de teologia na arquidiocese de Recife era uma necessidade que ele 

reconhecia e, por isso, empenhou-se em levá-la adiante, porém se angustiava por ter que 

destinar enormes somas de dinheiro que poderiam socorrer os famintos. Esta inquietação 

profética gerou em dom Helder, uma insatisfação com a institucionalidade da Igreja e da sua 

própria função hierárquica episcopal, a ponto de levá-lo a esboçar a ideia de abandonar as 

funções de governo e se dedicar ao trabalho essencialmente religioso: 

Vejo, de modo sempre mais claro, a Igreja de Cristo sem saída humana: nossa 

fraqueza a colocou num impasse quando a meteu em plena engrenagem do dinheiro 

[...] com a permissão do Santo Padre, deixo a Arquidiocese e qualquer outra Diocese 

do Mundo, dada a impossibilidade de ser Bispo Diocesano, livre da engrenagem... [...] 

vou viver, onde o Santo Padre bem preferir e ficarei alerta para atender a qualquer 

                                                 
50

 Documentos do Celam: Conclusões das Conferências do Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo. 

São Paulo, Paulus, 2004. 
51

 Entre desenvolvimentismo e libertação da dependência econômica; os dois pólos que dividiam alguns 

sociólogos, políticos e teólogos na época. 
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convite que me permita viver a vocação profunda de apóstolo do desenvolvimento, da 

paz e do amor... (Vol. II, Tomo III, p. 259).  

 

 Esta proposta representou mais um anseio idealista que uma disposição real, visto que 

algum tempo depois ele se resignava: ―Não tenho direito de abandonar este posto. Foi tão 

estranha e tão marcadamente providencial a vinda para cá! Recife é, de tal modo, mesmo, 

cidadela na luta pelo desenvolvimento!‖ Era como se, em seu íntimo, estivesse latente e 

latejante o conflito dialético descrito por Weber e Bourdieu do qual emergia ora o profeta, ora 

o sacerdote; neste caso, parece ter tido êxito a dimensão institucional que o persuadiu a ficar 

para ―tentar modificar as estruturas, a começar pelas da própria parte humana da Igreja...‖ 

(ROCHA, in Vol. II, Tomo III, p.27). Quando pensava em realizar o propósito de sair do 

palácio episcopal, o que se concretizou em 1968, ele se defendia das acusações de que suas 

atitudes eram sinal de demagogia escrevendo: ―Demagogia ou tentativa de imitar a Quem, 

podendo escolher o lugar do próprio nascimento, escolheu uma estrebaria? Demagogia ou 

tentativa de imitar Aquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça?... Para quebrar a 

carapaça de gelo, só mesmo um choque‖ (Vol. II, Tomo III, p. 334). 

 José de Broucker relata que o próprio dom Helder se atribui o título de profeta: ―eu 

pertenço bem mais à família dos profetas que a dos doutores‖. Segundo este autor, ele 

entendia que o profetismo era próprio de todas as pessoas que tinham ―em comum o fato de 

terem sofrido por não terem sido reconhecidas...‖ e que não havia encontrado seu lugar no 

Concílio, nem na estrutura da Igreja. E também que era difícil sê-lo, já que ―a missão de 

profeta é arriscada, pois, querendo que todos os olhos se abram, perde-se a medida e a gente 

se torna severo, a gente se põe a julgar quando nós todos temos necessidade de misericórdia‖ 

(BROUCKER, 2008, p. 127-129). 

 ―Onde estão os profetas?‖ pergunta Fragoso na introdução das circulares 

interconciliares. Ele mesmo responde que ―em toda parte, porém em estado embrionário, sem 

relevância, nem audiência‖, e acrescenta que ―com certeza o mundo reage aos profetas, a 

Igreja reage, os poderes constituídos reagem, o povo reage. E as reações são tanto mais fortes 

quanto mais a ação profética incomodar, desestabilizar, e quanto maior for a sua 

autenticidade‖ (FRAGOSO, in Vol. II, Tomo II, p.18). De fato, a dialética do fenômeno do 

profetismo imprime uma oposição criadora de mudanças a seu redor, mesmo com os esforços 

para anulá-lo ou para cooptá-lo através de mecanismos diversos: 
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Existem duas coisas que impedem a gente de enxergar o real: o caos, a grande 

confusão, e o fingimento, a manipulação calculada das aparências. O profeta desfaz 

essas barreiras. Por isso ele incomoda tanto. Mas ele age em nome de Deus, pois 

aponta o que está morrendo e o que está nascendo, o que deve morrer porque é estéril 

e o que deve nascer a partir desta morte necessária. Neste sentido, ele é artífice da 

evolução da história, só será reconhecido depois que tiver sido ultrapassado. 

(FRAGOSO, in Vol. II, Tomo II, p.22). 

 

 Contudo, este autor lembra que é necessário que haja ouvintes para a profecia e que 

estes sejam capazes de perceber e entender seu conteúdo mesmo onde ―nada é claro‖. A sua 

prática precisa ser ―compartilhada‖, pois podemos ou não ser ―artífices do profetismo‖. 

Podemos ou não ser ―herdeiros diretos de D. Helder, não só de sua memória, herdeiros em 

primeiro lugar da sua tarefa humanizadora e evangelizadora‖ (Idem). Os que seguem os 

profetas são as ―minorias abraâmicas‖, segundo dom Helder, os ―militantes da justiça e da paz 

que esperam, contra toda esperança‖ (BROUCKER, 2008, p.165). 

 

 Estes poucos episódios da vida de Dom Helder que aqui relembramos servem para 

ilustrar a sua inserção no tipo ideal do profeta que é nosso intento utilizar, mesmo que 

distinções possam ser encontradas como, aliás, o permite este recurso sociológico. De fato, 

alguns aspectos da atitude deste bispo, como não podia deixar de ser, refletem também o tipo 

ideal do sacerdote; a começar pelo aspecto externo: apesar de seu progressismo, ele sempre 

usava a batina quando seus colegas já usavam roupas civis e mantinha devoções que poderiam 

ser consideradas anacrônicas; também a maneira como ele se relacionava com as autoridades 

e com as classes mais ricas era bem distintiva dos mecanismos usados pelo estamento 

sacerdotal para estabelecer sua igreja na sociedade. Porém, o que marca definitivamente seu 

profetismo é a evolução definida por suas conversões
52

 em favor da promoção dos pobres e 

sua luta contra as injustiças estruturais que, consequentemente, iria lhe custar o sacrifício da 

fama, de muitos relacionamentos e, enfim, até da vida de colaboradores. É o que pretendemos 

refletir em seguida.  
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2.1.2 Eclipse do Profeta 

 

 Tendo percorrido, mesmo que de maneira sucinta, a trajetória profética da vida de dom 

Helder, podemos agora entrar na temática central deste estudo: O Eclipse do Profetismo. 

Iniciamos com a observação de alguns eventos desencadeados como consequência da sua 

postura crítica em relação às estruturas globais e locais de funcionamento da economia. Em 

1963, uma declaração de dom Helder foi ao ar nos Estados Unidos e iniciou uma reação que 

ganhou a imprensa nacional; tratava-se da crítica que ele tinha feito à Aliança para o 

Progresso do presidente Kennedy
53

 dizendo que assim como este não conseguia dominar os 

interesses econômicos poderosos em seu país, a Aliança também não seria capaz de controlar 

os grupos econômicos que influenciavam os parlamentos da América Latina contra as 

reformas de base, o que redundaria em fracasso e desperdício de investimentos. Segundo 

Marina Bandeira, este episódio foi um primeiro grande golpe contra a fama do ―bispo do 

Congresso Eucarístico‖ que em geral era ―promovido favoravelmente pela grande imprensa‖. 

Uma ―campanha de descrédito, de manipulação da opinião pública, baseada em dados falsos e 

meias verdades, a campanha contra o porta-voz do episcopado brasileiro, de destruição de sua 

credibilidade pública, foi coroada de êxito‖ (BANDEIRA, 2000, p. 243-244). Através desta 

campanha, surgiram as primeiras ―brechas públicas na unidade do episcopado; brechas essas 

que foram ampliadas e continuamente retomadas pela imprensa, pela rádio e pela TV‖; de fato 

no ano anterior a CNBB havia se colocado a favor da Aliança para o Progresso como uma 

das formas de apoiar as reformas estruturais para as quais o Papa João XXIII havia pedido 

empenho e estímulo dos bispos da América Latina em favor das massas empobrecidas
54

. A 

campanha orquestrada pelos interesses por trás da imprensa nacional, ―em nome da defesa da 

‗Civilização Ocidental e cristã‘‖, não poupava nem mesmo o papa e suas encíclicas sociais
55

, 

tachadas como ―esquerdistas‖, entre outros motivos, pelo uso inédito do termo ―socialização‖ 

(Ibid., p.244). O episcopado, a partir deste momento, passa a situar-se ou a ser situado em 

uma de duas posições antípodas: a de fazer o jogo dos comunistas ou a do anticomunismo 

(Ibid., p.245). 

 É fácil perceber a perseguição que se delineava a partir destes eventos na vida pública 

de dom Helder: a perseguição pela imprensa, pelos ―irmãos‖ de fé e, posteriormente, pelo 
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 Programa dos EUA para apoiar o desenvolvimento da América Latina e frear o crescimento comunista. 
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 Carta do papa João XXIII de 8 de dezembro de 1961 ao episcopado latino-americano. 
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 Mater et Magistra (1961)e Pacem in Terris (1963). Estas tratam dos temas da questão social e da paz. 
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governo. Segundo Hoornaert, intelectuais de diversos campos e por variados motivos se 

empenharam em construir uma imagem ―histriônica‖ ou ―caricatural‖ do bispo; entre estes 

estavam nomes como Gilberto Freyre, Nelson Rodrigues, Gustavo Corção, Davi Nasser, 

Salomão Jorge e outros.  

Principalmente o dramaturgo pernambucano Nelson Rodrigues insistia: ‗o bispo nada 

mais é que um gênio promocional, um exibicionista à procura de um público‘. Na 

coletânea de suas Crônicas publicadas em 1968 no jornal O Globo (Rio de Janeiro) 

sob o título ‗O Óbvio ululante‘, Rodrigues vê em Dom Helder uma pessoa desprovida 

de qualquer dimensão religiosa, um aproveitador que usa a religião para enganar as 

pessoas. Dom Helder só olha para o céu para ver se vai chover. Nas crônicas de 

Nelson Rodrigues, Dom Helder é um ator em busca de platéia, o artista de um „one 

man‟s show‟ que cai no gosto de um público ignorante. (HOORNAERT, in Vol.II, 

Tomo I, p. XXIII – XXIV)  

 

 Ataques como estes não se ligavam diretamente a dinâmicas políticas ou econômicas, 

mas seu uso e exposição na grande mídia ocultavam a orquestração contra a autoridade da 

palavra de dom Helder. Em maio de 1968 o DOPS do Recife o fichou como ―agitador 

político‖; no mesmo ano, um texto de um de seus mais eminentes teólogos, o padre belga 

Joseph Comblin, que o assessorava nos trabalhos para a Conferência do CELAM em 

Medellín, foi publicado e tido como de teor subversivo. Este fato causou uma série de 

dificuldades como ameaças de extradição e uma proibição de desembarcar em 1972, quando 

este voltava da Europa (PILETTI e PRAXEDES, 1997, p. 349-350); para dom Helder, este 

representou mais um elemento para isolá-lo dentro do episcopado, a ponto de sua atuação em 

Medellín ter sido bem menos significativa do que no Vaticano II. A delegação brasileira na 

Colômbia, segundo observação de Beozzo, refletindo a posição do episcopado, era 

predominantemente moderada ou conservadora, ―depois de doze anos (1952-1964) de 

hegemonia do grupo nordestino capitaneado por dom Helder Camara. O golpe militar de 1964 

fechara o espaço do grupo mais progressista‖ (PILETTI e PRAXEDES, 1997, p.350).  

 Outro fato que representou duro golpe e que ilustra bem o teor da perseguição sofrida 

pelo bispo ocorreu na Conferência de Medellín quando o papa Paulo VI recebeu um abaixo-

assinado coordenado pela TFP contra dom Helder com um milhão e seiscentas mil 

assinaturas. Neste mesmo ano, em outubro, a agressão contra ele ganharia mais uma vez a 

imprensa. ―Na madrugada do dia 24, quatro homens mascarados atiraram contra o muro da 

Igreja das Fronteiras – nos fundos da qual dom Helder morava desde janeiro [...] na tentativa 

de viver com o desprendimento material próprio de sua ‗opção pela Igreja servidora e pobre‘‖ 

(PILETTI e PRAXEDES, 1997, p.353). O atentado foi assumido pelo CCC, o Comando da 
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Caça aos Comunistas, e se repetiu quatro dias depois, mas sempre com a característica de 

intimidação. Porém, em maio de 1969, a morte do pe. Antônio Henrique Pereira Neto, de 28 

anos, que era muito próximo do bispo, seria um atentado indireto, mas mais doloroso. ―Dom 

Helder encontrou o corpo no necrotério de Santo Amaro com ‗três balas na cabeça, uma 

punhalada na garganta, sinais evidentes de que foi amarrado pelos braços e pelo pescoço, e 

arrastado... ‘‖ (PILETTI e PRAXEDES, 1997, p.355). Este episódio, com o exagero de sua 

crueldade, evidenciou a têmpera profética deste homem consumido por sua missão, amparado 

em sua espiritualidade e corajoso em continuar onde outros resignariam. Evidenciou, também, 

a covardia dos que se lhe opunham, não só dos assassinos, mas da imprensa que se calou 

diante deste fato e dos militares que montaram esquema contra os protestos que poderiam ter 

surgido no sepultamento do pe. Antônio Henrique. Mas dom Helder preferiu o silêncio; ―do 

cemitério os presentes voltaram para casa agitando lenços brancos no ar‖ (PILETTI e 

PRAXEDES, 1997, p.356). 

 Castro dá um testemunho pessoal de quando trabalhava na revista Manchete em 1970; 

a redação havia publicado uma foto interessante de dom Helder acolhendo crianças e no dia 

seguinte à publicação, um dos diretores foi chamado ao Ministério do Exército e, ao retornar, 

narrou o que um dos militares havia dito: ―– olha, Dr. Murilo, desse arcebispozinho 

comunista a revista não deve publicar mais nada, hein! Nem contra!‖ e completa o autor: 

―Dom Helder por largo tempo não existiu no Brasil. Esteve morto dentro de seu próprio país, 

mas, como era de se esperar e não previram, cada vez mais vivo fora dele, exatamente nos 

países de mais peso, nos que mais contam no mundo‖ (CASTRO, 2002, p. 50). 

 Percebe-se então como foi possível que depois tantas indicações por seu trabalho em 

prol da justiça e da não-violência, dom Helder não tenha recebido o Nobel da Paz. O que 

representa mais a manipulação política que a falta de reconhecimento no exterior, já que ele 

recebeu 14 prêmios internacionais, entre os quais, os dois prêmios populares da Paz, de Oslo e 

de Frankfurt, cujo valor em dinheiro foi aplicado na Operação Esperança e nas Obras de Frei 

Francisco. Posteriormente, ficou conhecida a influência da embaixada do Brasil em Oslo para 

que dom Helder não recebesse o Nobel (ROCHA, 2000, p.220). 

 

 Estas narrativas ilustram as dinâmicas e os mecanismos pelos quais acontece o 

ocultamento do profetismo e de seus conteúdos. A evolução destes mecanismos tem levado a 

aumentar sua eficiência de maneira exponencial; a manipulação dos meios de comunicação 

em massa demonstra, cada vez mais, seu ―poder simbólico‖. Segundo Bourdieu, um meio 
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poderoso de poder simbólico é a televisão. Ele afirma que a crítica percebe, mas ―oculta os 

mecanismos anônimos, invisíveis, através dos quais se exercem as censuras de toda ordem 

que fazem da televisão um formidável instrumento de manutenção da ordem simbólica‖ 

(BOURDIEU, 1997, p.20). E lembra que os jornalistas ―são tão manipulados quanto 

manipuladores. Manipulam mesmo tanto melhor, frequentemente, quanto mais manipulados 

são eles próprios e mais inconscientes de sê-lo‖ (BOURDIEU, 1997, p. 21). Bourdieu 

continua sua análise sobre este meio de dominação que tem sido uma das maiores influências 

do mundo contemporâneo: 

Desejaria, então, desmontar uma série de mecanismos que fazem com que a televisão 

exerça uma forma particularmente perniciosa de violência simbólica. A violência 

simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita dos que a sofrem e 

também, com frequência, dos que a exercem, na medida em que uns e outros são 

inconscientes de exercê-la ou sofrê-la. (BOURDIEU, 1997, p.22) 

 

 Ao contrário de se rebelar contra a situação que se delineava no seio da sociedade pela 

qual havia se empenhado com abnegação, realizava contínuo esforço de compreensão. Aliás, 

é próprio do profeta perseverar em seus objetivos, não obstante os obstáculos e ataques que 

venha a receber já que a fonte de sua energia não é a aceitação coletiva, mas a convicção de 

sua missão. Ele demonstra esta aceitação tácita, compreendendo as razões pelas quais sua 

causa nem sempre é aceita: 

Ah, eu compreendo perfeitamente que, para os grupos privilegiados e mesmo para os 

governos da América latina, a mudança foi muito brusca! A Igreja passou de 

sustentadora do status quo, sustentadora da desordem chamada de ordem social, a 

denunciadora das injustiças, a encorajadora de todo um esforço de promoção humana. 

(CASTRO, 2002, p.108-109) 

 

2.1.3 ―Jerusalém, Tu que Matas os Profetas‖ 

 

 A eleição de João Paulo II definiu, de certa forma, mudanças no caminho da Igreja 

serva e pobre como a compreendia o grupo dos padres conciliares do qual fazia parte dom 

Helder e as Conferências de Medellín e Puebla. A hierarquia da Igreja, que com João XXIII e 

Paulo VI, havia se transformado, ao menos em parte, em uma fonte de inspiração utópica, 

retomou, aos poucos, o caráter conservador em suas posturas sociais e a neutralidade no que 

diz respeito às políticas econômicas; neutralidade que dificilmente seria observada quanto às 

políticas socialistas, naquele momento, a partir da escolha de um papa oriundo do leste 
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europeu. O combate ao comunismo seria, mesmo que não central, um tema vital neste 

pontificado, o que, inevitavelmente traria reflexos para a Igreja do Brasil e da América Latina, 

em suas posturas ainda sensivelmente sociais. Os conflitos entre os governos de direita e as 

ditaduras anti-socialistas de um lado, e os grupos revolucionários de outro, ainda ocupavam o 

cenário destes países; conflito que se refletia também nas agendas dos pólos opostos das 

lideranças eclesiásticas. A teologia da libertação foi um dos alvos das investidas do magistério 

oficial, basta lembrar as instruções da Congregação para a Doutrina da Fé a este respeito
56

. 

Todavia, do ponto de vista do cristianismo profético que em suas dinâmicas existenciais é 

bem mais estrutural que teológico, a política de nomeações e substituições do episcopado tem 

centralidade, visto que o catolicismo se assenta sobre o fundamento dos apóstolos. A despeito 

da expressão ―irmão dos pobres, meu irmão‖, dirigida a dom Helder pelo papa em sua visita 

ao Recife em 1980, a escolha do sucessor na resignação deste em 1985 demonstrou a clara 

intenção de mudar os rumos progressistas da Igreja de Recife. Segundo Marcos de Castro, era 

clara a intenção do Vaticano de ―inverter as coisas na arquidiocese pernambucana, passar de 

um extremo a outro. Primeiro, o titular seria não apenas um conservador, mas um reacionário 

exacerbado em relação a tudo que se parecesse longinquamente com a Teologia da 

Libertação, com a Igreja dos pobres‖ (CASTRO, 2002, p.247). E completa: ―ao nomear dom 

José Cardoso Sobrinho como seu sucessor, destruiu, numa penada, toda a obra longamente 

construída por dom Helder durante vinte e um longos anos...‖ (CASTRO, 2002, p.249). De 

fato, foi sistemática a opção de desmantelar os pilares da promoção social naquela 

arquidiocese; é o que narra Hoornaert: 

Estamos assistindo – pasmados – ao que acontece em Recife, onde dom Helder passou 

mais de vinte anos formando um tipo de Igreja onde reinava a mística da solidariedade 

com os mais pobres, onde brotou uma linda experiência de Comunidades de Base (o 

‗Encontro de Irmãos‘), onde religiosas passaram a conviver nas favelas com os mais 

pobres e onde foi fomentado um admirável espírito de colaboração tanto do clero 

entre si (sobretudo após a morte violenta do padre Henrique, em 1969), como entre o 

clero e o laicato, entre católicos e protestantes. Chega dom Cardoso, [...] e passa a 

perseguir sistematicamente a Pastoral Rural, a Comissão Pastoral da Terra, o Centro 

de Defesa dos Direitos Humanos, o Instituto de Teologia do Recife (Iter), o Seminário 

Regional do Nordeste (Serene) (HOORNAERT apud CASTRO, 2002, p.250). 
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 Estes e outros fatos só vieram à tona como uma reação aos ataques sofridos em 

silêncio por dom Helder
57

. Como já citamos anteriormente, a TFP encabeçou o abaixo 

assinado entregue ao papa Paulo VI em Medellín (1968) contra dom Helder, reiterando a 

posição dos conservadores quanto ao episcopado progressista que foi, então, alvo da 

manipulação da opinião pública pela alegação de que este seria comunista e incentivador da 

desordem e da violência. O uso do fantasma da ditadura comunista soviética era um recurso 

habitual tanto destes, como dos interesses por trás do golpe militar. Mas as acusações mais 

dolorosas partiam do seio da própria Igreja, de ―irmãos no ministério episcopal‖. 

Em agosto [1970], as acusações partiram de um próprio irmão de episcopado, dom 

Geraldo de Proença Sigaud, arcebispo de Diamantina (que em 1977 acusaria 

publicamente de comunistas os bispos Tomás Balduíno, de Goiás Velho, e Pedro 

Casaldáliga, de São Felix do Araguaia). Disse dom Geraldo Sigaud [...] em carta ao 

bispo de Münster, na Alemanha Federal, que condenava a indicação de dom Helder 

Camara ao Prêmio Nobel da Paz porque ‗dom Helder quer fazer-se passar por 

apóstolo da não-violência e simultaneamente favorece os comunistas e abre as portas à 

revolução e ao caos‘ (CASTRO, 2002, p.164-165). 

 

 Quando chegou ao Recife, havia alguns militantes da ACO que haviam sido presos 

junto com líderes e pastores protestantes; dom Helder intercedeu igualmente por todos, o que 

o aproximou de algumas denominações evangélicas. Logo foi denunciado ao, então, ainda, 

Santo Ofício
58

, com as acusações de apologia do protestantismo e crítica a alguns dogmas 

católicos, de hábitos e discursos permissivos em matéria moral. Uma sanção esteve bem 

próxima de se concretizar, não fossem suas relações em Roma que foram capazes de conter as 

investidas do cardeal ultraconservador, Alfredo Ottaviani, então prefeito do Santo Ofício. É 

possível que estas repreensões tenham tido também motivação corporativa visto que dom 

Helder articulava no Concílio a eliminação desta instância censora na Igreja (PILETTI e 

PRAXEDES, 1997, p.358-359). Em outra ocasião, uma Congregação vinculada à Secretaria 

de Estado do Vaticano dirigiu a ele a seguinte advertência: 

É recente a acusação das autoridades eclesiásticas a eclesiásticos e a leigos católicos 

de unir-se à oposição, que imputa ao governo o abuso de poder e, em particular, a 

limitação dos direitos civis. Parece que se deva evitar quanto possa reacender tais 

danosos atritos, durante os quais a pessoa do Exmo. Arcebispo de Recife várias vezes 

esteve em causa. (PILETTI e PRAXEDES, 1997, p.360) 
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 Os Bispos Nordestinos
59

 e os que apoiavam dom Helder na CNBB começaram, a partir 

de 1964, a experimentar certo isolamento dentro do episcopado brasileiro e, na primeira 

assembleia geral depois do Concílio, em 1967, este não conseguiu influenciar a agenda de 

discussões da entidade. Em 1969, a Comissão Central da CNBB conduziu uma espécie de 

interrogatório a dom Helder acerca das acusações de que ―seu mentor intelectual era o pe. 

Joseph Comblin; de que manipulava o núncio, a CNBB e o presidente da entidade; fomentava 

‗choques entre grupos da CNBB‘‖. As acusações, em geral provindas de dom Sigaud, também 

levantavam dúvidas sobre se o financiamento das viagens do bispo não vinha dos comunistas, 

mencionavam que ele atacava os ricos, mas vivia a custa destes, não cumpria com suas 

obrigações pastorais, entre outras acusações. Dom Helder respondeu a tudo de maneira 

tranquila e se subordinou à presidência da CNBB (PILETTI e PRAXEDES, 1997, p.363-365).  

 

 Parece apropriado fazer uma pausa nesta narrativa para fundamentar as posturas 

eclesiais progressistas no pensamento católico e teológico da época. Um personagem que 

iluminou a atitude profética, entre tantos, foi o teólogo Yves Congar, feito cardeal 

posteriormente por João Paulo II; pela autoridade de suas posições, ele influenciou boa parte 

do catolicismo social não só na Europa, mas também na Igreja do Brasil. Ele apregoava que 

era preciso que a Igreja fizesse uma crítica em relação à ―parte profana, imperial, feudal e 

senhorial que durante muito tempo não só tolerou, mas também procurou...‖, e acrescentava 

que, mesmo não havendo o santo império, ainda persistiam ―muitos títulos ou insígnias, 

muitos elementos de cerimonial e, portanto, de visibilidade‖, e completa a queixa indagando 

se ―... Não seria tempo [...] de sacudir a poeira imperial que foi caindo, desde Constantino, 

sobre o trono de S. Pedro? A palavra é de João XXIII...‖ (CONGAR, 1964, p. 151-152). 

Congar entendia que a Igreja necessitava ser ―menos do mundo e mais no mundo‖, sendo a 

―consciência evangélica dos homens‖ cujos traços característicos são aqueles do Novo 

Testamento, resumidos em ―três termos de uma enorme densidade espiritual: Koinonia, 

Diakonia, Martyria (comunidade, serviço, testemunho)‖ (CONGAR, 1964, p.164). Para 

construir-se esta consciência, é necessário 

criticar sem fraqueza, de uma parte o que traísse o espírito do Evangelho; de outra 

parte, o que nos isolasse e interpusesse uma cortina entre nós e os homens. Certas 

formas de prestígio, certos títulos e insígnias, um certo decoro, certas maneiras de 

viver ou de vestir, um certo vocabulário abstrato e pomposo, representam estruturas de 

isolamento, tal qual existem estruturas de rebaixamento e degradação. (CONGAR, 

1964, p. 165) 
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 Personagens como dom Helder perceberam a grande oportunidade que a Igreja estava 

vivendo com abertura dada por João XXIII que a via como ―a Igreja de todos e 

particularmente a Igreja dos pobres‖
60

; o Concílio poderia representar uma revolução 

copernicana em aspectos como o protagonismo dos leigos que só seria possível se o clero 

compreendesse que estes não são somente seus ―beneficiários‖ ou sua ―clientela‖. Grande 

parte dos profetas desta época, em conflito com uma centralizadora igreja de sacerdotes, 

intuía que era preciso desclericalizar a concepção de Igreja, ―sem, entretanto, atingir a sua 

estrutura hierarquizada, e para colocar o clero dentro da verdade total da sua posição de 

membros-servidores‖ (CONGAR, 1964, p. 166-167). Congar traz em seu livro a voz profética 

do cardeal Lercaro de Bolonha, em 1963,  

‗Não satisfaremos as exigências mais verdadeiras e mais profundas de nossa época, 

não responderemos à esperança de unidade partilhada por todos os cristãos, se 

fizermos somente do tema da evangelização dos pobres um dos numerosíssimos temas 

do Concílio. Com efeito, não se trata de um tema qualquer; trata-se, de algum modo, 

‗do‘ tema do nosso Concílio. Se, como foi dito várias vezes aqui mesmo, é exato 

afirmar que o fim deste Concílio é tornar a Igreja mais conforme à verdade do 

Evangelho e mais apta a responder aos problemas da nossa época, pode-se dizer que o 

tema central deste Concílio é a Igreja precisamente tal qual é a Igreja dos pobres‘. 

(LERCARO apud Congar, 1964, p. 176-177) 

 

 Estas reflexões se revestem de especial valor em nosso estudo e na atualidade, pois 

mostram dois aspectos em que um ECLIPSE ocultou a dinâmica profética: o protagonismo 

leigo e a Igreja dos pobres. De fato, a centralidade sacramental e pastoral ligada ao sacerdócio 

parece estar, cada vez mais, em evidência, ao menos, na mídia brasileira, bastando como 

demonstração disso, observar a exposição dos padres midiáticos. Além disso, com 

importantes exceções, a atenção aos pobres e a promoção social têm perdido espaço para a 

liturgia (investimento em rituais) e para a administração eclesial (voltada à construção de 

espaços de culto), o que em si não pode ser considerado negativo, mas tampouco deveria 

polarizar a energia eclesial. É verdade que há uma evolução na promoção dos leigos, seja na 

formação teológica, seja nas atividades dos movimentos eclesiais, porém nem sempre estas 

são voltadas para as dimensões da Koinonia, Diakonia e Martyria, ressaltadas por Congar. E 

no que diz respeito à atenção aos pobres, a tendência parece ainda pior. Outro escrito do 

período do Concílio, de dom Huygue, trazido por Congar, toca corajosamente nos 

investimentos rituais: 
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76 

 

Como padres, devemos por-nos, por exemplo, o problema da decoração de nossas 

igrejas. S. João Crisóstomo vendeu por várias vezes vasos sagrados para socorrer os 

pobres... Não se trata de imitá-lo literalmente, mas não devemos insistir que nada é 

demasiado belo ou demasiado caro para a glória de Deus, quando acontece que dois 

terços dos homens passam fome. (apud CONGAR, 1964, p. 179) 

 

 Passando de um profeta para outro, lembramos Comblin que terminou seus dias no 

nordeste, em seus cursos para militantes deste cristianismo de que estamos tratando. No texto 

Dom Helder, bispo do Terceiro Milênio, referindo-se ao profetismo do Dom, ele se pergunta: 

―A profecia será entendida? O novo modelo será seguido?‖ Inquietação que parece destinada 

ao fracasso pelo retrocesso nos rumos da Igreja. ―Dada a política romana de restauração da 

Igreja tridentina, política seguida sistematicamente por vinte e cinco anos [texto de 1999], 

tem-se a impressão de que a Igreja quer de novo fechar-se sobre o seu passado‖ (COMBLIN 

apud ROCHA, 1999, p.93). 

 Uma palavra de Mendonça pode iluminar a compreensão destes processos deflagrados 

na reação ao profetismo na Igreja instituída. Ele fala dos místicos que não preocupam, 

inicialmente, o ―rigorismo institucional‖, pois estes ―embora vivam à sombra do sagrado 

como tal, portanto desteologizado, vivem ao mesmo tempo sob o pálio da igreja à qual 

confessam‖.  

Quando, por um motivo ou outro, propõem inovações, são submetidos às regras de 

uma ordem. Se revolucionários, vão aos poucos também sendo submetidos à 

hierarquia institucional. Raramente a Igreja Católica exclui os que pretendem liberar o 

sagrado; antes, os envolve com seu pálio e os transforma em agentes eficientes da sua 

continuidade, como diz Bastide. (MENDONÇA, 2004, p. 32) 

 

 O que se diz do místico, pode dizer-se do profeta que, aliás, é sempre também místico 

conforme temos visto (se bem que a recíproca nem sempre seja verdadeira); este é mais 

contestatário que o puramente místico, e por isso sofre mais as perseguições da ortodoxia. 

Estas se tornam mais agudas à medida que ―pessoas ou grupos insatisfeitos com a rotina 

eclesiástica, ou acicatados por situações de efervescência social, decidem liberar o sagrado em 

favor de uma religião mais emocional que possa amenizar os impactos situacionais do 

cotidiano‖. Ele se refere às ―formas emocionais de experiência religiosa‖ que caracterizam 

também os profetas com seu carisma e seus seguidores (MENDONÇA, 2004, p. 41). 

 Concluindo esta rápida caracterização das perseguições sofridas pelo profetismo de 

dom Helder, é importante lembrar que, não obstante sua provada capacidade de articulação e 



77 

 

liderança, seu poder de inspiração, suas relações com prelados da cúria romana e de várias 

partes do mundo e sua proximidade com autoridades e personalidades importantes, ele não 

alcançou o vermelho cardinalício. Não que estas condições devam conduzir a uma necessária 

promoção na Igreja; por certo há outros critérios (políticos, por exemplos), mas a figura de 

dom Helder, como a do teólogo Congar, apesar de polêmica em seu tempo e em alguns 

aspectos, foi representativa de todo um movimento que envolveu grandes nomes, inclusive no 

colégio dos cardeais; isso deveria conduzir a recepção do título, ao menos, honorificamente, 

mas nem isso se deu. Os motivos para esta negativa, é claro, nunca serão plenamente oficiais, 

porém são evidentes. A campanha pública de descrédito encabeçada pelo governo militar e 

por intelectuais de direita, a conspiração para o não recebimento do Nobel, a ‗invidia 

clericorum‘ (inveja dos clérigos) e a oposição de eclesiásticos e líderes de movimentos 

conservadores como, por exemplo, de Plínio Correia de Oliveira, fundador da TFP, que em 2 

de fevereiro de 1969, ―num artigo de O Estado de São Paulo denunciaria que durante uma 

conferência nos Estados Unidos, ‗o arcebispo vermelho‘ teria aberto ‗as portas da América e 

do mundo ao comunismo‘‖ (PILETTI e PRAXEDES, 1997, p.363), foram suficientes para 

justificar o bloqueio ao VERMELHO CARDINALÍCIO e a concessão do VERMELHO 

COMUNISTA ao profeta.  

  Aqui parece interessante registrar o que pensava dom Helder de si mesmo. Numa de 

suas circulares, da madrugada de março de 1967, ele relata o que um general teria dito a 

respeito das acusações de ―subversivo, vermelho, comunista‖ dirigidas a sua pessoa: 

Quando pretendendo ajudar as Massas a tornar-se Povo, o Sr. afirma que não basta a 

mera alfabetização e quer chegar à conscientização (abrindo os olhos, despertando a 

consciência, encorajando a iniciativa, ensinando a trabalhar em equipe e a nem tudo 

esperar do Governo), o Sr. desperta uma força que, amanhã, não será capaz de 

controlar. É mais fácil e mais rápido conscientizar do que realizar as reformas de 

estruturas. Se, apesar disso, o Sr. conscientiza as Massas, é subversivo. E como joga 

uma classe contra a outra, se não é comunista, faz o jogo do comunismo. (Vol.III, 

Tomo III, p.71-72) 

 

 O bispo apresenta a sua resposta: ―conosco, sem nós ou contra nós, os olhos das 

Massas se abrirão. Ai do Cristianismo se, amanhã, as Massas, de olhos abertos, perceberem 

que a Religião, acovardada diante do Governo e dos Poderosos, as abandonou...‖ (Vol.III, 

Tomo III, p.72). Ele também compreendia a necessidade de prudência e, certamente se 

preocupava com os efeitos de seus discursos, todavia, estas palavras poderiam ser necessárias 

ao equilíbrio entre as forças dialéticas no interior da Igreja: os progressistas e os 
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conservadores. Em tom jocoso e perspicaz, o Dom reproduz, então, um ―célebre comentário 

de Jean Guitton: a Igreja, como um carro em movimento, precisa de freio e acelerador. Não 

falta quem deseje trocar o freio por mais um acelerador e sobra quem deseje trocar o 

acelerador por mais outro freio...‖ (Vol.III, Tomo III, p.75). 

 Quanto à acusação oposta, a de integralismo, ele aquiescia dizendo que com 25 anos, 

―imaginava, ingenuamente que o Mundo se dividiria necessariamente entre comunismo e 

fascismo, entre esquerda e direita‖. E se lamenta que ainda haja quem continue em sua ―ilusão 

de juventude‖ e entenda que ―discordar dos USA é fazer o jogo do comunismo‖. Estes não 

perceberam que ―as raízes do liberalismo capitalista são tão materialistas como as do 

comunismo‖ (Vol.III, Tomo III, p.75). 

 Talvez haja quem levante objeções quanto ao que até aqui tem se dito a respeito deste 

homem singular, alegando que como todos os homens, este também tinha suas singularidades, 

entre as quais, comportamentos, atitude, discursos e sentimentos que poderiam depor contra a 

construção ideal do modelo profético. E é preciso assumir esta possibilidade em um estudo 

sério. Contudo, não podemos perder de vista que a figura de dom Helder não é o alvo destas 

reflexões, mas é um elemento existencial na construção do conceito do cristianismo profético, 

este sim, nosso objeto de estudo. Desta forma, o recurso a este estudo de caso não nos obriga 

a buscar uma caracterização completa da personalidade deste religioso, o que nem seria 

possível, mas apenas se revela como um meio para compor o tipo ideal do profeta cristão.  

 

2.2 ECLIPSE DO CRISTIANISMO PROFÉTICO 

 

 A metáfora do ECLIPSE revela-se aqui especialmente oportuna, pois se refere não ao 

desaparecimento de um astro celeste, mas ao seu ocultamento pela interposição de outro entre 

este e o Sol. Assim também, a dinâmica profética não desapareceu na Igreja, nem a utopia no 

mundo. Mas há múltiplas dinâmicas sociais e eclesiais que lançam ―sombra‖ sobre esta, 

esmaecendo seu brilho e seu potencial inspirador. De fato, houve um ocultamento progressivo 

no cenário eclesial católico, especialmente a partir da década de 1980, como consequência de 

uma combinação de fatores internos e externos. A percepção do ocaso da profecia cristã 

torna-se paulatinamente mais clara, não obstante sua discreta persistência em episódios 

pontuais, como é o caso da oposição de dom Cappio à transposição do Rio São Francisco, o 
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martírio da irmã Dorothy Stang 
61

, o 12º Intereclesial das CEBs em 2009 
62

, o 8º Encontro 

Nacional de Fé e Política em Embú das Artes (10/2011), o Congresso Continental de Teologia 

em São Leopoldo, RS (10/2012) e tantos outros. A mudança de paradigma nos documentos 

oficiais da CNBB e do CELAM, a ascensão de personagens mais ligadas a movimentos 

carismáticos e conservadores de exposição midiática, a substituição de bispos e professores 

progressistas por outros de linha oposta, o crescimento de tendências e grupos 

fundamentalistas são fatores, entre outros, que testemunham este ocultamento. 

 O longo e popular papado de João Paulo II estabeleceu as bases do catolicismo atual 

em descontinuidade com o progressismo anterior, mas permitiu o franco desenvolvimento de 

movimentos eclesiais que já existiam, além de incentivar este protagonismo em documentos 

como Christifidelis Laici, sobre o papel dos leigos, e nas Jornadas Mundiais da Juventude. 

Por outro lado, sua preocupação conservadora provocou um retorno ao centralismo clerical, 

fato que tem engessado parte do desenvolvimento eclesial. Como evidências desta atitude, 

podem ser apontadas as escolhas de bispos de perfil mais conservador, a atenção aos 

seminários diocesanos para maior controle da formação clerical, o apoio a movimentos 

conservadores e a vigilância teológica expressa nas intervenções magisteriais 
63

. A eleição do 

Papa Bento XVI testemunha esta tendência e reafirma o apoio ao catolicismo de matriz 

tradicional; nestes moldes, vemos a atenção do magistério voltada para nosso país pela 

assinatura do Acordo Brasil – Vaticano em 2008 e quando nos escolheu para sediar a Jornada 

Mundial da Juventude (2013). 

 Há ainda comunidades que procuram viver de modo encarnado o cristianismo 

profético, porém estas ―entram em conflito com as ‗autoridades eclesiásticas‘ (e) estão sendo 

‗convidadas‘ a se retirar das pastorais e até da vida comunitária‖ (SUNG, 2008, p. 15). Sung, 

falando do cristianismo de libertação de Michael Löwy, reconhece também que o ―sonho‖ de 

que esta forma de cristianismo fosse assumida pela ―massa dos cristãos da AL‖ e em que as 

CEBs se disseminariam por toda a Igreja foi ―derrotado‖ (SUNG, 2008, p.16). Este 

movimento, porém, resiste também em muitos setores que não fazem parte das CEBs ou da 

Igreja católica. 
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 Religiosa estadunidense, naturalizada brasileira e que trabalhou durante anos em região amazônica. Ela foi 

assassinada em 2005, aos 73 anos, no interior do Pará, por sua luta em prol dos pequenos agricultores no conflito 

fundiário. 
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 Grande encontro de CEBs ocorrida em Porto Velho, RO. Estes encontros acontecem desde 1975. 
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 Por exemplo, a ―Notificação sobre a obra do Pe. Jon Sobrino‖ da Congregação para a Doutrina de 14 de março 

de 2007. 
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No início dos anos 70 do século passado, Juan Luis Segundo – um dos teólogos mais 

lúcidos e brilhantes da TL – já nos alertava que protestar contra as injustiças 

cometidas por instituições e sistemas sociais que se auto-absolutizam – como o 

sistema de mercado liberal – é uma característica essencial do cristianismo, mas exige 

uma coragem e uma fidelidade que têm mais a ver com minorias do que com as 

massas, sejam elas cristãs ou não. O saudoso Dom Helder Camara falava de ‗minorias 

abraâmicas‘ para nos ensinar que a vocação profética é de minorias. (SUNG, 2008, 

p.17) 

 

 Não obstante o apoio de grande parte do episcopado do Brasil e da América Latina, da 

sintonia com o Concílio Vaticano II e o magistério de Paulo VI, esta forma de Cristianismo 

das minorias abraâmicas na Igreja, sofreu, no período subsequente, fortes investidas de 

normalização. No papado de João Paulo II, eleito em 1978, deu-se uma sistemática investida 

contra este movimento. No médio e longo prazo, o episcopado progressista foi um dos 

principais alvos, como afirma Löwy: ―... essa política visa ‗desmantelar‘ a Igreja brasileira, 

investindo bispos conservadores que frequentemente destroem ou enfraquecem as estruturas 

pastorais estabelecidas pelos seus predecessores‖. Acrescente-se a esta tática, a pressão sobre 

bispos como Pedro Casaldáliga, hoje já emérito 
64

 (LÖWY
 
, 1991, p.58). 

 As CEBs, que são uma forma seminal de cristianismo profético, também sofrem com 

este eclipse. Prandi identifica três fatores que contribuem para o esvaziamento das CEBs: 1) a 

política de ―restauração conservadora‖ da hierarquia, com ―nomeação de bispos não 

progressistas, formação de padres [no estilo conservador], ―reparoquialização‖ e 

desautorização da Teologia da Libertação‖; 2) o ―refluxo dos movimentos sociais com a crise 

das utopias políticas‖; 3) ―uma crise do catolicismo devida à concorrência, sobretudo, do 

evangelismo pentecostal‖. Estes elementos que esvaziam as CEBs, também encobrem o 

profetismo na Igreja. É importante destacar que a formação conservadora dos novos padres 

tem sido um instrumento poderoso de centralização clerical, o que promove, em 

consequência, a ―reparoquialização‖, que pode ser entendida como um elemento de 

centralização geográfica. Esta centralização tem, seguramente, vantagens históricas e 

cômodas, mas a evangelização e o crescimento celular queridos por Paulo VI, na Evangelii 

Nuntiandi
65

, reclamam que, sem perder os instrumentos antigos, sejam encontrados, na 

criatividade cristã, novos instrumentos de difusão do cristianismo. Aí se encaixam as CEBs 

que têm ainda fôlego em algumas regiões do país, especialmente no Norte, mas que enquanto 
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 Ao completar 75 anos, o bispo católico deve apresentar carta de resignação à Santa Sé, renunciando ao cargo; 

assume então o título de bispo emérito. Esta renúncia pode ser aceita imediatamente ou não, dependendo do 

caso; normalmente, a substituição dos bispos progressistas é acelerada.  
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 PAULO VI. Evangelii Nuntiandi. São Paulo, Paulinas, 2006. 
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não forem reabilitadas na pastoral de conjunto da Igreja do Brasil, estarão fadadas a perder 

sua identidade. Prandi completa sua análise afirmando que ―o objetivo da CEB, 

originalmente, é por demais pretensioso; só se alcança com a mudança da sociedade, e isso 

não pode ser metafórico, tem de ser objetivo, concreto e histórico. Força e fraqueza da 

Teologia da Libertação‖ (PRANDI, 1997, p. 102-103). 

 O eclipse do profetismo se deu também, de maneira acentuada, no MEB. Com o golpe 

militar houve uma drástica redução das escolas radiofônicas. Das 7.000 (número máximo 

alcançado) em 1963, no final de 1964 havia 4.600 e em 1967 ―com o fechamento de todos os 

sistemas que funcionavam em Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Goiás‖, o número baixou 

para 2.500. O auxílio federal passou a escassear e a ser usado para influenciar 

ideologicamente a filosofia do movimento (DE KADT, 2007, p.161-163). O MEB passou a 

ser visto como subversivo a partir do início de 1964, quando o governador do Estado da 

Guanabara, Carlos Lacerda, recolheu as cartilhas Viver é Lutar afirmando que eram de teor 

comunista; estas traziam o método de alfabetização e conscientização de Paulo Freire. Com o 

golpe, ―houve uma série de ataques ao Movimento; em muitos lugares, seus líderes foram 

interrogados e até presos‖ (DE KADT, 2007, p.170-171). O MEB resistiu ao ―golpe que levou 

ao desaparecimento de quase todas as outras expressões de radicalismo católico leigo (ou à 

sua metamorfose em formas irreconhecíveis) e que paralisou quase todos os esforços dos 

diferentes movimentos e organizações que buscavam atingir a conscientização dos 

camponeses‖ (DE KADT, 2007, p.171).  

 De Kadt reflete sobre as ―questões a respeito do que aconteceu aos católicos radicais 

da ‗geração de 1962‘‖ que não são de fácil resposta. Uma boa parte dos ―jovens progressistas‖ 

se acomodou numa postura burguesa, outra parte radicalizou-se e se afastou do catolicismo, 

―um terceiro grupo [...] continuou a aprofundar sua fé, a explorar novas dimensões da 

‗teologia do desenvolvimento‘ e a procurar novas formas de atividade pelas quais pudesse 

expressar sua posição progressista católica mesmo nas novas circunstâncias‖ (DE KADT, 

2007, p.302). Nos anos de 1967 e 1968 diversos grupos de padres, estudantes e freiras 

assumiram seu protagonismo na luta contra as injustiças que grassavam sobre o povo 

brasileiro através de cartas e manifestos criticavam a cúpula e os rumos da Igreja e os líderes 

do governo. Afirmavam, por exemplo, que ―os verdadeiros agitadores do país [eram] aqueles 

que detinham o poder e o dinheiro desonesto‖. Membros leigos da JOC e da ACO 

continuaram a agir em função da defesa de trabalhadores urbanos e rurais fazendo o uso de 

manifestos e encontros. É significativo que ―uma das regras mais restritivas aplicada pelos 
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censores [do governo militar] era aquela contra qualquer publicação de notícia ou opinião 

relacionada às atitudes críticas, sociais, econômicas ou políticas sustentadas por membros da 

hierarquia do clero, ou de organizações católicas‖ (DE KADT 2007, p.303-305). 

 Um importante instrumento de vida eclesial que ocupou o posto das formas radicais de 

atuação cristã na Igreja católica foram os movimentos eclesiais. Alguns deles são muito 

antigos; em sua maioria, são europeus na origem (exceto a Renovação Carismática), quase 

todos os que estão em vigor foram gestados no século passado e surgiram das demandas da 

evangelização que exigiam que o laicato fosse envolvido nas atividades da Igreja. Uma 

característica comum a quase todos é a ênfase na espiritualidade que intentam produzir nos 

fiéis. A inserção destes movimentos no campo religioso brasileiro tem sido analisada como 

solução encontrada pela Igreja para o crescimento menor que o da população, para a perda de 

membros para outras religiões e para o grupo dos sem-religião. Teixeira analisa este processo 

e evidencia o parecer de Sanchis de que a Igreja católica ―está perdendo o seu caráter de 

definidor hegemônico da verdade e da identidade institucional no campo religioso brasileiro‖ 

(TEIXEIRA, 2005, p. 16). Este motivo explica em parte os novos rumos da atuação do 

magistério que tem buscado recuperar a identidade católica diluída em parte pelo fenômeno 

da secularização e em parte pelas características do catolicismo brasileiro popular 

historicamente pouco ortodoxo. Continuando a reflexão de Sanchis: ―há religiões demais 

nesta religião cuja identidade envolve mecanismos de fagocitose‖; Teixeira reflete sobre a 

complexidade deste catolicismo que mostra uma face ―santorial” mais popular, ligada ao 

culto dos santos; uma face ―oficial” mais tradicional, sob maior controle da instituição e a 

face do catolicismo de ―reafiliados” que, segundo Hervieu-Léger, na compreensão da 

mobilidade típica da modernidade religiosa, provém da busca de uma experiência de 

conversão (TEIXEIRA, 2005, p. 16-19). 

 Esta reflexão se faz necessária para entender a dinâmica dos movimentos eclesiais que 

cresceram na segunda metade do século passado: eles surgiram como instrumentos da busca 

desta identidade religiosa, como uma forma de viver mais intensamente a fé, por isso dirigem 

suas energias para o catolicismo santorial e para o catolicismo oficial a fim de reafiliá-los 

através de uma conversão e um comprometimento mais profundos. Antoniazzi destaca os 

novos desafios da Igreja Católica: ―sem deixar de lutar por uma sociedade diferente, mais 

capaz de atender às necessidades básicas dos seres humanos, deve prestar mais atenção à 

procura de uma experiência do divino, pela qual tantos anseiam‖ (ANTONIAZZI, 1994, p. 

23). 
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 A Renovação Carismática Católica (RCC) é, talvez, o melhor exemplo deste tipo de 

movimento apesar de ter surgido fora das fronteiras católicas; sua origem mais conhecida se 

deu nos EUA na década de 1960, provavelmente como reflexo do movimento pentecostal 

protestante. Seu nome e suas características principais estão ligados à vivência dos ―carismas‖ 

do ―Espírito Santo‖, ou seja, manifestações extraordinárias da ação divina na alma humana 

como o dom de falar em línguas, de profetizar, de curar, etc. Manifestações estas, ligadas a 

uma forte experiência de Deus que redimensiona a vida e o modo de crer dos fiéis. As 

adesões, a partir da década de 1970, ocorreram em número elevado e atingem desde as 

camadas mais ricas como as mais simples do povo brasileiro. Hoje, segundo o site do 

movimento
66

, são mais de 110 milhões de membros em todo o mundo, um contingente em 

contínuo crescimento, apesar de não demonstrar a mesma vitalidade das primeiras décadas. 

Não obstante sua origem estar associada ao movimento pentecostal protestante, há profundas 

ligações com os místicos de diversas épocas e com a estruturação dogmática católica. De fato, 

desde o fim do século XIX, houve um apelo do magistério para a valorização do culto ao 

Espírito Santo; em 1897, o Papa Leão XIII publicou a Encíclica Divinum Illud Munus
67

, sobre 

o Espírito Santo, lamentando que o Espírito Santo fosse pouco conhecido e apreciado, e 

motivando o povo a um novo entusiasmo na devoção ao Espírito. No primeiro dia de janeiro 

de 1901, Leão XIII dedicou o século XX ao Espírito Santo, entoando em nome de toda Igreja 

o hino Veni Creator Spiritus (Vem Espírito Criador). Existe, de fato, no interior do 

movimento a consciência de que ele é uma resposta à proposta de renovação eclesial lançada 

pelo Concílio Vaticano II, já que pouco tempo após o encerramento deste, houve a 

experiência religiosa que o originou, conforme o relato mais conhecido, constante no website 

do movimento, que a situa em fevereiro de 1967, num retiro espiritual na Universidade de 

Duquesne (Pittsburgh, Pensylvania, EUA)
 68

. 

 A principal atividade é o Grupo de Oração que é a célula fundamental da Renovação 

Carismática Católica; é a expressão máxima e principal da RCC e sua estrutura compreende: 

núcleo de serviço, reunião de oração e grupo de perseverança; suas características próprias 

são o Batismo do Espírito Santo e o uso dos Carismas. No Brasil a Renovação Carismática 

teve origem na cidade de Campinas, trazida pelos padres Haroldo Joseph Rahm e Eduardo 

Dougherty. A partir de 1980, a Renovação Carismática consolidou-se institucionalmente, 
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espalhando-se por todo o território nacional, vindo a ocupar um espaço significativo na mídia 

que é um de seus mais eficazes instrumentos; a TV Canção Nova é um exemplo desta 

eficácia. Em estimativa feita no ano de 2005, contabilizou-se aproximadamente 20.000 

Grupos de Oração
69

.  

 Os movimentos eclesiais têm valor intrínseco e seu papel na Igreja não deve ser 

compreendido somente a partir da conveniência estratégica de reorientar o apostolado eclesial 

da ênfase profética para a mística ou, radicalizando, para a alienação. Contudo, não se pode 

deixar de considerá-los também como elementos eclipsantes do cristianismo profético, mesmo 

que haja vozes proféticas entre seus membros ou fundadores; a questão se põe em torno da 

ênfase de cada fenômeno religioso, se esta recai exclusivamente sobre a vida sobrenatural ou 

se contempla também a social. Oliveira lembra que o debate social perdeu intensidade no 

momento que o ―processo de restauração católica [...] calou a Teologia da Libertação e 

desmantelou tudo que pudesse ser identificado com alguma forma de Igreja popular‖; isso se 

deu através da opção da hierarquia e de parte do laicato pelos ―Movimentos Espirituais‖ que 

são em geral ―inspirados numa teologia de salvação individual‖ (OLIVEIRA, 2001). Comblin 

também manteve posição crítica em relação a estes; ele 

... detalha o lugar dos movimentos eclesiais, e manifesta uma preocupação com a 

relação entre a realidade latino americana e a prática religiosa, espiritualidade e 

eclesiologia destes grupos. No dizer deste autor: ‗Os Movimentos importados não 

somente não nasceram em função dos problemas próprios e específicos da América 

Latina, mas eles, por todo o seu dinamismo interno, permanecem indiferentes à grande 

maioria da população e ajudam a manter um ambiente social e cultural alheio à grande 

maioria.‘ (COMBLIN apud ANDRADE, 2001, p.17, nota 12) 

 

 Se considerarmos que o profetismo é essencial à religião, as forças que se lhe opõem 

são, de certo modo, anti ou pseudo-religiosas. Um exemplo de pensamento que se enquadraria 

nesta anti-religião encontra-se na análise de Weber sobre um tipo de doutrina que é 

importante ressaltar aqui porque possui aspectos vigentes hoje, quando parecem retornar, 

ainda mais fortalecidos, velhos fundamentalismos. Na ―Confissão de Westminster‖ (1646)
70

 

há uma explicitação desconcertante de uma forma radical de calvinismo que assume um 

dualismo antropo-social: ―Por decreto de Deus, por manifestação de sua Glória, alguns 

homens e anjos são destinados à vida eterna e outros são fadados à morte eterna‖ (WEBER, 

2005, p.55). A segregação religiosa e social que este princípio pode causar em prejuízo dos 
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não eleitos tem consequências desumanizantes, a despeito de sua centralidade ou não em 

alguns credos, e permanece como ameaça social se empregado sem uma análise crítica 

apropriada. Segundo este pensador, esta doutrina faz desaparecer o ―O Pai do Céu do Novo 

Testamento, tão humano e compreensivo que se regozija com o arrependimento de um 

pecador, como uma mulher com a moeda de prata perdida e reencontrada‖ (WEBER, 2005, 

p.57), e continua: 

Seu lugar foi ocupado por um ser transcendental, além do alcance da compreensão 

humana, que com seus decretos incompreensíveis decidiu o destino de cada indivíduo 

e regulou os mínimos detalhes do Universo para a eternidade. [...] Esta doutrina, em 

sua extrema desumanidade, deve ter tido, acima de tudo, uma conseqüência para a 

geração que se rendeu à sua magnífica consistência: um sentimento de incrível solidão 

interior do indivíduo. (WEBER, 2005, p.57) 

 Poderíamos falar da perversidade deste modo de pensar, se com Weber, entendermos 

que este engendrou ―uma das raízes deste individualismo desiludido e de inclinação 

pessimista que pode ainda hoje ser identificado no caráter nacional e nas instituições dos 

povos com passado puritano‖ (WEBER, 2005, p.58). Sendo procedentes estas reflexões, creio 

que deveríamos nos perguntar em que situações, históricas e geográficas, este credo se 

instalou e quais as conseqüências geopolíticas disto; e mais, se há outras doutrinas nesta 

mesma base desumanizante. Saramago parece ter encontrado algo semelhante quando falou 

do sionismo de parte do povo de Israel,  

Intoxicados mentalmente pela idéia messiânica de um Grande Israel que realize 

finalmente os sonhos expansionistas do sionismo mais radical; contaminados pela 

monstruosa e enraizada ‗certeza‘ de que neste catastrófico e absurdo mundo existe um 

povo eleito por Deus e que, portanto, estão automaticamente justificadas e 

autorizadas, em nome também dos horrores passados e dos medos de hoje, todas as 

ações próprias resultantes de um racismo obsessivo, psicológica e patologicamente 

exclusivista. (SARAMAGO apud TEIXEIRA e DIAS, 2008, p.200) 

 Enquanto os elementos apresentados até aqui como influenciadores no processo de 

ocultamento do profetismo são de natureza endógena, há outros que não se originaram no 

interior do cristianismo (embora possam estar, de alguma forma, relacionados com este); estes 

são de natureza exógena e afetam tanto o fenômeno religioso como outras manifestações 

humanas e sociais. Nossa sociedade tem produzido um forte inimigo do cristianismo que 

encontra na solidariedade um de seus principais motores; trata-se do individualismo.  

O individualismo torna acessível o valor adicional da acumulação para o benefício 

primordial do indivíduo. Em outras palavras, ganhar e acumular bens e riqueza como 

meio de adquirir mais bens e riqueza flui de um foco na própria pessoa para ela 

mesma. Esse desejo aquisitivo manifesta-se de formas diversas. Ele minimiza a 

partilha. Enfraquece a arte da negociação e conciliação. Cega uma visão de 

mutualidade. E fomenta uma maneira utilitária de ser num mundo em que pessoas, 
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lugares e coisas se tornam ferramentas e trampolins para o lucro pessoal maior. 

(HOPKINS, 2006, p. 68) 

 

 É possível que o cristianismo profético das décadas de 1950 a 1970 não recebesse 

tanto o influxo desta característica da modernidade; talvez os laços sociais ainda fossem mais 

sólidos e solidários que na atualidade. O fato é que o foco da pessoa em si mesma tem sido 

um dos motivos da coletividade estar desfocada; esta não consegue perceber com inteireza a 

situação de cada membro, menos ainda aqueles que se revestem de uma espécie de 

invisibilidade social reforçada em nossos dias, a saber, os pobres. Entre os instrumentos que 

colaboram, mais ou menos conscientemente, para o agravamento do individualismo, estão os 

meios de comunicação; estes criam as condições propícias para concentrar o indivíduo no 

consumismo. Sung afirmou que estes ―seriam utilizados para condicionar os consumidores a 

um estilo de vida em que se trabalha para ganhar, se ganha para comprar e se compra para 

valer. Como demonstrou Ellul, ―o estilo de vida é formado pela publicidade‖ (SUNG, 2008, 

p.49). Assmann entende que na raiz do individualismo está uma ―insensibilidade‖, uma 

―erosão profunda da solidariedade humana, que tomou conta de amplos setores dos que 

exercem poder.‖ E se pergunta: ―Será que isso é explicável se não se considera que, por trás 

disso, há ídolos confiáveis?‖ (ASSMANN, 1991, p. 30). Assmann chama então a atenção 

sobre a relação entre o individualismo e a idolatria capitalista do mercado: 

O problema Norte-Sul, esse fosso ou abismo, como João Paulo II o chama na 

Sollicitudo Rei Socialis, é evidentemente um problema estrutural: sem uma profunda 

mudança na maneira como o Norte concebe a atividade econômica, não há esperança 

alguma para o Sul. Dentro da lógica do mercado, como regulador primário da 

dinâmica econômica, as necessárias mudanças estruturais são impossíveis e até 

impensáveis. Dentro da lógica do mercado o discurso sobre a solidariedade perde 

completamente o seu sentido. (ASSMANN, 1991, p. 43) 

 

 Estas reflexões dão margem para intuirmos a relação entre o individualismo anti-

solidário que tem o neoliberalismo como uma de suas fontes, e o eclipse do profetismo cristão 

que tem ocorrido nas últimas décadas. Löwy faz uma crítica ao individualismo moderno 

seguindo a senda das considerações de alguns teólogos da libertação; ele traz a afirmação de 

Gutierrez de que ―o individualismo é a nota mais importante da ideologia moderna e da 

sociedade burguesa. Para a mentalidade moderna, o homem é um começo absoluto, um centro 

autônomo de decisões‖ e acrescenta: a ―iniciativa e o interesse individuais são o ponto de 

partida e o motor da atividade econômica‖. A religião, como afirmou Goldmann, seria um 
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―sistema de valores transindividuais‖ que se colocaria em oposição ao individualismo 

iluminista e de mercado; o que mostra que o ―espiritual não se opõe ao social‖, mas ao 

―individualismo burguês‖. Surge, então, o nexo entre o cristianismo profético e o imperativo 

da comunidade que aqui seria vista como a ―alternativa autêntica para o recolhimento egoísta 

sobre o indivíduo‖. As CEBs seriam uma forma concreta deste ideal, ou seja, uma 

―comunidade orgânica, tradicional, pré-moderna‖, enquanto núcleos onde as pessoas se 

―conheçam e reconheçam‖ numa Igreja onde deve ―renascer a sua dimensão comunitária que 

corresponde a uma ‗legítima e antiga tradição‘‖. Estas comunidades são formadas a partir de 

uma ―escolha individual‖ e geram novas formas de ―solidariedade‖ entre os que ―visam 

(implícita ou explicitamente) a transformar — de maneira radical — os sistemas sociais 

globais existentes.‖ (LÖWY, 1989, p.52-53). 

 Uma palavra final sobre o individualismo nos lava a um nome fundamental da 

evolução da valorização da pessoa humana: Emmanuel Mournier (1905-1950). Sua filosofia 

personalista, como o Humanismo Integral de Jacques Maritain, influenciou muitos leigos, 

movimentos e membros do clero, inclusive da hierarquia, que passaram a perceber a 

centralidade da pessoa como trilho pelo qual a fé e a ação deveriam seguir. Muitos escritos do 

magistério e o próprio Concílio Vaticano II beberam desta fonte, direta ou indiretamente 
71

. 

Sobre o individualismo, ele escreve ser 

... um sistema de costumes, de sentimentos, de idéias e de instituições que organiza o 

individuo partindo de atitudes de isolamento e de defesa. Foi a ideologia e a estrutura 

dominante da sociedade burguesa ocidental entre o século XVIII e o século XIX. 

Homem abstrato, sem vínculos nem comunidades naturais, deus supremo no centro 

duma liberdade sem direção nem medida, sempre pronto a olhar os outros com 

desconfiança, cálculo ou reivindicações; instituições reduzidas a assegurar a instalação 

de todos estes egoísmos, ou o seu melhor rendimento pelas associações voltadas para 

o lucro; eis a forma de civilização que vemos agonizar, sem dúvida uma das mais 

pobres que a história jamais conheceu. É a própria antítese do personalismo e o seu 

mais direto adversário. (MOUNIER, 2004, p.44-45) 

 
 

 Há muitos aspectos e fenômenos que revelam o eclipse do cristianismo profético e das 

formas mais radicalmente sociais de militância religiosa ou civil em nossa sociedade e na 

Igreja. As limitações deste estudo impossibilitam uma mais completa apresentação da 

fenomenologia do eclipse referido; nosso intuito aqui se limita apenas a situá-lo através de 

alguns exemplos e reflexões e, talvez, iniciar uma caracterização a ser desenvolvida em 
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trabalhos futuros. Todavia, há um evento que reclama a atenção de quem se debruça sobre 

este período da vida da Igreja católica. Trata-se, mais uma vez, do Concílio Vaticano II que, 

não obstante as comemorações atuais de seu cinquentenário, é visto por muitos como uma 

―primavera interrompida”. Este é, por sinal, o título de uma coletânea de artigos escritos por 

diversos autores sobre esta percepção (MOREIRA et al., 2006) e que foram apresentados no 

Simpósio Internacional 40 Anos do Concílio Vaticano II, na PUC de São Paulo, no período de 

30/10 a 3/11 de 2005. Em um destes artigos, Moreira refere-se à ―indefinição, angústia e 

incerteza‖ que sentem os agentes religiosos que participarem da Igreja militante da época do 

Concílio. Segundo ele, os que persistem neste ideal, ―formam uma igreja do exílio dentro da 

própria Igreja‖, e apesar de ser um grupo importante no Brasil, suas lideranças parecem 

diminuir paulatinamente, a ponto do autor se perguntar: ―por quanto tempo ainda teremos este 

punhado de lideranças carismáticas entre nós?‖; esta indagação, quase lamento, aponta para a 

tendência de 

... abandonar a concepção de que este mundo tem apenas uma história, que a Igreja é 

parte dela e que a realidade do Reino de Deus depende em boa medida se a Igreja é 

uma parte profética e resistente dessa história. O antigo esquema, mesmo se não 

explicitado ou não assumido, ressurgiu com força: a salvação se dá nas almas dos 

indivíduos e não na história, logo o lugar da Igreja é na sacristia e não na sociedade. 

(MOREIRA et al., 2006, p.86)  

 

 Este estado de coisas não surgiu nos dias atuais. A dinâmica de ocultamento dos 

avanços do Concílio foi se dando aos poucos, a começar por sua própria época. François 

Houtart atesta que assim que foi encerrado, já começaram as reações contrárias da parte de 

―correntes tradicionalistas da cúria romana e de bispos e teólogos reformistas assustados por 

seus efeitos não previstos‖; a partir de então, houve o bloqueio de atividades pastorais sociais, 

―teólogos foram retirados do ensino (Hans Kung, Pierre de Locht), posições proféticas foram 

censuradas, como foi o caso do cardeal Lercaro, do qual se acelerou a demissão depois de sua 

condenação dos bombardeios do Vietnam pelos Estados Unidos‖. Com o pretexto de 

combater o ―comunismo ateu‖ e o ―secularismo‖, cresceu o ―aparato institucional da cúria‖, 

especialmente no tocante à Europa; foram adotadas medidas de controle como a nomeação de 

bispos na linha da cúria, aprovação de movimentos conservadores e pouco afeitos ao social; 

estes atraíram alguns ―reformadores europeus do Concílio, como o Cardeal Joseph Suenens, 

decepcionados pelos resultados do Concílio e que viam nestes, possibilidades de resultados 

mais imediatos de evangelização‖. Houtart explica que isso só se deu, porque não houve uma 

mudança substancial na ―estrutura central das decisões eclesiásticas‖ (HOUTART, 2006, 
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p.32). Valle procura interpretar os sinais do período pós-conciliar e traz a contribuição do 

cardeal Karl Lehmann, então presidente da conferência episcopal alemã, que distingue quatro 

fases deste processo na Europa: um período inicial de entusiasmo, um período de retrocesso 

das esperanças de mudanças pela tensão entre ―as duas linhas de interpretação do legado 

conciliar‖, onde uma se preocupava em manter a unidade pela disciplina e normas e a outra 

queria ―acelerar corajosamente as mudanças‖. Esta tensão desembocou num período de 

―recuo interno que fez com que a Igreja parasse‖. Atualmente, ―estaria se dando uma 

retomada‖. Valle percebe que houve uma ―recentralização modernizante do grande aparelho 

eclesiástico‖; esta gerou uma atualização da Igreja e permitiu que esta tomasse ―fôlego na 

nova sociedade e cultura pós-cristãs‖. Contudo, no que diz respeito à pastoral, ―constata-se 

um recesso quanto às preocupações sociais e percebe-se um surto evangelizador neo-pietista e 

conservador que conta com a simpatia e o apoio das autoridades centrais‖ (VALLE, 2006, 

P.52). 

 Também na América Latina, conforme apontado por Vigil, o período que se seguiu ao 

Concílio foi de conflitos; estes teriam motivado Paulo VI a afirmar que por debaixo de suas 

portas, ―introduziu-se na Igreja a fumaça de Satanás‖. Segundo este autor, este processo, que 

é normal, tornou-se mais agudo pela eleição de João Paulo II que polarizou, em sentido 

conservador, a lenta aplicação do Vaticano II. A partir deste pontífice a ―resistência se instala 

sobre o poder eclesiástico e passa a ser obviamente hegemônica‖. Na América Latina, estes 

efeitos se fizeram sentir logo no início, na Conferência de Puebla (1979), quando João Paulo 

II esteve presente com um discurso ―alheio à linha seguida, até então, pela Igreja latino-

americana‖. A leitura do Concílio era outra; estava em curso uma ―desconstrução conciliar 

pela via da sua reinterpretação‖. Categorias fundamentais como ―Povo de Deus‖ perderam 

consistência e não foram mais usadas pela cúria romana; o mesmo se deu com a expressão 

―comunidade de base‖, ―colegialidade‖ e ―opção pelos pobres‖ que passou a contar com o 

adjetivo ―preferencial‖ e no Sínodo das Américas, desapareceu por completo. A despeito do 

fato de ter canonizado uma multidão de santos, João Paulo II ―não beatificou um sequer entre 

os ―membros da ‗imensa nuvem de testemunhas‘ que formam a plêiade latino-americana de 

mártires. [...] Nem mesmo Dom Romero‖ (VIGIL, 2006, p. 41-44)
72

. Concluindo sua análise, 

Vigil aponta para um panorama instável da Igreja pós-conciliar: 

Apesar do bloqueio [às inovações do Concílio], a situação não é precisamente estável, 

mas se deteriora: num inverno que não termina, sem perspectivas de superação da 

crise atual, com abandonos massivos incontidos, com uma notável deserção da 
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‗intelligentzia‘ e das forças vivas, criativas, sociais, com diminuição proporcional na 

população mundial, com o avanço das seitas em diversos setores de seus membros, 

com o ‗colapso‘ do cristianismo no continente de mais antiga tradição cristã... (VIGIL, 

2006, p. 48)  

 

 Na linha destes argumentos, Comblin se pergunta ―diante do agravamento da situação 

social, diante da contestação crescente que se expressa no mundo inteiro contra o sistema de 

globalização neoliberal [...], a Igreja está a favor dos ricos ou a favor dos pobres?‖ 

(COMBLIN, 2006, p.64); não se trata de uma escolha excludente, mas inspiradora do agir do 

cristianismo. Uma palavra de dom Helder é apropriada neste momento; ela se dirige àquela 

que talvez seja, em escala global, a fonte da energia dos mecanismos eclipsantes do 

cristianismo profético e das utopias sociais: 

Quando se chega a um País industrializado [...]. Quanto mais arguto for o olhar, mais 

as muitas Empresas se irão reduzindo a um núcleo econômico ultra-poderoso e com 

ligações fortíssimas com núcleos similares de Países estrangeiros. Esse poderio 

econômico é mais forte do que os Estados mais fortes e acaba exercendo influência, 

mais discreta ou menos discreta, sobre o Governo, a Imprensa, as Forças Armadas... 

Aí está o mistério da morte de [John F.] Kennedy como aviso trágico e incontestável. 

Até quando o Mundo inteiro se deixará esvaziar e servirá de joguete nas mãos desses 

pequenos deuses, frios, calculistas, sem entranhas?!... (CAMARA, 2012, Vol.III, 

Tomo III, p.74) 

 

2.3 ESPERANÇA APESAR DO ECLIPSE  

 

 Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito da prelazia de São Félix do Araguaia, em uma 

circular reproduzida pela revista do Instituto Humanitas Unisinos 
73

, cita as confidências do 

cardeal Carlo M. Martini, jesuíta, biblista, arcebispo emérito de Milão, em seu livro 

Colóquios Nocturnos em Jerusalém:  

Antes eu tinha sonhos acerca da Igreja. Sonhava com uma Igreja que percorre seu 

caminho na pobreza e na humildade, que não depende dos poderes deste mundo; na 

qual se extirpasse de raiz a desconfiança; que desse espaço às pessoas que pensem 

com mais amplidão; que desse ânimo, especialmente, àqueles que se sentem pequenos 

ou pecadores. Sonhava com uma Igreja jovem. Hoje não tenho mais esses sonhos. 
74
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 Estas palavras carregadas de decepção e desesperança não foram escritas como uma 

rendição definitiva diante de uma luta aparentemente inglória; Casaldáliga corrige esta 

impressão abrindo o horizonte do Reino, ―utopia das utopias‖, e confessa ―a vigência de 

muitos sonhos‖ como o fim do ―capitalismo neoliberal‖, do ―neo-imperialismo‖, do 

―consumismo‖ e de toda ―discriminação‖. Ele ainda sonha com a ―transformação substancial 

dos organismos mundiais (a ONU, o FMI, o Banco Mundial, a OMC...)‖, com uma ―ecologia 

profunda e integral‖ e com uma democracia de ―alta intensidade‖. Recusando-se a abandonar 

os sonhos, ele faz um ato de fé em Jesus Cristo, em cujo seguimento, ele reafirma perseguir 

estes sonhos cotidianamente: 

Seguirá havendo crises e a Humanidade, com suas religiões e suas Igrejas, seguirá 

sendo santa e pecadora. Mas não faltarão as campanhas universais de solidariedade, os 

Foros Sociais, as Vias Campesinas, os movimentos populares, as conquistas dos Sem 

Terra, os pactos ecológicos, os caminhos alternativos da Nossa América, as 

Comunidades Eclesiais de Base, os processos de reconciliação entre o Shalom e o 

Salam, as vitórias indígenas e afro, em todo o caso, mais uma vez e sempre, ‗eu me 

atenho ao dito: a Esperança‘. 

 

 A esperança é presente na maioria destes profetas contemporâneos; Comblin a 

expressa também quando afirma que os cristãos, juntos, ―devem buscar outro modelo de 

sociedade‖ que não virá por meio de documentos, como os da Doutrina Social da Igreja. Estes 

podem ter sido marcantes em outra época; hoje caem no esquecimento antes mesmo de serem 

conhecidos dentro do próprio clero.  

A Igreja deve expressar-se em casos particulares em lugares e tempos únicos para dar 

a entender qual é a sua mensagem. Somente gestos espetaculares chamam a atenção. 

Por exemplo, a greve de fome de dom Luis Flávio, bispo de Barra. Todas as televisões 

foram obrigadas a falar do assunto. Se a CNBB publica um documento sobre a 

questão, ninguém presta atenção. O testemunho social da Igreja deve ser visível, 

situado e cheio de significado, dado por pessoas significativas. O Papa atrai mais a TV 

do que um bispo e um bispo mais do que um padre e um padre mais do que um leigo. 

Daí uma responsabilidade maior para quem está mais exposto à mídia. Em lugar de 

doutrina social da Igreja precisamos de testemunho social da Igreja. (COMBLIN, 

2006, p. 62-63) 

 

 O teólogo Gustavo Gutierrez, em texto sobre dom Helder, fala da luta da esperança 

cristã profética para impor-se neste cenário de desesperanças. Lembra as palavras de João 

Paulo II, em sua visita a Cuba (1998), que desfazem em parte a impressão de que a injustiça 

social não fosse uma preocupação de seu pontificado: dizia o papa que ―o liberalismo 

dominante nos faz assistir ‗no concerto das nações ao enriquecimento exagerado de uns 
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poucos às custas do empobrecimento crescente de muitos‘‖ (GUTIERREZ, 1999, p. 150). 

Gutierrez fala de uma ―globalização excludente, sustentada por um neoliberalismo que 

começa a dar claros sinais de esgotamento‖; esta situação reclama ―novas formas de 

solidariedade que ponham o ser humano no centro da economia‖; ele propõe, então, uma 

―globalização da solidariedade‖ que passa pela valorização dos ―destinados à insignificância‖, 

―mulheres, índios e negros‖ e todos os que, não obstante sua distinção, permanecem ―iguais 

em dignidade‖. Esta solidariedade é, também, virtude profética cristã, pois a ―vida do cristão 

se move entre a graça do Reino e a exigência ética nele implicada‖ (IBID. p.153). Há uma 

esperança teimosa que desponta misteriosamente em qualquer época e lugar; alguns profetas 

de nosso tempo tornaram mais verossímil esta esperança. Comblin afirmou que, 

...mais decisiva do que a atuação de Dom Helder durante o século XX, será sua 

inspiração para o futuro. Foi importante no passado, e será mais importante no futuro. 

Pois ele, com alguns colegas de diversos países da América Latina, criaram um novo 

modelo de bispo. Com Dom Manuel Larraín, bispo de Talca (Chile), com quem 

fundou o CELAM, ele orientou essa criação de um novo modelo que se explicitou em 

Medellín e esteve na origem da chamada geração de Medellín ou dos Santos Padres da 

Igreja latino-americana.
75

 

 

 O tema da esperança nos leva, entre outros trabalhos, à sociologia de Henri Desroche 

que encontrou nesta um elemento aglutinador de energias religiosas, sociais e revolucionárias. 

De fato, dom Helder, em sua proximidade com vários personagens do ambiente acadêmico e 

social francês, conheceu e se interessou especialmente pelo cooperativismo, foco da atividade 

de Desroche a partir do fim da década de 70 e que, na sua visão, seria útil para o 

desenvolvimento do nordeste brasileiro. Nos volumes das cartas circulares de dom Helder que 

temos citado, encontramos a menção do trabalho de Desroche e o convite para sua vinda ao 

Brasil a fim de desenvolvê-lo junto às pequenas cooperativas que eram uma alternativa ao 

modelo capitalista de exploração vigente. Em carta-circular de 19/03/1967, ele escreve: 

Enquanto aguardo as cerimônias oficiais na Matriz de Santo Antônio (Bênção dos 

Ramos e Procissão) e no Pátio do Carmo (Pontifical de Ramos) medito em nossa 

responsabilidade em face das estruturas sócio-econômicas do Terceiro Mundo. No 

caso da América Latina, nos decidimos, em Mar del Plata, a proclamar que elas são 

injustas e que é urgente removê-las, substituí-las. Os Técnicos em agro-indústria do 

Nordeste, concordando inteiramente com a conclusão de Mar del Plata, lembraram 

que não basta proclamar que as estruturas estão erradas e nem mesmo basta derrubá-

las. É preciso prever a estrutura econômico-social a colocar no lugar da antiga. E a 

substituição deve ser tal que não haja espaço vazio. Sopraram a idéia de um 

cooperativismo ―consciente e conscientizador, livre e criador de liberdade‖. Sem 

perda de tempo, já me articulei com o professor Henri Desroche [...], examinando a 
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possibilidade e conveniência de fazer vir para a Sudene [...], Marie Therese Findji 

[uma sua colaboradora próxima]. 
76

 

 

 O cooperativismo de Desroche lhe foi apresentado por François Perroux, economista 

que fez parte da equipe inicial do Economia e Humanismo do pe. Lebret e que conhecia a 

ambos.  Dom Helder, ao tomar conhecimento desta obra, viu sua adequação ao programa de 

desenvolvimento que ele projetava junto à SUDENE. É importante notar aqui a ligação entre 

o cristianismo profético e a esperança de Desroche, seja em suas plenitudes, seja em seus 

vazios. É o que pretendemos refletir no terceiro capítulo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. UM PASSEUR DE FRONTIÈRES (Atravessador de Fronteiras) 

 

 Um dos intentos deste trabalho é o de buscar, na sociologia de Desroche, uma ponte 

hermenêutica para a compreensão do eclipse do fenômeno religioso que aqui designamos 

Cristianismo Profético. Este, atualmente, encontra-se imerso em uma atmosfera de crescente 

desencanto. Como já pudemos constatar nos capítulos anteriores, esta expressão – de alcance 

mais amplo que a Teologia da Libertação que foi e, em muitos setores do cristianismo latino-

americano, continua sendo sua base teórica – engloba diversos modos de práxis cristã e 

enfrenta, há décadas e de maneira sistemática, a oposição hierárquica. Isso se dá de maneira 

semelhante ao que aconteceu com os inúmeros fenômenos religiosos marginais, messianismos 

e milenarismos históricos que encontraram em seu caminho a resistência da autoridade e da 

doutrina estabelecida pela instituição como ortodoxa. 

 O interesse de Henri Desroche pelos fenômenos religiosos marginais e as utopias 

sociais habilita sua contribuição à compreensão das dinâmicas relativas ao cristianismo 

profético, visto que este traz em seu interior, temáticas análogas, se não coincidentes. Este 

interesse percorre um itinerário específico através do qual podemos perceber também 

semelhanças entre sua motivação pessoal e as motivações proféticas deste cristianismo. Daí a 

conveniência de conhecer não só este itinerário teórico, mas também o itinerário existencial 

que explica este interesse e, de alguma forma, o identifica com os protagonistas deste 

fenômeno sócio-religioso. O conhecimento das rupturas que lhe são peculiares ajuda a situar 

suas intuições e escolhas sociológicas. Dito de outra maneira, a utilização da primeira parte de 

sua obra (referente aos fenômenos da espera utópica) como referencial teórico conclusivo de 

nosso estudo dispensaria o conhecimento de sua biografia, não fosse o nexo causal entre sua 

obra e sua vida, como pretendemos observar, também de modo resumido. A sua intuição de 

que a compreensão dos fenômenos religiosos passa pela consideração acerca do núcleo das 

religiões (ortodoxia, instituição estabelecida), mas mais ainda pelo conhecimento de sua 

periferia (heresias, novas revelações, contestação), e as rupturas pessoais pelas quais ele 

construiu sua sociologia faz da sua obra um referencial teórico que extrapola a teoria e 

mergulha na existência humana. De fato suas escolhas o levaram, por exemplo, à práxis do 

cooperativismo onde tentou realizar aquilo que o ―não-conformismo‖ religioso apontou como 
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saída para algumas injustiças inerentes à nossa sociedade. A observação e reflexão sobre o 

fenômeno profético levam a um beco sem saída que só a esperança pode impedir de se tornar 

paralisante; esta esperança é objeto privilegiado dos estudos de Desroche e do itinerário 

existencial no qual surgiram suas ideias.  

 

 Henri Desroche nasceu em 1914, em Roanne, França, onde foi criado por sua mãe, 

viúva de um operário curtidor, de origem rural. Entra para a vida religiosa com os 

dominicanos onde encontrou, em épocas diversas, dois mestres: Louis-Joseph Lebret e Marie-

Dominique Chenu. Lebret foi importante promotor de uma mentalidade voltada ao 

humanismo como condição para a vida econômica e social, o que originou, em 1941, o 

movimento Économie et Humanisme. Chenu contribuiu, entre outras coisas, para a construção 

da possibilidade de diálogo entre cristianismo e marxismo. Outras importantes influências 

foram a do economista François Perroux e do sociólogo protestante Roger Bastide (POULAT 

e RAVELET, 1997, p. 11 e 301).  

 Entre os anos 1939 e 1940 foi mobilizado para a guerra no serviço militar; após este 

período, retomou os estudos de sociologia e história da filosofia. Em 1943 começou a 

participar do centro de estudos do movimento Économie et Humanisme e de sua revista. Em 

1948, fundou a revista Idées et Forces e no ano seguinte, escreveu o livro Signification du 

Marxisme que denunciado a Roma, levou-o ao Santo Ofício e seu livro foi retirado de venda. 

Este evento e outros semelhantes, aliados provavelmente às evoluções de uma inquietação 

interior, o levaram a deixar a ordem dominicana e a secularizar-se entre 1950 e 1951 

(POULAT e RAVELET, 1997, p. 11). Participou, em 1956, da criação do Grupo de 

Sociologia das Religiões e sua revista Archives de Sociologie des Religions. No ano seguinte, 

fundou o Collège Coopératif em Paris e os Archives Intenationales de Sociologie de la 

Coopération et du Développement. Em 1958 foi eleito diretor de estudos na École Pratique 

des Hautes Études (section des sciences religieuses) onde, em 1955, havia defendido sua tese 

Les Shakers américains: D‟un neo-christianisme à un pré-socialisme ?
77

; em 1970 conquistou 

o título com sua tese de estado: Messianismes, utopies et sociologie des religions. No mesmo 

ano, fundou o Centro Thomas More, voltado às ciências humanas das religiões
78

. Participou, 

em 1977, da fundação da Université Coopérative Internationale (UCI), pela qual realizou 
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diversas viagens pelo mundo, sobretudo à África francófona e à América Latina. Em 1986 

fundou a Bibliothèque Historique des Économies Sociales; em 1990 iniciou o trabalho dos 

Cadernos de Maiêutica: Anamnèses. Participou da fundação do centro de estudos Bastidiana, 

voltado ao trabalho de seu amigo, então falecido, Roger Bastide (POULAT e RAVELET, 

1997, p.301-302).  

 Henri Desroche vem a falecer em primeiro de junho de 1994.   

 D. Hervieu-Léger dedica a Desroche o último capítulo do livro Sociologia e Religião, 

de autoria conjunta com J. P. Willaime. O livro faz uma apresentação dos principais nomes da 

sociologia que se interessaram pela religião como tema, se não principal, ao menos de grande 

relevância para a compreensão de vários fenômenos sociais; estes seriam os pais fundadores 

da sociologia da religião. É interessante notar a inclusão de um autor que, como ela mesma 

testemunha, tem um papel ―demasiadamente pouco conhecido‖ (HERVIEU-LÉGER e 

WILLAIME, 2009, p.14). Sua escolha atesta, como se depreende deste texto e de outros 

autores, a singularidade da contribuição de Desroche para a compreensão da dinâmica 

religiosa, especialmente no que se refere aos fenômenos religiosos marginais que são, em 

grande parte, assentados sobre a atitude da esperança.  

 Hervieu-Léger menciona as rupturas que marcam o percurso vital de Desroche: ―A 

primeira – e a mais decisiva – é sua saída da ordem dominicana em 1951. A segunda é sua 

decisão, tomada no fim dos anos 1970, de abandonar o campo da sociologia das religiões por 

um investimento exclusivo na esfera da cooperação‖ (HERVIEU-LÉGER e WILLAIME, 

2009, p. 290). É justamente neste período que Desroche cria o Centro Thomas More,  

o projeto jamais abandonado de uma reconciliação crítica da teologia cristã e das 

ciências humanas das religiões que ele novamente lança a novos preços, em um 

espaço aberto a múltiplas colaborações intelectuais em que poderia ser antecipado, 

para além de todos os sincretismos duvidosos, algo de uma mutação radical das 

relações entre a religião e a cultura de um modo definitivamente secular. (HERVIEU-

LÉGER e WILLAIME, 2009, p. 291)  

 

 Juntamente com Dunstheimer, em 1945, Desroche chefia a ‗seção de pesquisa sobre as 

ideologias e os movimentos da era atual‘ da revista Économie et Humanisme, onde colabora 

com a compreensão do marxismo-leninismo que Lebret entendeu de grande importância para 

a Ação Católica no tocante à questão operária. A proximidade com os padres operários, com 

os sindicatos cristãos e com movimentos socialistas serviram de laboratório para o 

desenvolvimento de suas ideias; significativo também foi o intercâmbio com o pe. M.-D. 
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Chenu e a ―convergência ética possível do catolicismo com um marxismo esvaziado de seu 

ateísmo‖. Desroche propõe uma ―superação dialética possível da contradição entre a visão da 

libertação dos povos que põe à frente o marxismo e o da desalienação radical que é parte 

integrante da promessa de salvação cristã‖ (HERVIEU-LÉGER e WILLAIME, 2009, p. 295); 

esta proposta reflete a visão que ele tinha do futuro da Igreja dentro de uma sociedade nova, 

sem classes e sem os poderes que garantem a perpetuação destas, em outras palavras, o 

―cruzamento da utopia cristã do Reino com o processo de desalienação social, política e 

religiosa que a análise marxista torna inteligível‖ (HERVIEU-LÉGER e WILLAIME, 2009, 

p. 297).  

 As margens religiosas foram certamente, no período em que se dedicou à sociologia 

da religião, o tema central de Desroche. Ele era resistente a estudar a religião pelo aspecto 

institucional, o que seria próprio de Gabriel Le Bras, ou seja, de abrigar os não-conformismos 

e os desvios religiosos sob a égide de fenômenos marginais que simplesmente orbitam as 

religiões dominantes, como se estes dissidentes formassem um ―museu de monstruosidades 

religiosas.‖ (HERVIEU-LÉGER e WILLAIME, 2009, p. 298-299). 

Seu objetivo se explicitou rapidamente, como o de compreender os não-conformismos 

não só como os analisadores de uma conjuntura religiosa particular, revelando as 

contradições de uma religião e de uma sociedade determinadas, mas igualmente como 

emergências de um movimento que fermenta a história na longa duração e que 

antecipa continuamente seu desenvolvimento. Introduzindo mais tarde seu 

Dictionnaire des messianismes et millénarismes de l‟ère chretienne [
79

], H. Desroche 

insistirá ainda fortemente sobre o fato de que este ‗repertório dos homens da Espera‘ 

não deve, em nenhum caso, apesar ‗de fenômenos estranhos, insólitos ou anômicos 

que nele pululam‘, ser considerado como um anuário teratológico. (HERVIEU-

LÉGER e WILLAIME, 2009, p. 299) 

 

 Desroche justificou esta opção atestando que é pelas margens que os fenômenos 

religiosos avançam; sua criatividade se desenvolveu livre de estruturas institucionais 

marcadas por uma ortodoxia presumida. Esta atitude de imaginação foi marcada pela 

esperança de um mundo diferente sonhado pelos homens que renovam permanentemente o 

sentido de sua espera no ―milagre da corda‖; este é mencionado por Desroche na introdução 

de seu livro: Sociologie de l‟espérance
80

. Uma importante experiência estudada por este autor 

foi vivenciada por um grupo do fim do século XVIII e protagonizada por Ann Lee, uma 

operária de uma fábrica têxtil de Manchester. Esta recebeu a missão de criar uma nova igreja 
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nos Estados Unidos que anunciaria o advento do Milênio (Reino de Cristo neste mundo) por 

uma vida monástica e pela abstenção sexual que poria fim, progressivamente, à geração da 

espécie humana. Desroche entendeu este movimento como uma ramificação de uma grande 

―arborescência utópico-religiosa‖; inovação profética integrante de uma ―corrente utópica que 

se desdobra até o presente‖ (HERVIEU-LÉGER e WILLAIME, 2009, p. 301).  

 Na busca de descobrir e compreender as esperanças efervescentes e as fracassadas, 

este autor cruzou uma ―tipologia dos períodos históricos com uma tipologia das formas de 

protesto‖ e faz referência a Durkheim que via nestes ―movimentos ‗quentes‘, os lugares de 

uma refundação religiosa permanente, na qual se recriam, através dos tempos, ‗os grandes 

ideais sobre os quais repousam as civilizações‘‖ (HERVIEU-LÉGER e WILLAIME, 2009, p. 

303). A empreitada de Desroche é a de: 

esclarecer a dialética criadora que se instaura em todas as épocas, entre os fenômenos 

religiosos críticos e os fenômenos religiosos orgânicos: ‗Religiões de oposição diante 

das religiões do poder ou, se quisermos, pólos de uma religião contestadora em 

relação aos oligopólios e aos monopólios das religiões atestadoras; contrajogo de um 

mercado negro de bens simbólicos por baixo dos jogos que presidem o comércio 

destes bens simbólicos quando são objeto de truste pelo domínio de uma Igreja e/ou 

de um Estado.‘ (HERVIEU-LÉGER e WILLAIME, 2009, p. 303-304) 

 

 

3.1 SOCIOLOGIA DA ESPERA PARA ENTENDER O ECLIPSE DO CRISTIANISMO 

PROFÉTICO 

 

 Em seu dicionário de messianismos e milenarismos, já mencionado, Desroche deixou 

clara sua intenção de transitar por estes movimentos que são marginais no âmbito religioso e 

social e os estabeleceu como mostruário de sua sociologia da expectativa. Nesta obra, ele 

tomou a definição de messianismo de Hans Kohn que vê o messias como um redentor da 

ordem atual e suas imperfeições através de uma nova ordem de justiça e felicidade, isso se 

dará de modo universal ou a partir de um grupo isolado (HERVIEU-LÉGER e WILLAIME, 

2009, p. 306). O messias, emanado de Deus, estabelece uma nova ordem social e é aí que ele 

se liga ao milenarismo, que seria a crença em um reino ao mesmo tempo escatológico e 

imanente, de inspiração judaico-cristã, mas de alcance mais abrangente, como observa 

Hervieu-Léger acerca do livro Les Dieux Rêvés 
81

 (Os Deuses Sonhados, 1972) onde 
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Desroche apresentou uma série de utopias seculares que, de alguma forma, fazem referência a 

uma religiosidade ética, imaginária ou mística. Desta forma ele desmontou as ―classificações 

habituais destes fenômenos em ‗religiosos‘ e ‗não-religiosos‘‖. Em sua Sociologia da 

Esperança, Desroche subverteu a lógica dos conceitos estabelecidos na sociologia das 

religiões (conceitos como religião, Deus, sagrado, revelação, Igreja, fé, etc) e estabeleceu 

relações diversas, até de oposição: ―religião sem deuses ou deuses sem religião, sagrado sem 

religião ou deus, dessacralização da religião ou de deus, revelação sem igreja, igreja sem 

dogmas, etc‖ (HERVIEU-LÉGER e WILLAIME, 2009, p. 307). Estas proposições não 

apontam necessariamente para o ateísmo, menos ainda para um teísmo disfarçado, mas para o 

―uteísmo‖, um dos neologismos que este autor costumava criar e que é interpretado por 

Isambert, não como negação de Deus, mas como indefinição conceitual da divindade 

(HERVIEU-LÉGER e WILLAIME, 2009, p. 308). 

 Messias e profetas sempre houve na história humana, mormente nestes dois últimos 

milênios; mas e o milenarismo? Estes reinos messiânicos chegaram a concretizar o milênio no 

espaço e no tempo? Desroche percorreu um longo trajeto pelo mundo e pela era cristã a 

procura dos vestígios destas experiências singulares e encontrou uma grande quantidade de 

movimentos alternativos que testemunharam a força das utopias e, não obstante, seu fracasso. 

―Esperávamos o Reino, mas é, conforme a célebre fórmula de Loisy, a Igreja que veio, porque 

o projeto de transformação global do mundo, tal como ele é, fecha-se em uma versão 

puramente religiosa da alternativa‖ (Ibid., p. 310). No seu esforço em entender a esperança, 

Desroche percebeu seu poder de renovar e de conferir sentido às utopias. ―Em todos os casos 

apresentados, a interação do personagem e do Reino, do religioso e do político, do céu e da 

terra se reorganiza por meio do fracasso do projeto mobilizador inicial. Mas este fracasso 

inevitável é verdadeiramente fracasso?‖ (Idem). Hervieu-Léger reporta as indagações com as 

quais Desroche quer responder à pergunta precedente:  

esse messianismo cujo sucesso não seria localizável em nenhum lugar, não se 

manifesta em outro lugar, e por seu próprio fracasso, latente um pouco em todo lugar, 

na gênese daquilo que, por outro lado, pode ser considerado como sucesso? 

Poderíamos até, no limite, nos perguntarmos se o desenvolvimento histórico em todas 

as suas dimensões é, finalmente, uma coisa diferente de um messianismo que falhou. 

Armadilha da história! Tudo aconteceria como nestas viagens da Renascença: as 

caravelas partiam para encontrar a localização do Paraíso perdido. Elas, naturalmente, 

não encontravam este paraíso: haviam, portanto, fracassado. Elas aportavam, no 

entanto, em um continente novo e, portanto, haviam tido sucesso. O próprio sucesso 

delas teria como motivo um projeto destinado ao fracasso. (Idem) 
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 Há assim uma ―esperança realizadora‖ por trás de cada ―fracasso criativo‖ e esta 

esperança não precisa depender de uma referência ―supra-terrestre‖ ou sobrenatural. As 

utopias revolucionárias modernas não dependem mais de esperar na vontade divina a vinda da 

mudança, porém não dependem também de uma completa separação da religião que 

representa, entre outras coisas, o eterno da vida dos ―homens reunidos‖ e o fermento ativo do 

imaginário coletivo (HERVIEU-LÉGER e WILLAIME, 2009, p. 312-313). 

 O messianismo, segundo Desroche, somente passa a existir ―quando a espera e seu 

atendimento, o que espera e o esperado, aproximam-se no interior da densidade social a ponto 

de formarem um pólo negativo e um pólo positivo entre os quais salta a centelha‖, se isto 

ocorre, o ―homem-deus se torna um deus de homens‖. Pode ser que demore, mas o desejo 

destes homens da espera torna iminente seu advento. Então o ―deus dos aléns do homem‖ 

torna-se presença que unge a imanência; não qualquer imanência, mas aquela que clama: 

―Que o deus nos venha. E que ele seja um deus de homens‖ (DESROCHE, 2000, p.20). 

Desroche concentra-se aqui no messias, não no profeta que é aquele ―que reivindica apenas 

uma missão recebida‖ ou que ―está unido ao deus por uma ligação eletiva‖, enquanto o 

messias está unido por uma espécie de ―parentesco‖, ―um vínculo nativo‖ (DESROCHE, 

2000, p.21). A experiência com o messias não pode ser prolongada ―demoradamente se não 

for por seus resíduos duradouros‖; Desroche as compara com o foguete que põe em órbita 

―sistemas de pensamento e de ação‖ para depois cair em terra (DESROCHE, 2000, p.54). 

 Unido ao fenômeno do messianismo, o milenarismo pode ser considerado, segundo 

Desroche, como pré ou pós-milenarismo, dependendo da forma como o Reino se instauraria; 

no pré-milenarismo, o ―Reino de Deus intervém ex abrupto, por um processo revolucionário, 

rompendo a cadeia das causalidades naturais e históricas‖ e transformando o mundo. Isto se 

dá por um ―ato da iniciativa divina somente (misericórdia ou cólera)‖; sem esta intervenção 

do alto o homem não poderia tornar possível este evento. No pós-milenarismo, ―o Reino de 

Deus se instaura progressivamente por um processo evolutivo, integrando-se no 

encadeamento dos fatos históricos (sociais e eclesiásticos)‖ que levam ao ―ponto de 

maturidade‖ do Reino. O ―esforço humano coletivo‖, mesmo que ―eclesiasticamente 

controlado‖, é necessário neste processo; é uma de suas ―condições prévias‖. Seja em sentido 

descendente (pré-milenar) ou ascendente (pós-milenar), a ―era de ouro está na frente‖ 

(DESROCHE, 1957, p. 87-88)
82

.  
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 Há sempre, então, um movimento para frente nos fenômenos proféticos, messiânicos e 

milenaristas; uma tendência escatológica ou não a projetar a realização do mundo melhor ou 

do Reino em um amanhã desconhecido, mas esperado. Contudo, existe um ―já, mas ainda 

não” neste processo, dentro do cristianismo, que conduz à Igreja. O Reino é, para Desroche, o 

―conteúdo do projeto milenar‖ que se distingue da Igreja; é uma aspiração dos que se 

frustraram com as vicissitudes econômicas, sociais e, talvez, religiosas: ―para além da 

dissidência denominacional se desenha a aspiração a um deus que fosse, enfim, próprio, sem 

procuração‖. Acontece então a tentativa de ―elaborar não um novo meio de culto, mas um 

novo meio de vida, interiorizando o culto nos dispositivos da produção, da coabitação e do 

consumo cotidianos‖. Desroche chega a afirmar que a aparição de uma igreja ocasiona a 

―desaparição do Reino ou, ao menos, a redução de seu projeto a uma simples nostalgia...‖, 

mas é possível que haja aí uma ―lógica de sobrevivência‖ do Reino: ou ela (a Igreja), ou nada. 

Seguindo sua reflexão, chega-se à conclusão de alguns ―socialistas leigos, não menos 

milenaristas (Fourier, Cabet, Weitling...)‖ sobre a possibilidade de um ―Reino sem Igreja‖ no 

socialismo (DESROCHE, 1957, p.92).  

 Ao tratar da imaginação coletiva, Desroche identifica os ―trampolins‖ que ela usa para 

se projetar; a religião é um deles. Um primeiro olhar aponta para o que a tradição sociológica 

entende como religião fundada e na qual percebe duas fases que ele identifica como uma força 

de ―explosão‖ que aciona o evento religioso e uma força de ―atração‖ que a mantém em 

movimento; 

uma correspondente à sua emergência sob a forma de evento efervescente, a outra 

correspondente à sua transmissão sob a forma de instituição estabelecida : a religião 

‗de primeira mão‘ e religião de ‗segunda mão‘, segundo W. James; ‗religião viva‘ e 

‗religião de conserva‘ segundo Roger Bastide; ‗religião aberta‘ e ‗religião fechada‘ 

para H. Bergson; ‗formas elementares‘ de uma sociedade ‗quente‘ e formas 

consecutivas numa sociedade ‗arrefecida‘, segundo E. Durkheim; ‗experiência‘ e 

‗expressões‘ segundo J. Wach..., etc. (DESROCHE, 1985 a, p.159)  

 

 Um segundo olhar aponta para um retorno a um ―arquétipo dos ancestrais‖ onde o 

―futuro é garantido pelo passado‖ guardado, de alguma maneira, numa ―memória coletiva‖; é 

o período da vida antes da colonização, é a comunidade pentecostal antes da ―Paz 

Constantina‖, é a ―terra sem males‖, é a vida selvagem antes da civilização..., para citar 

alguns exemplos do autor (DESROCHE, 1985 a, p.160). 

 Atravessando outras fronteiras, Desroche esteve também no Brasil como parte de seu 

trabalho de reconhecimento e pesquisa. Seu pensamento é aqui pouco conhecido, não obstante 
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sua ligação com R. Bastide e G. Léonard que aqui construíram uma considerável herança 

acadêmica, e dos seus trabalhos sobre messianismos e milenarismos que atraíram a parceria 

com Maria Isaura P. de Queiroz (MENDONÇA, 2001, p. 251e 254). Seu interesse pelo tema 

da esperança, segundo Mendonça, insere-se no ―agitado período intelectual do pós-guerra‖, 

no qual ―o radicalismo e o desespero da ‗morte de Deus‘ mesclaram-se ao tema da 

esperança.‖ Exemplos deste interesse são a ―Teologia da Esperança‖ de J. Moltmann (1968), 

―Da Esperança‖ de Rubem Alves (1969) e ―O Princípio Esperança‖ de Ernst Bloch (1959) 

(Ibid., p.280). A esperança seria uma ―categoria a priori do ser humano‖ e que o faz ―sentir 

insatisfação com o estado atual das coisas porque ‗sentem‘ que uma ‗realidade‘ melhor é 

possível‖; Mendonça chega a indagar se ela seria a ―origem da religião‖ (Ibid., p.282). Os 

―homens da espera‖ seriam aqueles ―cujos deuses estão aquém e acima dos deuses 

domesticados das instituições. São como ―soldados, em estado de alerta, prontos para a 

irrupção de uma nova ordem de coisas, para a concretização da utopia‖ (Ibid., p.283). 

Mendonça afirma também que  

conjugando Desroche com Bastide e Durkheim, constrói-se uma teoria sobre a 

dinâmica das religiões a partir dos conceitos, respectivamente, de homens da espera, 

Sagrado instituinte e de efervescência e realimentação. Este último conceito, citado 

por Desroche em seu Dicionário de Messianismos e milenarismos, baseia-se noutro 

conceito durkheimiano: o de ajuste e desajuste entre o ideal e o real na sociedade. 

Homens da espera são homens que, diante do desajuste entre o ideal e o real na 

sociedade e frustrados com os deuses instituídos, voltam às épocas criadoras do 

Sagrado instituinte, a efervescência não dura muito, a exaltação cansa e as pessoas 

recaem no nível habitual. (MENDONÇA, 2001, p. 285-286) 

 

 No livro Sociologia da Esperança, Desroche descreve uma dinâmica de ―plenitudes‖; 

plenitude da esperança como um ―sonho acordado‖ (DESROCHE, 1985 a, p.18), como 

―ideação coletiva‖ (Ibid., p.22), como ―espera efervescente‖ (Ibid., p. 26) e como ―utopia 

generalizada‖ (Ibid., p. 29).  O momento atual da humanidade e de suas religiões submersas 

na tendência globalizante que assola a comunidade mundial parece distanciá-la cada vez mais 

das forças que mantêm a esperança ativa e a mergulhá-la numa atmosfera de desencanto. Não 

somente de um desencantamento pela ―eliminação da magia como meio de salvação‖, 

ocasionado por uma racionalização ética que traz consigo um ―esgotamento do invisível‖; ou 

de uma perda do ―encanto original‖ anterior à técnica e à democracia, perdido, entre outras 

causas, pela influência do cristianismo: ―a religião da saída da religião‖ (GAUCHET, 2005, p. 

9-10). Mas também pelo que Desroche identificou como ―vazios da esperança‖. Ele toma a 

expressão de Sófocles para introduzir o tema: ―Só sinto desprezo pelo mortal que se aquece 
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com esperanças vazias.‖ (DESROCHE, 1985 a, p.33). Estes ―vazios‖ são da ―esperança 

frustrada‖, da ―esperança esvaziada‖, da ―esperança burlada‖ e da ―esperança inesperada‖.  

 Para clarear o conceito de ―esperança frustrada‖, nosso autor se utiliza de um escrito 

de Engels sobre o ―fenômeno-esperança‖, protagonizado por Thomas Münzer na Revolta dos 

Camponeses alemães ligada à Reforma Protestante.  

Lutero sempre dissera que seu objetivo era retornar ao cristianismo primitivo na 

doutrina e na prática. Os camponeses usaram, exatamente, a mesma definição e, em 

consequência pediram a prática, não só eclesiástica, mas também social do 

cristianismo primitivo... Assim se revoltaram e deram início a uma guerra contra seus 

senhores, guerra que só podia ser de extermínio... (DESROCHE, 1985 a, p.35) 

 

 A esperança de Münzer apontava para o Reino de Deus que se realizaria aqui, numa 

sociedade ―sem classes‖ inspirada por uma teologia do Espírito Santo. Esta esperança, porém, 

estava condenada ao fracasso, pois as propostas de seu protagonismo estavam além do que 

seria ―objetivamente possível‖; era uma daquelas situações que, segundo Desroche, ―hic et 

nunc, são esperanças bloqueadas.‖ (DESROCHE, 1985 a, p.36) 

 Para falar da ―esperança esvaziada‖, a condução virá das Formas Elementares de 

Durkheim que apontam para os ―momentos de efervescência [nos quais] sempre foram 

estabelecidos os grandes ideais sobre os quais se baseiam as civilizações‖ e onde um 

―entusiasmo coletivo arrasta a história para o seu ainda não” (Ibid., p.37). Mas estes 

momentos, inevitavelmente, deixam de ser ―trampolins‖, visto que ―a ilusão não é jamais 

durável... uma vez passado o momento crítico, a trama social abranda-se...‖ (Ibid., p.38) e esta 

experiência só pode sobreviver ―na memória e na consciência coletivas‖, nas celebrações que 

impedem que estas esperanças caiam no esquecimento e desapareçam, ou seja, tornem-se 

completamente vazias (Ibid., p.39).  

 A ―esperança burlada‖ se origina do impasse trazido no seio de sua realização; a 

esperança orienta para uma ―alteridade‖, ou seja, a possibilidade de um outro, outra realidade 

diferente da que se vive; mas aponta também para a possibilidade de uma ―alienação‖ que, 

como indicam Marx e Nietzsche; é a fuga do imperativo da autonomia humana. (Ibid., p.40)  

Poderia se escrever uma história social da esperança, da religião portanto, como sendo 

a história de uma universal resignação dopada ou drogada pelo encanto ilusório de um 

além falaz. Mas poderia também se escrever outra história da mesma esperança – da 

mesma religião portanto – a história de uma permanente inquietação das sociedades 

desiludidas de suas instituições temporais, bem como das espirituais, a interrogar-se 

sobre tal desencantamento para fomentar outras maneiras de viver sobre a terra e sob 

novos céus. (DESROCHE, 1985 a, p.41) 
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 Desroche aponta para uma forma de alteridade que criaria uma alternativa real, uma 

tomada de poder que leva a esperança a ser, por um lado ―triunfante‖ e, por outro, 

―padecente‖, conforme seja resultado de um processo vitorioso ou derrotado. A esperança 

vitoriosa sofrerá, não obstante, uma ―alienação ligada à dominação‖. Inevitavelmente se cria 

um estado de coisas onde a esperança anula a si mesma quando atinge seu objetivo. 

Paradoxalmente, parece que o ideal da esperança não deve ser alcançado, sob o risco de 

extinguir seu sentido e força (DESROCHE, 1985 a, p.45-46).  

 A ―esperança inesperada‖ é assim denominada por nunca resultar naquilo que se 

espera: ―a espera é uma promessa que não pode ser cumprida‖, ela nunca produz o que se 

espera. Nesta forma de esvaziamento da esperança é evocado o caso do ―profeta negro‖, 

Simão Kimbangu, do Congo, que pregava um ―novo evangelho‖ e que, depois de atrair 

muitos adeptos com a proposta da ―ressurreição dos negros‖, ou seja, da tomada do ―controle 

religioso e social do próprio destino‖, foi preso, morreu na prisão e de seus discípulos 

surgiram outros profetas que contestavam ―a identificação do novo estado com o Reino 

esperado‖. Além disso, criou-se uma igreja que já não contesta o ―poder religioso das igrejas 

brancas. [...] É verdade que nada disso teria sido possível [...] sem a carga explosiva colocada 

por este evangelho do Reino, mas nada disso está a altura do Reino prometido e esperado‖ 

(Ibid., p.47). 

 A esperança de Desroche se inscreve na dinâmica transformadora que as utopias 

revolucionárias carregam, conferindo-lhes horizontes possíveis mesmo que atingíveis somente 

na dimensão escatológica. Rivera caracteriza a motivação contestadora e emotiva desta 

espera: 

A espera, ativa ou passiva, expressa no fundo um desejo por um mundo diferente do 

real. Neste sentido, é sempre uma contestação da ordem social e dos setores e grupos 

favorecidos por esta ordem. A espera como ação ou como atitude, como sonho ou 

utopia, torna-se verdadeiro fenômeno social e quando partilhado por uma coletividade 

se constitui no elemento de coesão que dá sentido ao presente e ao futuro das pessoas 

que formam esta coletividade. Regra geral, há um elemento emocional importante 

para a coesão do grupo contestador. (RIVERA, 2010, p.169)  

 

 Em nossos dias, é cada vez mais comum a necessidade de recorrer à emoção e ao 

sentimentalismo nas diversas formas religiosas, mas este fenômeno parece, hoje, estar mais 

articulado com a religião de atestação que de contestação; parece que a sociedade caminha 
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para uma espécie de ataraxia dos instintos revolucionários coletivos. Todavia, a esperança 

continua sendo o distintivo destes movimentos de utopia social e movendo as coletividades a 

buscar formas alternativas de subsistir: ―comunidade, cooperativa, messianismo, milenarismo 

ou utopia política‖. Esta esperança foi historicamente compreendida como ―possibilidade 

futura e alheia à história presente‖, mas sobreviveu em ―versões extra-oficiais‖ que quase 

sempre sofreram com a ―falta de apoio das instituições oficiais, políticas e religiosas‖ 

(RIVERA, 2010, p.169). Isso porque ―... quem controla o poder religioso está satisfeito e não 

tem condições nem interesse em mudar nada, nem no interior de seu espaço de poder 

religioso, nem nas relações com o entorno social que, regra geral, lhe resulta conveniente‖ 

(Ibid., p.171). Desroche percebeu esta dinâmica e colocou seu contraponto na ―esperança 

religiosa [que] surge como religião contestadora, opondo-se a uma religião de poder e aos 

monopólios ou oligopólios de religiões atestadoras da ordem social.‖ Ela é o instrumento de 

luta contra a ―ordem simbólica dominante‖ (Ibid., p.172-173). 

 Desroche concentra sua teoria religiosa explicitamente sobre as esperanças 

messiânicas e milenaristas, enquanto que o profetismo é pouco mencionado. Contudo, esta 

observação se apóia mais no aspecto externo que na essência do fenômeno. De fato, o profeta, 

na realidade social em que está mergulhado, é muito semelhante ao messias, a não ser pelo 

tipo de ligação com o divino, como foi dito acima. Um exemplo importante mencionado em 

sua obra é o do filósofo Charles Fourier (1772-1837) que atestava o próprio profetismo 

dizendo: ―João Batista foi o profeta precursor de Jesus. Eu seria o profeta pós-cursor [...] esta 

função de profeta coadjutor que me coube não era uma missão pessoal dada a um eleito como 

aquela de João Batista, mas missão concorrente, carreira aberta a todos...‖ (FOURIER apud 

DESROCHE, 1965, p.130). 

 Outro personagem, agora do século XVI, que recebeu o epíteto de profeta em 

Desroche, seguindo a compreensão de F. Engels, foi Thomas Münzer. Em O marxismo e as 

religiões, Desroche relata que para Engels, Münzer profetizava que ―o Reino de Deus não era 

senão uma sociedade em que não haveria diferença alguma de classes, propriedade privada 

alguma, nenhum poder de Estado autônomo opondo-se aos membros da sociedade...‖. 

Desroche lembrava que este profetismo era uma ―antecipação subjetiva de uma sociedade por 

vir para a qual a sociedade presente não está ainda objetivamente madura” (DESROCHE, 

1968, p.72-73). 
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 Este profetismo em vistas a um reino que abrigue as esperanças humanas é o mesmo 

que inspirou homens e mulheres, clérigos e leigos, enfim, cristãos de todos os estratos sociais 

da América Latina que lutaram na época do Concílio por transformações sociais e religiosas. 

Muitas vitórias foram alcançadas e muita coisa mudou, mas a luta arrefeceu. Os problemas 

sociais persistem; a fome, o desabrigo, a violência e a exclusão continuam a crescer, apesar 

das propaladas conquistas do atual desenvolvimento neoliberal em nosso e em outros países 

da América Latina. Há prosperidade, e até uma teologia que a legitime; como a TL legitimava 

a luta por transformações há 40 anos; a diferença crucial é que esta teologia era para a 

promoção de todos, enquanto aquela (a Teologia da Prosperidade) é para alguns eleitos! O 

que foi feito daquele cristianismo? O que calou sua profecia? 

 Lembraremos, neste ponto, alguns princípios da sociologia religiosa de Desroche cuja 

aplicação pode ser útil para a compreensão de nosso tema 
83

. Em primeiro lugar, sua análise 

está longe de ser negativa e muito menos se arrisca a cair no pessimismo diante do quadro 

atual em que o cristianismo profético se apresenta atualmente. De fato, uma de suas 

contribuições aponta para a dinâmica do desenvolvimento religioso que não cresce pelo 

―centro‖, mas pelas ―margens‖ (p.97) que é o lugar próprio do fenômeno cristão radical que 

estudamos. Este faz parte dos ―movimentos quentes‖ das ―esperanças efervescentes‖ que têm 

a capacidade de refundar permanentemente a religião e que atua como seus grandes ideais 

(p.98). Desroche reflete sobre a ―dialética entre os fenômenos críticos e orgânicos‖ que 

compõem o campo religioso; estes últimos (orgânicos) são os que se estabelecem na Igreja; os 

primeiros (críticos como o cristianismo profético) são os que pertencem ao Reino esperado, 

mesmo que somente de forma incipiente ou ideal. O fracasso que a esperança profética 

experimenta não lhe faz perder seu poder criativo, já que é uma ―esperança realizadora‖ 

(p.98). Há utopias revolucionárias que não dependem do sagrado proveniente do divino, 

porém estas não rejeitam o potencial religioso; este pode ser utilizado como trampolim para a 

―imaginação coletiva‖ (p.101), afim de que esta encontre forças e motivação para realizar as 

mudanças. O profetismo de parte do cristianismo que se desenvolveu em terras brasileiras nas 

décadas próximas ao Concílio foi uma clara demonstração da força religiosa junto a diversos 

grupos radicais, mesmo junto aos que não se definiram como religiosos, como foi o caso da 

Ação Popular. A tradição profética faz parte do ―arquétipo ancestral‖ ao qual se retorna 

quando a esperança atua como motor da busca por um mundo melhor (p.101).  
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 Os protagonistas desta busca são os ―homens da espera‖; aqueles ―cujos deuses estão 

aquém e acima dos deuses domesticados das instituições‖ e que são como ―soldados, em 

estado de alerta‖, prontos para a ―concretização da utopia‖ (p.102). Podemos vê-los refletidos, 

por exemplo, na juventude que amadureceu nos ambientes cristãos da ACO, da JOC e, 

especialmente, da JUC. Estes e outros que sofreram duras perseguições, prisões, torturas, ou 

que chegaram ao ponto extremo do martírio, foram sinais vivos da sensibilidade diante do 

―desajuste entre o ideal e o real na sociedade‖; da frustração que faz com que estes homens da 

espera retornem ao ―sagrado instituinte‖, mesmo que esta efervescência não se prolongue 

pelo tempo (p.102).  

 O cristianismo profético passou pelas plenitudes e vazios que Desroche descreveu; 

plenitudes de ―utopias generalizadas‖ entre o povo, por exemplo, e plenitudes da ―ideação 

coletiva‖ (p.102), entre os teólogos da libertação. Todavia, esta forma de cristianismo passou 

também pelos vazios da esperança, e estes podem ajudar a entender seu ocultamento. Assim 

como em Thomas Münzer (p.103), pode-se perceber na vida de dom Helder como em muitos 

homens da espera, uma ―esperança frustrada‖. Há a crença no Reino de Deus aqui e agora, hic 

et nunc; Reino sem classes, para alguns mais radicais, que estava além do objetivamente 

possível; esperança que seria inevitavelmente bloqueada. É significativo notar, no caso de 

Münzer, como a opressão dos senhores pôde contar com a conivência de outro líder religioso, 

Lutero; o mesmo ocorreu, como vimos, com dom Helder e muitos outros que foram traídos ou 

atacados por colegas ou líderes religiosos que se aliaram à ditadura que se instalou aqui a 

partir de 1964. 

 O ―entusiasmo coletivo‖ do cristianismo profético, no MEB e nas CEBs, por exemplo, 

pode ser visto como ―esperança esvaziada‖ (p.103), pois pode ser compreendida como 

tentativa de ―arrastar a história para seu ainda não‖. Com o passar do momento crítico, a 

trama social se abrandou e a experiência utópica passou a sobreviver somente ―na memória e 

na consciência coletivas‖ e através das celebrações litúrgicas, dos cantos e da linguagem que 

são recorrentes em encontros como os Intereclesiais das CEBs. A ―esperança burlada‖, por 

sua vez, é identificada quando os movimentos cristãos radicais lutam contra a alienação; esta 

é a ―fuga do imperativo da autonomia humana‖ (p.103). Todavia, a realização da esperança 

traria, caso fosse bem sucedida, uma forma de alteridade, um outro mundo melhor (aqui ou 

além). Esta aspiração desconstrói a mencionada autonomia e aprofunda a alienação. Os 

cristãos que participaram destes movimentos sociais e alguns teólogos da libertação podem ter 

projetado para um futuro próximo ou utópico a realização do Reino e criado as condições de 
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uma alienação religiosa e social. Alguns, como dom Helder, naturalmente, insistiram na 

alternativa transcendente e outros, ao politizar-se partidariamente, passaram a compor o 

quadro da dominação que, com o passar do tempo, subtrairia à esperança seu potencial 

transformador. Neste sentido, no livro Matriz religiosa brasileira, Bittencourt especula se ―o 

notório arrefecimento das práticas libertárias [não são] apenas uma versão dos grandes 

conflitos internos das esquerdas‖, e aponta algumas conseqüências da politização partidária: 

... da parte da Pastoral, o reducionismo utópico – quer na consagração exclusivista de 

determinados modelos políticos, quer na identificação da categoria teológica ‗Reino 

de Deus‘ com projetos históricos contingentes e específicos. Muitas vezes, a esquerda 

eclesiástica deixou-se enredar tanto pelas disputas partidárias intestinas, quanto pelo 

alinhamento partidário, em detrimento do específico religioso de suas ações... 

(BITTENCOURT FILHO, 2003, p.172-173) 

 

 O cristianismo profético construiu avanços inesperados na religiosidade e na sociedade 

brasileira, o que é inegavelmente uma evolução; contudo estes avanços estão sempre aquém 

das esperanças que foram criadas em torno dos grandes projetos de libertação, de construção 

de uma comunidade mais justa e fraterna. São exemplos da ―esperança inesperada” (p.104): 

as conquistas das CEBs no campo e na periferia (associações de moradores, melhoria das 

condições locais de vida, abertura ao cooperativismo, etc), do MEB que funciona, ainda que 

reduzido, em algumas regiões do país; a Pastoral da Criança, iniciativas de Economia 

Solidária, etc. Estes exemplos são sinais, também de uma esperança religiosa que ainda é 

instrumento de luta contra a ―ordem [ou desordem] simbólica dominante‖ (p.105).  

 Percebemos que a dinâmica das plenitudes e dos vazios atua também, por reflexo, na 

atitude profética deste cristianismo, tanto no período próximo ao Concílio Vaticano II, como 

em toda sua história. Em consequência, somos levados a identificar o eclipse do profetismo na 

Igreja e no cristianismo como um dos vazios da esperança religiosa que estende seus efeitos 

até os dias atuais. Aliás, este não se reduz somente à dimensão religiosa, mas também é um 

vazio da esperança utópica. De Kadt, em sua análise do rumo que tomaram os 

acontecimentos ligados ao cristianismo radical daquela época, afirma: 

 Muitos adeptos do novo radicalismo cristão passaram a crer que era possível chegar a 

uma ‗purificação‘ final do mundo e eliminar tudo que fosse ‗mal‘, ânsia de poder, 

dominação, individualismo e alienação. Depois da revolução, e depois que as novas 

teoria e práxis tivessem tido tempo suficiente para permear as relações sociais, as 

contradições que a sociedade tinha, até então, conhecido iriam desaparecer e todos os 

homens tornar-se-iam ‗sujeitos de sua própria história‘. [...] Esse traço ‗utópico‘ na 

ideologia progressista provavelmente devia-se tanto à relutância de Marx em 

considerar a possibilidade de que os problemas sociais pudessem continuar a 

contaminar o mundo após o advento do comunismo, quanto à formulação ambígua de 
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Teilhard sobre as chances de a humanidade atingir o ponto ‗Ômega‘. (DE KADT 

2007, p.116) 

 

 Este autor relembra Mournieu e sua ênfase na ―suprema importância das relações 

interpessoais, à abertura para o outro‖; ele afirmou a possibilidade de uma ―comunicação‖ que 

torna o indivíduo ―uma pessoa no momento em que consegue transcender as limitações do seu 

individualismo, tornando-se ‗disponível‘ para os outros.‖ Para isso, é preciso ―reordenar 

nossos relacionamentos‖, na superação das lutas e afirmação da gratuidade. ―A economia da 

pessoa é uma economia de dons, não uma economia de compensações e cálculos‖ (DE KADT 

2007, p.118). Mournieu parecia tender para um romantismo revolucionário e assim também 

muitos católicos progressistas que achavam que ―o domínio da força e outros aspectos 

‗impersonalistas‘ da sociedade poderiam ser exorcizados para sempre‖ (DE KADT 2007, 

p.119). Além disso, a frustração com o rumo tomado pelo socialismo no mundo não é uma 

característica exclusiva da geração pós-queda do Muro; já a Ação Popular ―compartilhava do 

desencantamento pós-stalinista dos neo-marxistas do mundo e dos humanistas socialistas com 

os resultados da Revolução Russa‖. Na verdade, o movimento comunista não altera de 

maneira radical as estruturas de ―dominação (estatal) com o surgimento de uma burocracia 

dominante‖. A ―participação real e plural‖ não ocorreu (DE KADT 2007, p.125-126).  

 A despeito destas constatações, faz-se oportuna uma digressão a respeito da validade 

das aproximações entre cristianismo e socialismo. Há em várias partes do mundo pessoas e 

movimentos que buscam reabilitar os ideais socialistas; até porque as consequências da 

hegemonia capitalista, por mais eclipsadas que possam ser, são notadas em todo mundo e 

apontam para um desfecho sombrio. Basta pensar na deterioração da natureza e na escassez de 

recursos naturais. Em uma entrevista de 12 de julho de 2011
84

, Antônio Cândido, ―crítico 

literário, professor, sociólogo e militante‖, falou de sua convicção de que ―o socialismo é uma 

doutrina triunfante‖. Ele afirmou que o que há de humano no capitalismo, é o que o 

socialismo ―arrancou dele com suor, lágrimas e sangue. Hoje é normal o operário trabalhar 

oito horas, ter férias... tudo é conquista do socialismo. O socialismo só não deu certo na 

Rússia‖. Ele não prevê o que será o futuro do socialismo, mas é otimista: 

O socialismo está andando... não com o nome, mas aquilo que o socialismo quer, a 

igualdade, está andando. Não aquela igualdade que alguns socialistas e os anarquistas 

pregavam, igualdade absoluta é impossível. Os homens são muito diferentes, há uma 
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 Publicado originalmente na edição 435 do Brasil de Fato. Disponível em 

<http://www.brasildefato.com.br/node/6819>. Acesso em 20 jul 2013. 
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certa justiça em remunerar mais aquele que serve mais à comunidade. Mas a 

desigualdade tem que ser mínima, não máxima. Sou muito otimista (pausa). O Brasil é 

um país pobre, mas há uma certa tendência igualitária no brasileiro – apesar da 

escravidão - e isso é bom 
85

. 

 

 Também na Igreja, em setores onde menos se espera, surgem aproximações 

inusitadas. O arcebispo de Munique (Alemanha), dom Reinhard Marx, feito cardeal por Bento 

XVI, publicou o livro O Capital. Uma crítica cristã às razões do mercado (MARX, Reinhard. 

Das Kapital. Eine sozialethische Streitschrift. München, 2008)
86

, onde, mesmo mantendo as 

posições doutrinárias que afastam a fé católica do marxismo, de certa forma, admite alguns 

elementos da análise sócio-econômica de seu homônimo e propõe uma ―economia de 

mercado social‖ que coloque o ser humano como centro e não o capital. Declarações 

desconcertantes para algumas alas da própria Igreja. Em uma entrevista ao jornal alemão Der 

Spiegel (44/2208)
87

, ele afirmou que ―a doutrina social da Igreja constitui uma crítica contínua 

ao capitalismo‖, ―a avidez e a especulação selvagem são pecado‖ e ―o lucro do capital não é o 

único objetivo da economia‖. Sua crítica ao capitalismo não o alia ao comunismo teórico que 

também é criticado no livro, mas abre novamente os caminhos de diálogo que foram trilhados 

por alguns teólogos da escola francesa. Todavia, suas propostas se apóiam integralmente na 

Doutrina Social da Igreja. O próprio papa Bento XVI, em visita ao México e a Cuba em 23 e 

26 de março de 2012, respectivamente, falou dos efeitos nocivos do capitalismo selvagem, da 

impropriedade de retomar o marxismo e da necessidade de encontrar outras vias de 

desenvolvimento mais humano: ―hoje estamos em uma época na qual a ideologia marxista 

[...] já não responde à realidade e, se não é possível construir certo tipo de sociedade, então se 

necessita encontrar novos modelos, de forma paciente e construtiva‖ 
88

. 

  

 Voltando da digressão, parece que o entusiasmo pela revolução eclode nos momentos 

de crise (como afirma Desroche) e arrefece nos momentos de distração social, quando por 

uma leve melhora dos níveis de vida de uma parte da sociedade – talvez aquela que poderia 

gerar mudanças – cresce o poder dos mecanismos de alienação (consumo, tecnologia, 
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entretenimento), o que costuma gerar as condições para uma coletividade displicente. O que 

ocorre, hoje, com a involução do cristianismo para formas mais cultuais, ritualistas e 

individualistas, é que tanto os esforços mais radicais como os mais conciliadores de luta pela 

justiça social cedem lugar a posturas que, por resvalarem para um processo de alienação, 

acabam por legitimar os mecanismos de dominação do capitalismo global e de suas instâncias 

de poder. 

 Para se tornar uma realidade no catolicismo hodierno, o cristianismo profético carece 

de atores sociais que sejam, de fato, agentes de transformação não só do método de 

comunicação do conteúdo anunciado pela Igreja, mas também do seu modus vivendi. Neste 

sentido, há uma demanda de sujeiticidade e solidariedade na Igreja, que nos leva a indagar 

sobre quais condições e em quais grupos religiosos pode surgir esta consciência. O estudo de 

caso que evocou a pessoa de dom Helder atesta que parte do clero, não obstante sua estrutura 

e sua participação no processo institucional religioso (como vimos no primeiro capítulo), 

pode ser um dos componentes de uma resistência da esperança. Contudo, a observação atenta 

da realidade católica hodierna evidencia um centralismo clerical ocasionado tanto pela ênfase 

em sua relação (quase exclusiva) com o sagrado, como por sua exposição midiática que beira 

o triunfalismo. Há quem se ufane da abertura para a modernidade dos meios de comunicação, 

mas, a despeito dos vários estudos que têm surgido, é possível que a relação clero-mídia não 

esteja plenamente compreendida. Afinal, foi o clero que conquistou a mídia ou foi a mídia que 

cooptou o clero? Talvez faça falta a consideração de grupos mais disponíveis situados, 

justamente, fora da centralidade eclesial; grupos de periferia, das margens religiosas, mais 

livres (quanto possível) da coerção institucional. Cremos ser possível identificar alguns destes 

grupos no campo católico: os diáconos permanentes, os leigos consagrados, as comunidades 

de vida e de aliança
89

, as CEBs sobreviventes e alguns setores dos movimentos eclesiais, 

especialmente ligados à juventude. Estes e outros grupos e movimentos tiveram, a partir do 

Concílio, uma revalorização, enquanto leigos, na vida da Igreja
90

, mas nos últimos anos, com 

a crescente centralização clerical (principalmente a partir da hierarquia central e da mídia 

nacional), o protagonismo destes grupos, que poderia ser alternativo, arrefeceu a ponto de 

tornar-se acessório.  
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 Refletindo sobre o clericalismo, chegamos à intuição que talvez seja uma interpretação 

imperfeita, mas que pode servir de pista para uma reflexão mais pertinente. As rupturas vitais 

ou existenciais através das quais Desroche construiu sua obra, foram essenciais para seu 

trabalho; estas lhe permitiram conhecer outras faces da realidade e do funcionamento da 

sociedade que a vida religiosa (consagrada ou clerical) poderia ocultar. Certamente que esta 

não constitui impedimento para a observação da realidade, e em alguns aspectos ela pode ser 

até mesmo uma vantagem, porém, há limitações (e sempre houve) em seu específico ponto de 

vista. Desroche experimentou, por exemplo, a proibição da publicação de suas ideias a 

respeito da relação entre cristianismo e marxismo; certamente devem ter havido outras 

censuras por conta de seu estado como religioso. Sua ruptura com a vida eclesiástica e 

religiosa lhe permitiu não só publicar suas ideias, mas aprofundá-las fazendo uso da liberdade 

intelectual que conquistara. Além disso, analisando mais de perto a vida religiosa e clerical, a 

começar pela longa e, de certa forma, reclusa formação: a distância do mundo, da família, a 

imersão em um ambiente criado artificialmente para o sagrado e seu simbolismo, a 

despreocupação com o sustento próprio, a pertença protagonista a uma instituição milenar e 

sólida; todos estes fatores e muitos outros podem propiciar (embora não determinar) atitudes 

paradoxais como o fundamentalismo conservador de um lado e o radicalismo revolucionário e 

utópico de outro. No capítulo II pudemos perceber como algumas dinâmicas internas 

eclipsaram o cristianismo profético; certamente o protagonismo clerical participou, em 

alguma medida, deste ocultamento.  

 A este respeito, Comblin alertava para a necessidade de haver ―outro tipo de ministro: 

pessoas que podem animar espiritualmente, e animar pelo seu exemplo e pelo seu testemunho 

pessoal o compromisso dos leigos‖. Com sua experiência e seus estudos ele apontava para um 

dos motivos da situação em que se encontra o clero: ―A espiritualidade sacerdotal da Escola 

francesa do século XVII fez do sacerdote um homem separado, sagrado, reservado ao culto. 

Este modelo já não funciona hoje em dia‖. Todavia, este é o modelo que a hierarquia tem 

proposto, que a mídia católica brasileira tem exibido e que é visto como alternativa para o 

modelo profético que ganhou destaque no período do Concílio aqui na América Latina. 

Comblin completa sua crítica: ―Hoje em dia sente-se uma falta quase total de sacerdotes para 

o mundo popular: que sejam de cultura popular, sejam povo no meio do povo, e não sejam 

prisioneiros de uma cultura burguesa que aprenderam no seminário‖ (COMBLIN, 2006, 

p.61). 
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 Por outro lado, pensando nos membros do clero e nos religiosos
91

 que se voltaram para 

a dimensão social no período que estudamos, é possível que seu radicalismo social tenha sido, 

de certo modo, a mudança de posição de um pólo utópico religioso a um pólo utópico social. 

Isto marcado, em alguns casos, por uma postura um tanto quixotesca, com pouca 

correspondência com a realidade e sua complexidade. Desroche pôde, por suas rupturas, 

afastar-se um pouco destas limitações e dedicar-se ao conhecimento e a experimentação de 

atividades concretas como aquelas ligadas ao cooperativismo, o que ganhou exclusividade em 

sua vida a partir de uma de suas rupturas, como vimos. A postura, por exemplo, de parte dos 

teólogos da libertação revelou por muito tempo a insistência em temáticas revolucionárias 

como a luta de classes e a possibilidade do socialismo pleno e coincidente com o Reino de 

Deus; opção que desembocou, com a derrocada dos sistemas socialistas pelo mundo, em certa 

inadequação em lidar com a realidade social tal qual é e não tal qual gostaríamos que fosse. 

Para desenvolver esta intuição, precisamos refletir criticamente, nos limites do nosso estudo, 

sobre este esforço teológico libertador latino-americano que marcou o período pós-conciliar. 

 

3.2 DA LIBERTAÇÃO À ESPERANÇA 

 

 A compreensão do ocultamento que ocorreu com o cristianismo profético pode receber 

iluminação da teoria de Desroche, mas esta compreensão também precisa passar pela corrente 

teológica que surgiu na América Latina no período pós-Concílio, a Teologia da Libertação. O 

messianismo que esta parece trazer em seu interior e a dependência de certa análise sócio-

analítica podem ter contribuído, inconscientemente, para este ocultamento.  Desroche chama a 

atenção para o potencial imobilizador do discurso teológico; ele se refere ao discurso 

hegemônico, mas sua reflexão pode ser aplicada à TL, já que esta, de certo modo, ocupou 

uma posição hegemônica parcial em relação ao ambiente latino-americano. 

Tal problemática do messianismo-milenarismo já foi ou corre o risco de ser bloqueada 

no momento em que é imobilizada e manipulada dentro de uma teologia. Para esta 

teologia, seja qual for sua referência, há um messias, o verdadeiro, o seu, de um lado; 

e de outro, falsos messias, os dos outros. O seu messias pertence à sua Igreja e os dos 

outros, se não são condenados à reclusão penitenciária, são pelo menos mandados à 

clínica ‗sociátrica‘ e, na melhor das hipóteses, ao museu dos desvios, ao departamento 

das curiosidades, à penumbra das verdades loucas ou enlouquecidas. (DESROCHE, 

1985 a, p.53) 
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 A análise de Desroche aponta para uma ressurgência (DESROCHE, 1974, p.189ss) 

específica dos fenômenos messiânicos. A TL se entendeu precursora de um Reino hic et nunc 

que, segundo Desroche, está delimitado por um messianismo que é, ―em maior ou menor 

grau, um messianismo fracassado‖, ou seja, historicamente não verificado, não tornado ato, 

mas só potência. Este messianismo se baseia em um ―humanismo integral‖ e religioso, ou 

seja, ―a totalidade da religião na totalidade da vida‖, e ―fomenta uma matriz cultural 

simbólica‖ que se revela fecunda dos eventos sociais. Todavia, este pode dar acesso a um 

―humanismo triunfalista‖ quando obtém algum sucesso, e isto o torna inviável para um 

―tempo que dura‖ (DESROCHE, 2000, p.52-53). 

 Desroche propõe, como já foi dito (p.97), uma ―superação dialética possível da 

contradição entre a visão da libertação dos povos que põem à frente o marxismo e o da 

desalienação radical que é parte integrante da promessa de salvação cristã‖ (HERVIEU-

LÉGER e WILLAIME, 2009, p. 295). Sua experiência e teoria se inserem em um contexto 

que foi profícuo na França, na primeira metade do século XX, com autores como Chenu, 

Lebret e tantos outros que fizeram importantes avanços no diálogo entre cristianismo e 

socialismo. A TL assumiu um instrumental sócio-analítico que era portador de elementos do 

marxismo; neste sentido, sua reflexão poderia ter se enriquecido com a contribuição de 

Desroche, contudo, seu nome está ausente das referências bibliográficas das principais obras 

desta corrente teológica, aliás, como afirma Löwy, ―procurar-se-á em vão na teologia da 

libertação brasileira referências a Lebret, Mournier ou Calvez‖ e outros que ―alimentaram o 

pensamento e a prática de toda uma geração de cristãos brasileiros‖ e que continuaram sendo 

uma ―fonte essencial‖ na compreensão dos ―movimentos sociais de vocação emancipadora‖ 

(LÖWY, 1997, p.31). A proposta de Desroche, apresentada acima, reflete a visão que ele 

tinha da possibilidade de uma ―Igreja dentro de uma sociedade nova, sem classes e sem os 

poderes que garantem a perpetuação destas‖ (p.97 deste estudo).  

 Não teria a TL se tornado um elemento a mais de ocultamento do cristianismo 

profético? Por seu método e por sua atitude dialética, não teria criado condições desfavoráveis 

às iniciativas sociais concretas do cristianismo profético já que insistia no antagonismo de 

classes da teoria marxista que gerava divisões entre cristãos e a oposição de boa parte da 

opinião pública? Não teriam as iniciativas concretas sofrido por sua aparente dependência da 

TL, como se tivessem surgido dela? Há décadas, algumas manifestações proféticas são vistas 

como heréticas ou, ao menos, entendidas fora da comunhão com a comunidade dos cristãos. 
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O próprio dom Helder sofreu com esta rotulação, ele que, paradoxalmente, é considerado por 

alguns como um contra-exemplo da libertação por algumas opções desenvolvimentistas. É 

claro que a TL não pode ser acusada de qualquer prejuízo à dimensão profética da Igreja, 

muito pelo contrário; mas suas limitações podem, involuntariamente, ter contribuído para o 

fortalecimento da oposição ao profetismo cristão. Este é o motivo pelo qual pretendemos 

retomar, em outra digressão, algumas análises críticas acerca da TL; esta não é o objeto de 

nosso estudo (e sim o eclipse do cristianismo profético), contudo, as interações ocorridas entre 

a TL e as formas de cristianismo social na América Latina foram tão recorrentes que a 

reflexão sobre o eclipse deste seria deficiente se não incidisse sobre as opções e o itinerário da 

TL. 

 

 Segundo Libânio, a TL tem como um de seus principais desafios ―ser utopia na morte 

das utopias‖; isto se configura em um problema para a TL, pois a coloca em situação confusa 

diante daquilo que pode ser alcançado e a construção do Reino de Deus aqui na terra. As 

utopias ―brotam na historia humana como modelo ideal que os seres humanos querem criar. 

Conserva um misto de factibilidade humana e de perfeição inatingível. [...] Desperta energias 

sadias de compromisso, de luta, de heroísmo‖, mas também podem gerar ―violência e os 

totalitarismos‖ que marcaram algumas revoluções socialistas, por exemplo. Esta é uma das 

tensões que a TL teve que assumir, pois ―teimou em afirmar a necessidade de libertações 

históricas como antecipação e concretização imperfeita da salvação plena‖; a utopia se tornou 

―mediação concreta da escatologia‖ e isto revelou sua fragilidade diante dos ―limites humanos 

do pecado‖ e da transcendência da ação de Deus na história e para além dela. Eis aí o 

―reducionismo incomparável com a Revelação cristã‖: o ocultamento da ―gratuidade absoluta 

do dom da libertação como fonte, como processo e como destino final‖. Fica claro, no que se 

pode concluir das palavras de Libânio, que um dos limites da TL foi a insistência na 

―imanência‖, o que se justificaria pela necessidade de ―contrabalançar uma tradição teológica 

e pastoral transcendentalista do nosso catolicismo latino-americano‖. Esta tendência, segundo 

ele, agravou-se quando a TL ―viu em utopias de corte socialista‖ a mediação mais adequada 

às exigências do Evangelho. Dois fatores obrigam, então, a TL a atualizar-se: a quase extinção 

do socialismo e a quase morte das utopias; diante destes, surge, segundo este autor, a urgência 

da TL ―acordar‖ para o ―princípio esperança‖ proposto por Ernest Bloch (LIBÂNIO, 1999, 

p.137-143) e, acrescentamos, por Desroche. 



116 

 

 Aqui poderíamos fazer uma pausa para notar que as limitações da TL (e limitações são 

comuns em qualquer teoria) passam, também, pela dificuldade em lidar com as vicissitudes 

das utopias, com as mediações socialistas, com o avanço possivelmente não-linear da história, 

com a irrupção ou persistência do transcendente e com a necessidade humana de cultivar a 

esperança como bastião perene de resistência ao desespero. Motivos suficientes para justificar 

a utilização de outros referenciais teóricos que tivessem a capacidade de ampliar o campo de 

visão dos autores da TL; entre estes, a sociologia da esperança de Desroche. Este autor, 

porém, como já constatamos, não consta das principais obras que compõem esta teologia; o 

que nos leva a questionar (e aqui não podemos mais que isto) sobre os motivos das escolhas 

em relação aos referenciais teóricos comumente utilizados pelos autores da TL. 

 Libânio chama a atenção para o fato de que a ―história humana continua incompleta‖; 

as vitórias do sistema neoliberal não têm o poder de impedir que se busque algo melhor para a 

sociedade global e para as populações locais. Podemos acrescentar que estas vitórias não são 

definitivas, pois a fome, a exploração e a exclusão continuam a afligir povos inteiros. Libânio 

lembra que dom Helder, a quem considera como um dos profetas do cristianismo, era uma 

―utopia viva‖ e seu ocultamento exige ―que se continue a cruzada da utopia‖. O papel da TL 

consiste em ―lembrar este desejo de uma sociedade melhor‖ e lembrar que ele é especialmente 

―para os pobres‖. Contudo, como disse Libânio, estes que foram uma ―força histórica‖ de 

transformação social, ―estão mais próximos da morte do que da vida‖, da morte física, mas 

também ―da morte cultural‖ (LIBÂNIO, 1999, p.141). Ele se pergunta: 

Diante da crueldade do próximo século [o atual], quem vai pensar nos pobres? As 

Igrejas cristãs estão ameaçadas de esquecê-los por causa dos embalos carismáticos. A 

beleza das cores e dos cantos, a aeróbica litúrgica fascinam cada vez mais multidões e 

a preocupação social fica relegada ou totalmente esquecida. (Idem) 

 

 Em um tempo de ―morte da ideologia‖, que ―é a pior das ideologias‖, torna-se ainda 

mais vital a retomada da inspiração profética, seja no campo da teoria (teologia) seja no 

campo da práxis. Mesmo que não seja libertador, mesmo que seja de outra ordem, o 

cristianismo, se fizer a escolha pelos pobres, precisará encontrar novas formas de inspirar as 

―minorias abraâmicas‖, lembrança do profeta de nosso estudo que Libânio evoca em seu 

texto. Dom Helder dizia: ―Quem tem Jesus não precisa de Marx‖, ou seja, a fé cristã já traz 

em si a energia e a inspiração para ―alentar a promoção humana‖ (Ibid., p.142). 
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 A ênfase do ponto de partida do profetismo da TL pode ter recaído mais sobre a 

análise sociológica do que sobre uma atitude propriamente religiosa, sendo assim, mais utopia 

revolucionária que profetismo; isto não retira o mérito do profetismo de personalidades como 

J. Comblin e H. Assmann, entre tantos outros e outras, e não anula ações que surgiram deste 

posicionamento. Quando a Marcha dos Cem Mil ganhou as ruas de São Paulo em 1968, em 

plena gestação da TL, as centenas de religiosas, religiosos, seminaristas e clérigos que 

participaram não reivindicavam somente por seus direitos, mas, sobretudo pelos das massas 

empobrecidas; o que difere, de certo modo, das manifestações atuais de alguns grupos sociais 

corporativistas.  

 Existe na Igreja, uma posição conservadora e outra progressista; ao lado destas, 

ocupando os extremos, estão o ultra-conservadorismo e o hiper-progressismo, ambos radicais. 

O esforço dialético histórico entre as posições radicais não tem tido frutos satisfatórios para 

um justo desenvolvimento social, enquanto o esforço dialético entre as forças mais centrais 

tem apresentado potencial para gerar o equilíbrio da síntese que, mesmo assim, nunca será 

definitiva. Além disso, um equívoco da TL pode ter sido crer que os oprimidos fossem Povo 

de Deus pelo simples fato de serem oprimidos. A história mostra que também os oprimidos 

podem oprimir, caso isso traga proveito para si ou para os seus. Se há um Povo de Deus, este 

é feito de homens e mulheres que não oprimem, mesmo que isto pareça necessário; mesmo 

assim, é preciso refletir sobre a conveniência de um povo se pensar messiânico e sobre os 

perigos desta ideia.  

 Há, ao que parece, duas atitudes na Igreja diante da TL: uma que manifesta ojeriza 

diante de qualquer conteúdo ligado à libertação social ou religiosa; uma espécie de alergia 

capaz de causar convulsões no clero conservador, e outra que reduz todo fenômeno 

contestador do cristianismo latino-americano às formulações desta. Voltando à hegemonia 

parcial da TL em seu ambiente, parece oportuno lembrar aqui o que já foi mencionado outras 

vezes neste estudo: a TL não é o guarda-chuva que abriga todos os elementos do cristianismo 

voltados ao compromisso social neste período na América Latina. Como afirmou Sung: ―Nem 

todos os documentos, Igrejas, ou documentos eclesiásticos que lutam pela justiça social são 

‗filiados‘ à teologia da libertação‖. E continua seu esclarecimento afirmando a inconveniência 

de ―reduzir todas as formas de cristianismo que lutam por justiça social à TL (uma tendência 

presente em muitos textos pró-TL que circulam na internet nestes tempos)‖ (SUNG, 2008, p. 

52-53).  
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 O livro Novos desafios para o cristianismo oferece a vantagem de apresentar, a partir 

da importante e ampla contribuição de Comblin, uma visão panorâmica e atual dos desafios 

que os teólogos da libertação têm enfrentado e aqueles que deverão vir pela frente. Pablo 

Richard relembra uma conferência de Comblin em março de 2010, no aniversário do martírio 

de Dom Oscar Romero, onde este afirma que a Igreja está presa em suas estruturas, como um 

―castelo medieval‖ cercado de água e sem pontes (RICHARD, 2012, p.29). É interessante 

fazer outra digressão para notar que, logo após a eleição do atual papa Francisco, um dos 

pregadores da Casa Pontifícia, frei Raniero Cantalamessa, relembrando um conto de Franz 

Kafka, disse na homilia da sexta-feira santa, no Vaticano, que a Igreja não poderia se 

transformar em um palácio de onde a mensagem não conseguisse sair para o mundo; e ele 

apontava os impedimentos que a bloqueiam: ―os muros divisórios, a começar por aqueles que 

separam a várias igrejas cristãs entre si, o excesso de burocracia, os resíduos de cerimoniais, 

leis e controvérsias passadas que se tornaram nada mais que detritos‖ 
92

. Voltando a Richard, 

ele direciona sua reflexão para a percepção de Comblin de que estamos no ―fim da 

cristandade‖ (RICHARD, 2012, p.30) e que a teologia precisa entender que não é a solução 

para a crise da Igreja. Comblin se pergunta ―por que nos seminários se crê que a formação 

sacerdotal consiste em ensinar teologia‖, se esta não converte ninguém? Ele lembra Francisco 

de Assis que não queria que os ―irmãos tivessem livros‖; posição extrema que não invalida a 

teologia, mas o poder e a centralidade que esta adquiriu, transformando-se, muitas vezes, em 

instrumento ratificador de uma ideologia, mais que em apoio para a evangelização. 

 Sung recupera o conceito de história em Comblin que não seria nem linear (em direção 

à plenitude como em Hegel), nem cíclica (retornando às culturas antigas), mas composta pela 

―sucessão das gerações‖. Para Comblin, a ―história é feita de obras inacabadas‖ das sucessivas 

gerações e é esta a evolução proposta pela Bíblia. Há, segundo ele, um caráter cíclico nas 

gerações, mas este é ―ao mesmo tempo, contínuo e progressivo!‖; elas avançam pela história 

decidindo se continuam ou não a ―tarefa inacabada‖ das gerações anteriores. Isto gera um 

―caráter provisório‖ da história e deixa o ―futuro sempre aberto‖; desta forma, cria-se uma 

incerteza a respeito de uma conclusão favorável aos esforços da sociedade em geral, ou de 

grupos específicos como os que lutam por uma libertação das dominações iníquas. Não pode 

passar despercebida, aqui, uma crítica a certa ala da TL e à sua certeza de vitória histórica 

final; Sung atesta que esta teoria pode causar ―abalos‖ nos ―edifícios teológicos‖ das formas 

militantes de cristianismo, para as quais ele usa a expressão cristianismo de libertação de 
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 Celebração de 29 de março de 2013. Disponível em: <http://www.vatican.va/liturgical_year/holy-

week/2013/documents/holy-week_homily-fr-cantalamessa_20130329_po.html>. Acesso em 20 jul 2013. 
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Löwy; mas reitera a posição de Comblin que afirma que ―a novidade do cristianismo não é o 

desejo do infinito, é o amor das coisas finitas‖, e completa: ―o homem foi feito para viver o 

eterno na sucessão e no instante que passa‖. Esta afirmação parece desconcertante, pois nega 

uma ―solução final‖; mas, havendo ou não esta solução, o fato é que, para Comblin, cada 

geração precisa fazer sua escolha a respeito de quais projetos irá realizar, mesmo sabendo que 

o ―Reino de Deus não tem realização definitiva‖.  Esta escolha é que irá atualizar os objetivos 

da luta e pode levar a TL a romper com o ―projeto que moveu a geração anterior‖ (SUNG, 

2012, p.144-156).  

 Seguindo esta linha, aquilo que motivou a busca de libertação no passado não se 

verifica da mesma forma na atualidade. Sung retoma as colocações de Assmann a respeito 

desta mudança; Assmann entende que o foco que antes se detinha sobre a dependência 

econômica dos povos latino-americanos, da qual brotava o imperativo da libertação, em 

nossos dias cedeu lugar para o foco sobre o ―império pavoroso da lógica da exclusão e a 

crescente insensibilidade de muitíssimos em relação a ela‖. Segundo ele, esta seria ―a idolatria 

do mercado‖. A compreensão dos imperialismos que atuam no mundo completaria esta 

análise; não haveria mais a centralidade de uma ou algumas nações imperiais que imporiam 

um ―modo de viver único, um sistema de valores único‖, e sim o ―capitalismo global‖, a 

dominação social, política e cultural pelo liberalismo econômico que exclui os que não se 

adaptam a ele. Nas palavras de Comblin, ―a expansão da globalização é a conquista do mundo 

pelas potências dominantes. Por meio das transnacionais e de diversos meios financeiros e 

também pela intervenção direta de Estados poderosos, política, diplomática ou militarmente‖. 

Sung afirma que os discursos teológicos não têm apontado ―profeticamente‖ as ―causas dos 

problemas‖ que, para Comblin, têm sua relevância por estar no centro da luta entre o ―Espírito 

Santo e o pecado do mundo‖. Assmann já afirmava que ―as igrejas estavam mudas‖ para este 

problema (SUNG, 2012, p.158-167). 

 A dependência econômica não é mais o foco das lutas dos cristãos comprometidos e 

sim a exclusão imposta a milhões de pessoas de diversos povos da América Latina e do 

mundo; exclusão que impede a participação plena dos pobres na sociedade; sendo assim, o 

termo libertação perde aos poucos a centralidade e a força. Talvez caiba aqui o 

questionamento: este não deveria ser substituído por outro termo como, por exemplo, 

inclusão: Teologia da Inclusão? Mas é justamente aqui que se revela um dos calcanhares de 

Aquiles da TL: uma tendência a olhar o todo pela parte, a teologia inteira por um seu genitivo, 

o cristianismo integral por uma sua dimensão, no caso, a social. Esta é importante; central no 
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tocante à análise da religião na sociedade, mas não é a única dimensão que conta e a atitude 

de considerá-la assim implicaria em um esvaziamento da teologia e da religião.  

 Talvez pela exigência de aguçar os recursos metodológicos da teologia, foi tornando-

se mais clara a necessidade de descer ao detalhe na análise da exclusão social e se revelando 

o caráter genitivo e multifocal das teologias que se seguiram: teologia da mulher, do índio, do 

negro, da ecologia, etc. Um esforço que se justifica porque aprimora a particularidade das 

análises e as torna mais existenciais. Porém, não se pode deixar de perceber o reducionismo, 

mesmo que necessário, destas opções; reducionismo que, de certa forma, reclama uma visão 

mais ampla ou mais integrada não só da teologia, mas também da religião. A evolução das 

teorias acerca dos fenômenos religiosos tem mostrado a vitalidade e a energia conservadora 

ou transformadora destes, como vimos na sociologia de Desroche, o que desautoriza qualquer 

tendência reducionista.  

 Dom Helder e Alceu Amoroso são exemplos de pessoas que viveram um cristianismo 

profético e não foram expoentes da TL. Este foi um dos motivos de mencioná-los em nosso 

estudo; sua inspiração não era orientada preponderantemente pela mediação sócio-analítica, 

mas também pela energia de elementos internos à religião (bíblicos, de Doutrina Social, 

pastorais) e próprios de uma humanidade socialmente mais evoluída (solidariedade, 

fraternidade, igualdade). Dom Helder não se opunha à TL, pelo contrário, tinha com ela, 

evidentemente, muitas afinidades; mas isso não o impediu de fazer opções práticas, por 

exemplo, marcadas pelo desenvolvimentismo mais que contra a dependência, como seria 

próprio da TL. No sentido acadêmico, ele não era teólogo, e não contribuiu teoricamente para 

o aprofundamento desta, a não ser indiretamente, através de contribuições como a que deu ao 

Vaticano II. Era homem da práxis como o cristianismo profético e tinha que tomar decisões 

apoiadas nesta práxis e não em considerações teóricas que poderiam ser, então, incipientes e 

incompletas. Com o tempo, pudemos observar que suas escolhas, embora imperfeitas, 

estavam em maior sintonia com o evangelho, com o conjunto da Igreja, com a religiosidade 

do seu povo, com os rumos que o país tomaria. Sua visão, ao que parece, era mais ampla por 

ser mais baseada na realidade que na teoria. Muitos membros do clero e do laicato que eram 

muito mais ligados à TL não tiveram uma influência social tão marcante como a que ele 

exerceu. 

 Estas observações não invalidam todo trabalho que nasceu de ou junto à TL. As 

colocações feitas aqui têm a finalidade de colaborar com a desconstrução da ideia de que toda 

atividade social do cristianismo profético católico está sob o guarda-chuva de uma teoria. Ele 
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se origina nas mesmas fontes internas e externas à fé que estiveram presentes em toda história 

do cristianismo. A TL não fica invalidada, pois sua contribuição à práxis deste cristianismo é 

de profunda riqueza. O que se questiona aqui é a permanência ou não de sua eficácia e 

pertinência em um mundo tão diferente daquele em que nasceu. Onde, principalmente, os 

povos não aspiram mais por libertar-se (se é que quiseram um dia), mas por serem incluídos. 

Por fim, transformar a práxis em teoria ou discurso, para depois transformá-la em práxis 

novamente é acrescentar um peso desnecessário a atividades que não dependem, na sua 

essência, de teorias nem de discursos, mas de ações concretas e solidárias. 

 Outra contribuição cuja crítica é ainda mais pertinente por vir de um dos fundadores 

da TL é apresentada por Clodovis Boff. Um texto que ele publicou na Revista Eclesiástica 

Brasileira (n. 268, n.67, outubro) em 2007 
93

, gerou polêmica, segundo a linha teológica de 

quem reagia
94

. Seu texto tem o intento de orientar a refundação da TL ―sobre as bases 

originárias‖, demonstrando a ―ambigüidade epistemológica‖ que passa pela substituição do 

lugar de Cristo pelo lugar dos pobres e consequente ―instrumentalização da fé‖ em vistas à 

―libertação‖. Ele não crítica a TL ideal, aquela dos ―Founding Fathers‖, mas aquela que se 

desenvolveu nestes últimos 40 anos; aquela que traz uma ―indefinição sobre uma questão que 

é capital na esfera do método‖:  

E é de se temer que o uso, nesta teologia, da linguagem analógica (libertação: social e 

espiritual; pobre: econômico e existencial; Reino: de justiça e de graça etc.), em vez 

de resolver, complique ainda mais a falta de definição teórica, pelo fato de favorecer o 

caráter resvaladiço do discurso, permitindo que o teólogo, acossado num plano 

semântico, escorregue de modo sub-reptício para o outro. Aqui, a analogia, de 

indispensável instrumento de articulação teológica, torna-se o ‗subterfúgio da 

indecisão‘ 
95

. 

 

 Clodovis fala do ―drama teórico‖ pelo qual a TL passa: ―o que é decisivo permanece 

indeciso‖. O ―princípio-fé‖, o primado da fé não pode ceder seu lugar na teologia a qualquer 

outra realidade; a teologia pode partir da ―perspectiva‖ do pobre, mas como ―princípio 

segundo‖ que supõe uma ―teologia primeira‖. A TL se pensa como ―teologia inteira a parte‖ e 

confunde o ―nível transcendental com o categorial‖. Ele adverte que o resultado desta postura 

é a ―redução da fé e, em especial, sua politização‖. A ―transformação da fé em ideologia‖, e a 

insistência neste caminho pode levar à ―falha mortal‖, ou seja, ―a morte da TL, o que seria 
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uma imensa perda para os pobres da Igreja‖. A consequência no plano eclesial, em suas 

palavras, é a seguinte: 

A ‗pastoral da libertação‘ se torna um braço a mais do ‗movimento popular‘. A Igreja 

se ‗onguiza‘. Então se esvazia mesmo fisicamente: perde agentes, militantes e fiéis. 

Os ‗de fora‘, à exclusão dos militantes, sentem escassa atração por uma ‗igreja de 

libertação‘. Pois, para o compromisso, dispõem das ongs, mas para a experiência 

religiosa precisam mais que de simples libertação social. Ademais, por não perceber a 

extensão e relevância social da atual inquietação espiritual, a TdL [neste estudo 

usamos a sigla TL] se mostra culturalmente míope e historicamente anacrônica, ou 

seja ‗alienada‘ de seu tempo. 
96

 

 

 Clodovis segue sua crítica com a apresentação da postura eclesial e teológica da V 

Conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe (CELAM - Aparecida) 
97

. Ele 

ressalta nesta, a ―articulação correta entre fé e ação libertadora‖ que depreende da conclusão 

que afirma: ―a opção pelos pobres está implícita na fé cristológica‖; em outras palavras, o 

―princípio-Cristo‖ abrange o tema da pobreza, mas a recíproca não é necessariamente 

verdadeira. A centralidade cristológica é ainda mais afirmada quando este autor lembra que o 

―Documento declara que, em toda a vida da Igreja, se há de começar e ‗recomeçar de Cristo‘ 

(n. 12, 41 e 549)‖. Com esta postura crítica, Clodovis não profetiza o fim da TL, pelo 

contrário, afirma que esta poderá sempre ―lembrar a toda teologia seu dever de integrar 

sempre mais a dimensão sócio-libertadora da fé, protagonizada pelos pobres‖. 

 Esta lacuna e outras constituem grandes desafios a ser enfrentados pelos teólogos da 

libertação. Uma das principais é, certamente, a dificuldade em refletir sobre a temática da 

utopia, e de modo especial, a utopia do Reino que precisa ser entendido, equilibradamente, em 

sua dimensão transcendental e imanente. Por outro lado, o caráter profético se apresenta ainda 

maior quando se considera o ―código da Aliança‖ que retoma a corrente do Êxodo e dos 

profetas; este está em constante oposição ao ―código da Pureza‖ que se liga ao Templo e ao 

sacerdócio; 

A dimensão profética reafirma o caráter concreto da fé cristã e dos respectivos 

compromissos com a história e com a vida humana. A transcendência se dá a partir 

dessa perspectiva e contribui para redimensioná-la permanentemente, para evitar, 

assim, simplificações e reducionismos da fé (RIBEIRO, 2010, p.115-116). 
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 Evocando o tema do pentecostalismo, Comblin elabora também uma reflexão a 

respeito da índole do povo cristão nestes dois milênios de fé. Ele constata que sempre houve 

uma necessidade popular de ver sua fé ratificada através de milagres e experiências religiosas 

fortes ligadas principalmente a curas, obtenção de favores, graças e proteção, e que isto já era 

uma realidade no tempo de Jesus. Houve um tempo em que as lideranças cristãs acreditavam 

que era preciso levar as massas a ter uma ―fé de discípulos‖. Mas ele constata também que 

esta não era uma tarefa possível:  

As CEBs não reúnem as massas, mas uma elite entre os pobres, aqueles que já têm 

uma vida de alguma maneira organizada. As massas ficaram abandonadas. Os padres 

católicos não falam de Jesus. Ignoram Jesus. Prestem atenção aos sermões dos padres. 

Falam da Igreja, da paróquia, das pastorais, do programa de atividades paroquiais para 

a semana que vem, mas não falam de Jesus. Têm a obsessão da Igreja e falam como 

representantes da Igreja e não como testemunhas de Jesus. Por sinal não falam de sua 

fé, mas falam da doutrina objetiva da Igreja, o que não interessa a ninguém. Na Igreja 

católica não existe o fervor missionário que há nas denominações pentecostais. Tudo 

isso questiona a pastoral popular. (COMBLIN, 2006, p. 63-65) 

 

 A crítica de Comblin contava com o respaldo de sua experiência e sua reflexão 

teológica; esta lhe permitiu questionar: ―É possível uma opção pelos pobres no sentido de 

Medellín e Puebla no contexto atual? A situação mudou e o conteúdo de uma opção pelos 

pobres também mudou‖. Logo, seguindo suas indicações, emerge a consciência de que são 

necessárias mudanças no modo de evangelização na Igreja, mudanças nas posturas 

tradicionais centradas em um clero estagnado, mudanças da reflexão teológica (mesmo aquela 

ligada à TL). Ele reclamava mais ―autonomia às comunidades cristãs‖ e aos seus 

missionários: ―Sem lideranças proféticas, nada vai acontecer. [...] Não é possível que Deus 

tenha abandonado sua Igreja. As lideranças já devem estar presentes, ainda ocultas, 

desconhecidas, escondidas. Vamos aguardar a manifestação pública‖ (COMBLIN, 2006, p. 

65). 

   

 Seria um profundo equívoco considerar inválido o conjunto das reflexões teológicas 

subordinadas ou próximas à TL, pela eminência do seu discurso; este vem da sua aspiração 

pela inclusão social coletiva, o que contrasta com o discurso pentecostal protestante e 

católico, por exemplo, que porta consigo uma aspiração por ascensão individual, familiar ou, 

no máximo, corporativa. Neste ponto, é curioso constatar que o pentecostalismo (originado 

nos EUA no final do século XIX) já existia no Brasil no início do século passado 

principalmente com a fundação e desenvolvimento da Assembleia de Deus e da Congregação 
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Cristã e que somente no fim da década de 1960, justamente no início da TL e no ápice do 

cristianismo profético, ele é implantado no catolicismo brasileiro com a Renovação 

Carismática Católica (RCC). Um estudo aprofundado sobre os interesses religiosos, políticos 

e econômicos acerca da criação e do favorecimento da RCC na Igreja do Brasil de então, 

talvez se fizesse necessário. Esta demanda, porém, está além das dimensões deste atual 

estudo, por isso deve ser, infelizmente, postergada.  

 Ao lado de uma Renovação Carismática (carismas pentecostais) é necessária uma 

renovação do carisma na Igreja (carisma profético de Weber) pela diaconia, o serviço à 

sociedade e às suas vítimas: os pobres. Essa diaconia precisa ser voluntária para não ser 

aprisionada pelos mecanismos da dominação econômica das elites que, muitas vezes, 

sustentam as lideranças religiosas a fim de que estas trabalhem na legitimação do status quo. 

É preciso encontrar homens e mulheres capazes de se desvencilhar dos mecanismos 

imobilistas que ao longo das últimas décadas têm deixado um rastro de estagnação e apatia 

quanto ao Evangelho. Talvez seja preciso procurar em lugares diferentes. O clero tem sido a 

fonte principal deste contingente; daí brotaram grandes profetas como dom Helder, além 

disso, os diáconos permanentes
98

 podem finalmente perceber que sua função vai muito além 

do acessório. Mas é possível que, como ficou claro no Concílio, tenha chegado a hora dos 

leigos. Consagrados ou não, membros de novas comunidades e de movimentos eclesiais ou 

simplesmente cristãos, conscientizados pelo sofrimento da vida humana oprimida e que 

reúnam as condições para esta liderança profética mais do que muitos membros do clero. 

 No fim desta seção convém lembrar que a validade da TL também depende de sua 

participação desta renovação do carisma profético na Igreja e fora dela; depende de sua 

inserção no projeto educativo solidário, depende de sua criatividade no resgate da utopia do 

Reino e, enfim, depende de sua capacidade de ressurreição quando se apagarem suas últimas 

luzes; o que não parece estar longe... Esta não é uma profecia, mas é preciso dizer 

profeticamente que o cenário não é favorável a esta forma de reflexão teológica. É, contudo, 

também profético nutrir a esperança de sua ressurreição, não em um corpo glorioso, mas no 

corpo místico.  
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3.3 ESCATOLOGIA DO CRISTIANISMO PROFÉTICO 

 

 Estas últimas reflexões não têm como objetivo fazer um prognóstico do cristianismo 

profético, nem apontar os rumos que ele deveria tomar, mas de modo despretensioso, sugerir 

algumas tendências. Através da consideração a respeito dos diversos messianismos e 

milenarismos, do comunismo de pequenas comunidades religiosas ou não e da cooperação 

trabalhista, a teoria de Desroche pode colaborar com a manutenção da possibilidade da 

utopia; o que se torna ainda mais útil em uma sociedade de tendência pós-utópica. Se, como 

se tem observado, esta sociedade não se revelou pós-religiosa, é possível que, através da 

religião, seja realimentada a esperança utópica que torna possível a metamorfose social. A 

sociologia de Desroche revela, então, seu potencial quando oferece algumas ferramentas 

teóricas para a atualização da esperança; esta conduz ao horizonte utópico que tem 

acompanhado a humanidade pela história. 

 Desroche, refletindo sobre as manifestações milenaristas, afirmou a ―alergia‖ que 

historicamente estas causam no pensamento teológico dominante, seja pelo apelo ideológico, 

seja por sua natureza contestadora que sempre contrastou com a postura atestadora das 

diversas ortodoxias. Não obstante, ele recuperou um pensamento oficial de Paulo VI 

registrado por ocasião do 80º aniversário da Rerum Novarum 
99

 e que, diante do fracasso geral 

das ideologias, ―reconhece o renascer daquilo que se convencionou chamar utopias. Estas 

pretendem resolver melhor do que as ideologias o problema político das sociedades 

modernas‖. Mesmo sendo sociais, tais utopias não estão fechadas ao ―apelo cristão‖, conclui 

Desroche (DESROCHE, 1985 a, p.85); aqui se encontra o sentido da palavra que intitula esta 

seção: escatologia. Ela pode ser o correspondente religioso dos horizontes utópicos da 

humanidade. 

 As utopias se tornaram o tema central de muitos pensadores. Entre estes, 

Hinkelammert destaca que, com a queda do muro de Berlim, a humanidade percebeu o 

colapso do bloco socialista mundial que progressivamente perdeu relevância política.  

Quando, durante os anos noventa do século passado, formam-se novos movimentos 

alternativos ao capitalismo, estes deixam de falar do socialismo como uma meta. A 

palavra socialismo parece gasta. O lema agora é outro mundo é possível, ainda que 

não haja uma palavra para designar este outro mundo nem se tenham formulado 

estratégias de transformação: tudo é busca. (HINKELAMMERT, 2003. P. 11) 
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 Porém, longe de invalidar as utopias, Hinkelammert alerta para os projetos que estão 

ligados às necessidades vitais da humanidade e que são distintos das utopias; são projetos 

―realistas‖, impossíveis na atualidade, mas nem por isso devem ser entendidos como utópicos. 

Ele lembra que, na antiguidade, voar era impossível para o ser humano; isso, porém, não 

configurava uma utopia que é ―a imaginação de um estado de coisas cuja realização 

imaginada se encontra fora da condição humana.‖ As utopias são necessárias para que se 

possa visualizar o ―marco da condição humana‖, e continua:  

Um projeto de solução institucional, por outro lado, é algo diferente. Sua realização 

pode ser impossível de fato porque há seres humanos e poderes que resistem a esta 

realização. [...] tal impossibilidade de fato é uma impossibilidade humanamente 

produzida, a qual, precisamente por isso, é também modificável. As utopias, pelo 

contrário, vão muito mais além [...] mesmo que todos os seres humanos da Terra 

quisessem sua realização, seria impossível fazê-las realidade, posto que vão mais além 

da própria condição humana. Em termos realistas, sua realização só se pode imaginar 

em termos religiosos. (HINKELAMMERT, 2003, p. 27) 

 

 Incubadoras privilegiadas destes projetos e de utopias são os movimentos sociais. O 

Fórum Social é, na atualidade, uma das suas melhores vitrines. Teixeira escreveu sobre a 

importância da religião no ―Fórum Temático‖, considerado uma ―ilha de invenção de 

utopias‖, onde emergiu com intensidade o tema das ―novas cosmovisões e espiritualidades‖ 

no espaço temático dedicado à ética (TEIXEIRA, 2010). A experiência das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs) e sua espiritualidade libertadora foram lembradas. As oficinas que 

trabalharam a dimensão religiosa, ―mostraram com muita clareza a íntima relação que vigora 

entre a vida espiritual e a transformação social‖: 

A ativista social americana Eve Marko relatou suas experiências no âmbito do zen 

budismo em favor de uma espiritualidade engajada, sobretudo o seu reconhecido 

trabalho no círculo internacional Peacemaker; o militante hindu Siddhartha, da 

organização Fireflies Ashram Dinnepalya (Bangalore), participou de diversas oficinas 

falando sobre o seu trabalho em favor da defesa e promoção dos direitos humanos; 

André Porto, da organização Viva Rio e URI (Iniciativa das Religiões Unidas), relatou 

os trabalhos sociais desenvolvidos pelas diversas tradições religiosas no Rio de 

Janeiro, em particular o engajamento religioso em favor do desarmamento; Monja 

Coen, missionária da tradição Soto Zen, falou de seu empenho no Conselho 

Parlamentar pela Cultura da Paz, em São Paulo. (TEIXEIRA, 2010) 

 

 É significativo que uma religiosidade voltada para o social seja considerada relevante 

num momento em que as conjunturas apontam para uma ênfase alienante do fenômeno 

religioso; parece querer irromper na nossa história, com uma roupagem inédita, um 

movimento profético na linha da esperança de Desroche cuja contribuição religiosa tem 
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diversas frentes. Como exemplo, é oportuno lembrar que em nosso país crescem as iniciativas 

da Economia Solidária, com apoio de setores do governo e de diversas instituições religiosas. 

Na sua gênese são lembrados os ―Projetos Alternativos Comunitários (PACs), ligados à Igreja 

Católica e também ações ligadas a igrejas evangélicas‖. Eram ―padarias comunitárias, ateliês 

de costura, artesanato e outros, que recebiam recursos normalmente na forma de pequenos 

empréstimos e em condições de reembolso bastante acessíveis, para serem aplicados e geridos 

de forma coletiva pela comunidade‖ (LEMES, 2008, p. 53-68). 

 Seguindo esta mesma linha, os Focolares, um dos novos movimentos do cristianismo 

católico, seguindo uma dinâmica diversa daquela apresentada neste estudo sobre o papel 

destes, conduz uma experiência econômica e solidária, a ―Economia de Comunhão‖. Esta é 

uma iniciativa da fundadora do movimento, Chiara Lubich, em uma de suas visitas ao Brasil, 

no ano de 1991, quando, sobrevoando a cidade de São Paulo, percebeu a ―coroa de espinhos‖ 

formada pelas comunidades carentes da periferia e sentiu a inspiração para propor a criação 

de modos de atividade econômica que construíssem uma sociedade na qual, como no relato 

bíblico dos Atos dos Apóstolos, não houvesse necessitados (Cf. At 4,34). A partir de então, 

foram reunidos empresários, trabalhadores, gestores, consumidores, aforradores (os que fazem 

poupanças), cidadãos, estudiosos e demais operadores econômicos em torno desta ideia para 

concretizá-la 
100

. A proposta foi bem sucedida e, conforme o Relatório 2009/2010, havia 797 

empresas/atividades aderentes à Economia de Comunhão no mundo, estando 145 no Brasil.
101

 

 

 O discurso profético também precisa encontrar os alvos de sua profecia na atualidade. 

Pensando nos mecanismos de poder que atuam na sociedade, desde os poderes microfísicos 

(FOUCAULT, 2007) que perpassam a coletividade como uma teia, até os estruturais que são 

conduzidos pelos donos do poder, as aranhas da teia. Os profetas, neste contexto de 

globalização do poder, têm destinatários diretos entre os homens e mulheres que ainda sentem 

a nostalgia do Reino. Nestes dias em que alguns intuem um crescimento exponencial do 

Império neoliberal, o conteúdo profético não pode deixar de inclinar-se sobre o problema do 

individualismo, um de seus efeitos colaterais mais nocivos. Sendo assim, sua pregação e ação 

precisam insistir na solidariedade como imperativo ético e religioso. Paulo Freire recorda as 

formas pelas quais as ―elites dominadoras‖ manipulam as massas, impedindo que ―pensem‖, 

através da ―invasão cultural‖ e da inoculação do ―apetite burguês de êxito pessoal‖. Os 
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―dominados‖ não decidem por seu destino, só têm a ilusão de autonomia; são ―seres para o 

outro‖, não ―para si‖. Precisam superar o ―estado de objetos‖ e assumir o de ―sujeitos da 

história‖ pelo ―esforço de conscientização e de uma práxis verdadeira‖ (FREIRE, 1987, p. 

164-171).  

 Além das ―vítimas sacrificais‖ exigidas pelo sistema neoliberal e que são seu mais 

perverso efeito, há outro efeito negativo que é o ocultamento implícito do sujeito, absorvido 

por esta dinâmica da ―ilusão transcendental‖ que consiste em projetar neste mundo uma 

plenitude inatingível. Sung propõe, no lugar desta ilusão, a colocação do horizonte utópico, 

―atingível somente pelos olhos do desejo‖, mas que motiva à ―construção de uma sociedade 

mais justa, mais humana‖ e que sempre conviverá com limites humanos (SUNG, 2002, p.54-

56).  

 Outro tema que surge destas reflexões é sobre a emancipação e a sensibilidade 

solidária
102

. Estas reclamam atenção especial visto que, por um lado, são o caminho para a 

conversão da inércia para a participação e, por outro, são as que padecem os ataques 

paralisantes do paradigma hegemônico atual. Santos trabalha o conceito de emancipação em 

paralelo com o conhecimento: ―O conhecimento-emancipação é uma trajetória entre um 

estado de ignorância que designo por colonialismo e um estado de saber que designo por 

solidariedade” (SANTOS, 2005, p.78). Por colonialismo este autor entende a ignorância da 

reciprocidade e a incapacidade de conceber o outro senão como objeto; por solidariedade, ―o 

conhecimento obtido no processo, sempre inacabado, de nos tornarmos capazes de 

reciprocidade através da construção e do reconhecimento da intersubjetividade‖ (SANTOS, 

2005, p.81). Ele salienta que a solidariedade e a participação, como dimensões do princípio 

da comunidade, foram pouco colonizadas pela ciência moderna; a solidariedade o foi através 

das políticas sociais do Estado-Providência, mas de forma incompleta. Sua forma não 

especializada é a de solidariedade comunitária – designada sociedade-providência – e 

continua a ser a sua forma dominante (Ibid., p.75). É preciso construir um senso comum 

emancipatório que vigore especialmente entre os ―grupos sociais oprimidos, marginalizados 

ou excluídos, e, de fato, alimentado pela prática emancipatória destes‖ (Ibid., p.109). Com 

este novo senso comum, pode-se construir uma nova ética que seja o fundamento da 

responsabilidade pelo outro, pela sociedade e pela natureza, no presente e no futuro (Ibid., 

p.112). 
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 A solidariedade é uma das virtudes humanas mais propensas a criar a melhor 

sociedade possível. Por isso deveria ser estimulada pela família, pela coletividade, pelo 

Estado e pela religião. Não obstante, é comum observar um diminuto investimento nesta área, 

tanto pelo Estado, como pela família e as instituições religiosas, o que se constitui 

seguramente em um dos elementos eclipsantes do cristianismo militante. Os instrumentos de 

controle pelas elites, pelos governos e corporações dominantes, aliados ao individualismo 

contemporâneo têm sido poderosos obstáculos contrários à educação para a sensibilidade 

solidária. Além disso, há uma crescente produção de anestésicos sociais aplicados em nossa 

população, como o entretenimento tecnológico pela proliferação de eletrônicos, o ocultamento 

de populações carentes pela mídia em território nacional e internacional, a disseminação de 

modos alienados de religião, etc. Estes fatores, associados, há décadas, têm produzido um 

estado de anestesia ou insensibilidade social que precisa ser objeto da atenção dos homens da 

espera e dos educadores para um mundo melhor. 

 Santos aponta para um lugar, um topos, uma ―metáfora cultural‖ onde existam 

condições sociais e humanas para o desenvolvimento desta solidariedade: o ―Sul‖. Este é, 

segundo ele, o ―metatopos que preside à constituição do novo senso comum ético‖, porque é o 

lugar privilegiado para se fazer uma ―escavação arqueológica da modernidade, necessária à 

reinvenção das energias emancipatórias e da subjetividade da pós-modernidade‖ (SANTOS, 

2005, p.367). Tanto o Sul como o Oriente, e as regiões de grupos excluídos em todo mundo, 

sofreram e sofrem os efeitos da subordinação ao Norte e ao Ocidente e, por isso, encarnam 

esta ―metáfora fundadora da subjetividade emergente‖; o Sul expressa o sofrimento produzido 

pelo capitalismo moderno (Ibid., p.368) e poderia ser um topos privilegiado de onde se 

originariam as mudanças perseguidas também pelo cristianismo. A consciência profética dos 

cristãos precisa contemplar estas dinâmicas e suas possibilidades para nelas inserir suas 

atividades. 

 A relação entre elites e massas excluídas precisa ser objeto de reflexão a partir de 

dentro: o agressor precisa entender que é agressor, que existe um Sul e que, para deixar de ser 

agressor, deve se colocar ao lado da vítima, ―aprender a ir para o Sul‖ e depois se colocar no 

lugar da vítima na ―luta contra sua vitimização‖ (Ibid., p.369). Esta é uma tarefa complexa da 

educação para a renovação das esperanças utópicas, pois deve partir da mudança de 

paradigmas para mudanças estruturais e deve partir da reabilitação epistemológica do Sul, ou 

seja, do fim do silenciamento dos seus saberes (Ibid, p.372). É também um processo de 
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aprendizagem profética como mostra o exemplo de Gandhi trazido por Santos. Este 

considerava a colonização inglesa da seguinte forma: 

Tomamos a civilização que vós apoiais como sendo o oposto da civilização. 

Consideramos que a nossa civilização é muito superior à vossa. [...] Consideramos que 

as vossas escolas e os vossos tribunais são inúteis. Queremos recuperar as nossas 

antigas escolas e os nossos tribunais. A língua comum da Índia não é o inglês, mas o 

híndi. Por isso, deveríeis aprendê-lo. Podemos comunicar convosco apenas na nossa 

língua nacional. (SANTOS, 2005, p.374) 

 

 A atitude de não violência e não cooperação com o Norte imperial não tem como 

objetivo conquistar poder num mundo corrupto, e sim ―criar um mundo alternativo onde seja 

possível recuperar a humanidade do humano‖, proposta que ajuda a construir um novo senso 

comum emancipatório (SANTOS, 2005, p.375). Estas são atitudes proféticas que refletem o 

desinstalar do opressor no oprimido, primeiro passo para a libertação de ambos como afirma 

Paulo Freire (FREIRE, 1987, p.62). Outro passo é o de libertar a vida humana da 

exclusividade da técnica que é fruto da modernidade e desvincula da vida real; Simone Weil 

se opôs à imposição da cultura moderna às massas, numa falsa educação, tirando tudo que 

elas possam conter de ―ouro puro‖, numa vulgarização obrigatória (WEIL, 2001, p. 46). A 

religião tem dois caminhos: ou se alia consciente ou inconscientemente ao modus vivendi das 

elites e ratifica uma mentalidade que sacrifica os excluídos, ou conscientemente se alia a 

estes. A primeira atitude será anti-profética e não poderá enveredar-se pelos caminhos do 

reino da solidariedade concreta.  

 No livro Jesus e o império, Richard Horsley (HORSLEY, 2004, p.59-60) fala da 

relação entre a fé cristã e o império romano e projeta esta relação no presente, identificando o 

atual império do capitalismo global que tem nos EUA sua principal sede. Ele recupera a ideia 

elaborada por James C. Scott de que há uma forma oficial de narrativa da resistência à 

dominação social, o ―transcrito oficial‖ e uma forma não registrada desta resistência, o 

―transcrito oculto‖. Ele afirma que ―estudos recentes dos campesinatos modernos descobriram 

que protestos e movimentos ativos formam apenas uma pequena fração historicamente visível 

da bem mais ampla e profunda resistência popular que permanece intencionalmente oculta.‖ 

Assim, nestas relações de poder, há uma coação do discurso dos subjugados onde a elite 

determina o que será registrado nas fontes oficiais. Todavia, os subordinados elaboram uma 

―crítica ao poder feita pelas costas dos dominadores‖; este discurso oculto aos registros está 

ligado à cultura e à religião deste povo e era fonte das ―formas diárias de resistência oculta e 

dos movimentos ocasionais de protesto e oposição‖. Estas considerações podem também ser 
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aplicadas à compreensão do eclipse que ocultou as formas proféticas de resistência do 

cristianismo, formas que continuam em ação. Elas apontam, porém, da mesma forma, para a 

eficácia da profecia, mesmo que esta esteja sendo ocultada; seu potencial continua vivo e 

operante nos subterrâneos das massas dominadas e no subconsciente cristão. Por outro lado, 

estas ideias apontam também para as já mencionadas aranhas da teia que identificamos como 

as ―gigantescas empresas transnacionais viabilizadas pela nova ordem econômica global, 

inaugurada em Bretton Woods
103

 com o patrocínio americano‖ (HORSLEY, 2004, p.147). O 

poder manipulador da realidade e do que se torna verdadeiro para a opinião pública que estas 

corporações detêm, não é mais focado na política como no império romano, mas na economia 

e é muito mais abrangente pelo domínio tecnológico. Rieger faz uma análise clara destes 

mecanismos: 

As relações econômicas [...] criaram uma apertada rede ao redor do planeta que 

compete e frequentemente supera o poder político das nações. Corporações 

transnacionais geralmente acumulam riqueza maior do que nações inteiras e usufruem 

de uma grande gama de liberdade do controle até mesmo de governos nacionais mais 

poderosos. Sobre esta base, poderia se argumentar que o império é fundamentalmente 

uma realidade econômica, vinculado ao crescimento do capitalismo global. Há muita 

verdade nisso, mas a visão completa é mais complexa. O Império também exerce 

poder através de redes culturais e intelectuais que tendem a trabalhar até com os meios 

mais secretos, vindo à superfície somente de tempos em tempos [...]. Tudo isso é 

apoiado pelo rápido desenvolvimento e expansão da comunicação e da tecnologia. 

(RIEGER, 2009, p.XIV) 

 

 Disto que foi dito emerge a convicção de que qualquer atividade de contestação 

profética voltada contra a opressão dos excluídos necessita encontrar meios alternativos de 

comunicação. Não se pode esperar, por exemplo, que um padre ou leigo cuja palavra é 

veiculada por poderosos meios de comunicação de massa, tenha a liberdade ou a convicção de 

conduzir uma pregação verdadeiramente profética. Entre estes meios alternativos está a 

religiosidade não domesticada, aquela que emana da vida, da história, da cultura e dos 

sentimentos do povo e que não passou pelo crivo das instituições; ela está entre as dinâmicas 

religiosas que não diminuíram, mas continuam em vigência, possivelmente revitalizadas pela 

esperança. Esperança que juntamente com a utopia conquistaram Desroche e tantos homens 

da espera, entre os quais os homens e mulheres do cristianismo profético. No Sociologia da 

Esperança, ele se preocupou em irmanar estas duas forças transformadoras: 
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A utopia e a esperança não são, particularmente, irmãs gêmeas? Em utopia, esperança 

de outra sociedade. Em esperança, utopia de outro mundo. [...] De uma para outra, 

fragilidade da demarcação: a sociedade utópica tem seus transes religiosos; o mundo 

da esperança, suas implicações terrestres (‗na terra como no céu‘)... E finalmente, uma 

vez admitido que as conotações pejorativas, com que uma sociedade muito 

determinada desfigurou as utopias, devem ser eliminadas, não existirá uma afinidade 

eletiva entre a utopia e a própria religião? (DESROCHE, 1985 a, p.30) 

 

 Esta afinidade mencionada por Desroche pode ser uma importante ferramenta nas 

mãos dos profetas dos dias atuais. Lembrando a definição que Berger dá de legitimação; 

―saber socialmente objetivado que serve para explicar e justificar a ordem social‖, ele propõe 

que a ―a religião foi historicamente o instrumento mais amplo e efetivo de legitimação. [...] A 

religião legitima de modo tão eficaz porque relaciona com a realidade suprema as precárias 

construções da realidade erguidas pelas sociedades empíricas‖ (BERGER, 2003, p.45). Esta 

força legitimadora da religião se estende mesmo sobre os que declaradamente não crêem, mas 

estão ligados a estas objetivações e, inconsciente ou livremente, tiram vantagem delas como 

toda a sociedade. Também valorizando o poder que tem a religião de dar significado à 

existência humana, Desroche retoma Gramsci: 

... a religião é a mais gigantesca utopia, vale dizer, a mais gigantesca „metafísica‟ 

que apareceu na história, pois é a mais elevada tentativa de conciliar sob uma forma 

mitológica as contradições reais da vida histórica: com efeito, ela afirma que os 

homens têm a mesma ‗natureza‘, que existe o homem em geral, enquanto criado por 

Deus, filho de Deus, e portanto irmão dos outros homens, igual aos outros homens, 

livre no meio dos outros homens e como os outros homens, e pode conceber-se como 

tal porquanto vê a si próprio em Deus, ‗autoconsciência‘ da humanidade; mas ela 

afirma também que tudo isto não pertence a este mundo, mas será realizado em outro 

mundo utópico. (DESROCHE, 1985 a, p.31) 
104

 

 

 Estas considerações se constituem em motivo a mais para afirmar a unidade entre 

religiosidade e utopismo social no cristianismo que se usa da imaginação profética e coletiva 

para imaginar e perseguir o mundo feliz, talvez porque a felicidade esteja mais na busca que 

no achado. Ainda segundo Desroche: ―as representações da esperança metamorfoseiam as 

situações inesperadas. Finalmente e para retomar um axioma famoso, se a existência social 

determina a consciência, a consciência determina tão bem, se não melhor, a existência social. 

A imaginação toma o poder‖ (DESROCHE, 1985 a, p.28). Imaginação que se alimenta e, ao 

mesmo tempo, alimenta a esperança. Nosso sociólogo, porém, faz a distinção entre a espera 

que é ―exaltante, mobilizadora, motivante, [...] fomentadora de energias, de novos impulsos, 
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de resistências‖ e aquela que é ―inibidora, [...] postuladora  e sacralizadora de uma eutanásia‖. 

Como exemplo, ele lembra a chegada dos espanhóis aos impérios que os confundiram com 

divindades. Hernan Cortez chegou à cidade do México; a esperança dos astecas forneceu uma 

vantagem mortal; os conquistadores eram vistos como deuses. Os Incas, do mesmo modo, 

entenderam os espanhóis como ―Viracochas‖
105

  (DESROCHE, 1985 a, p.28). 

 Todavia, mesmo levando em conta os perigos alienantes que a religião traz em si, é 

preciso certo esforço para não perceber sua capacidade de elevação da humanidade. 

Concluindo este capítulo dedicado a conhecer e aplicar os princípios da sociologia da espera 

do passeur de frontières à compreensão do eclipse do cristianismo profético, lembramos uma 

parábola de Claudel que Desroche utiliza no livro O Homem e suas Religiões - Ciências 

humanas e experiências religiosas. Nesta, ele apresenta Anima e Animus; ela seria a ―alma ou 

coração que inspira e que respira uma experiência religiosa‖; ele, o ―espírito ou cérebro com o 

qual trabalha a personagem do especialista em ciências humanas‖ (DESROCHE, 1985b, p.9). 

Ampliando o uso destas figuras, podemos imaginar certa correspondência com o cristianismo 

profético (Anima) e as forças que buscam eclipsá-lo (Animus). Sigamos sua narração da 

parábola: 

Anima é uma ignorante, uma louca, ela jamais foi à escola, ao passo que Animus sabe 

uma porção de coisas, leu muitas coisas nos livros [...]. Anima já não tem o direito de 

dizer sequer uma palavra. Ele lhe tira as palavras da boca, como se diz, sabe melhor 

que ela o que ela quer dizer e por meio de suas teorias e reminiscências ele domina 

tudo... [...] no fundo Animus é um burguês, é metódico nos seus hábitos, gosta que lhe 

sirvam sempre os mesmos pratos. Contudo aconteceu uma coisa engraçada. Um dia 

que Animus voltava pra casa sem ser esperado [...] ouviu Anima que cantava sozinha 

por detrás da porta cerrada, uma curiosa canção, alguma coisa que ele não conhecia e 

que não tinha meios para descobrir as notas, nem as palavras, e nem mesmo a clave; 

uma estranha e maravilhosa canção. Depois, sorrateiramente, ele tentou fazê-la repetir, 

mas Anima fingiu não compreender. Ela se cala quando ele a olha... (CLAUDEL apud 

DESROCHE, 1985b, p.10) 
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CONCLUSÕES 

 

O ASTRO ECLIPSADO NÃO DESAPARECE! 

 

 O cristianismo profético e seu eclipse na atualidade da Igreja e da sociedade foram o 

objeto deste estudo e, chegando ao seu término, faz-se necessário revisitar nosso percurso. 

Começamos pela história bíblica que, especialmente com a profecia do século VIII a. C., nos 

ofereceu exemplos que ajudaram na caracterização do profeta contestador da dominação 

injusta e opressora que em certos períodos recrudescia. Esta história se desenvolveu entre 

períodos de evidência profética e de ocultamento até chegar ao evento Jesus Cristo e sua 

comunidade de seguidores que se revestiram da eminência do profetismo na pregação 

evangélica e, na Igreja primitiva, vivenciaram o profetismo ministerial. Este, com o tempo e 

por sua natureza desestabilizadora, foi perdendo espaço na comunidade cristã, até desaparecer 

quase completamente, com algumas exceções pontuais. 

 Depois desta caracterização a modo de sobrevoo através da Bíblia e da história cristã, 

revisamos a teoria weberiana dos tipos ideais para contemplar o profeta e o sacerdote em suas 

interações antagônicas. A interpretação de Bourdieu serviu para iluminar este antagonismo, 

caracterizando as dinâmicas institucionais que tendem a tornar a comunidade sempre mais 

sacerdotal que profética, mas que permitem, em algumas condições, a reação do profeta e de 

sua comunidade na busca de um ideal que lhes foge, inevitavelmente, pelas mãos. 

 Estas seções tiveram como objetivo a caracterização conceitual do cristianismo 

profético, não como uma categoria fechada, mas na dependência existencial das condições e 

rumos que surgirem em cada situação; em continuidade com a denúncia das injustiças e a luta 

contra a opressão dos mais pobres e pela renovação da comunidade. Estas exigências foram 

retomadas na consideração do profetismo cristão no Brasil das décadas próximas ao Concílio 

Vaticano II e de alguns de seus personagens e movimentos. Esta visão panorâmica pôde servir 

de moldura para situar o estudo de caso da obra e do ministério de dom Helder Camara que 

serviu tanto para reforçar nosso conceito chave, como para introduzir a dinâmica do 

ocultamento ou, para seguir nossa metáfora, do eclipse do cristianismo profético. Vimos 

alguns responsáveis por este processo entre figuras políticas, militares, intelectuais e 

eclesiásticas. Instâncias que se opuseram às inovações religiosas e sociais sonhadas e 

esperadas por dom Helder e por grande parte do cristianismo latino-americano. Mesmo 
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superficialmente, percorremos a trajetória de personagens, atividades e movimentos que 

surgiram e foram silenciados nesta época; estes ataques, porém, não eclipsaram por completo 

o sonho dos homens da espera, cuja esperança foi objeto da sociologia de Henri Desroche. 

 O itinerário da vida e as rupturas deste passeur de frontières emolduraram sua teoria 

sociológica a respeito dos eventos históricos que evidenciaram a força da esperança utópica 

que sempre se manifestou no decorrer da história, crescendo pelas margens dos fenômenos 

religiosos instituídos e criando inovações que revitalizavam o fenômeno religioso apesar de 

sua inevitável tendência à institucionalização. Suas teorias serviram à compreensão do tema 

do eclipse do cristianismo profético, inserindo-o no rol dos fenômenos religiosos marginais 

que persistem no tempo não necessariamente por suas conquistas, mas por sua contínua 

ressurgência. Vimos que estes fenômenos seguem uma dinâmica de vazios e plenitudes onde 

se desenvolvem os sonhos humanos. 

Se a esperança é um sonho em vigília como já o queriam Aristóteles ou Platão, este 

sonho em vigília coletivo deve ser paradoxalmente um de seus momentos de 

‗plenitude‘. Cabe à sociologia esclarecer este sonho ‗da mesma maneira e pelas 

mesmas razões que o sonho esclarece o social‘ (DESROCHE, 1985 a, p. 22). 

 

 Nas malhas dos sonhos do cristianismo profético latino-americano, surgiu uma 

reflexão teológica que perseguiu a utopia do Reino na libertação dos pobres da dependência 

de seus opressores; a reflexão crítica sobre a Teologia da Libertação nos ofereceu elementos 

para avaliar sua relação com este cristianismo, ao mesmo tempo em que nos alertou para seus 

limites e sua necessidade de renovação. A última seção tentou vislumbrar meios para a 

manutenção do tema da esperança tão caro a Desroche; esperança que sobrevive na busca 

incessante por utopias e pela utopia do Reino.  

 O tema do profetismo continua vivo apesar das tentativas de ocultamento que tem 

sofrido; vimos, neste sobrevoo sobre este fenômeno religioso de contestação do status quo 

social e religioso brasileiro, o vigor da dinâmica profética em nossa história recente. 

Maduro
106

 lembra que a origem do profeta está no desequilíbrio da satisfação ―desigual‖ de 

―diversas frações sociais‖ de leigos, na ―contraposição de interesses sócio-políticos‖ e na 

possibilidade de ―autonomia religiosa‖ destes que consiste na ―reapropriação dos meios de 

produção religiosa expropriados pelo clero‖. É neste ambiente, segundo ele, que surgem as 

condições para os movimentos de ―subversão da ordem religiosa estabelecida‖; esta subversão 
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pode ocorrer também com a participação de setores do clero insatisfeitos ou solidários com as 

―frações subalternas‖ insatisfeitas. Todavia, para que haja o ―movimento profético‖, é 

necessário que ―surja um profeta‖, alguém que seja capaz de  

fazer explícito o implícito, capaz de unir o desunido, capaz de formular – no discurso 

e nos atos – um conjunto de procuras religiosas insatisfeitas, de maneira tal que os 

clientes insatisfeitos (leigos ou clérigos) se achem expressos nessa formulação 

profética e mobilizem então as próprias energias em torno do profeta, de seu discurso 

e de seus atos. (MADURO, 1981, p.143) 

 

 Todavia, como aventou Maduro, o profeta pode não surgir, e acrescentamos: pode 

surgir e não ser revelado; pode surgir e ser ocultado. É possível que isto gere uma pressão que 

desemboque numa crise religiosa e social, mas é também possível que nossa sociedade tenha 

encontrado mecanismos para esvaziar esta pressão: um antídoto para o profetismo. A 

superexposição do clero na mídia não poderia ser um exemplo destes mecanismos? Não 

obstante, na América Latina, o ―sacerdote católico se transformou muitas vezes em uma 

espécie de intelectual orgânico de certos setores subalternos‖ (MADURO, 1981, p.184); a 

expressão gramsciana indica bem a natureza da atuação clerical profética que se espalhou pela 

América Latina na época próxima ao Concílio Vaticano II.  

 

 O Catolicismo brasileiro, mesmo não acompanhando, em números absolutos, o 

crescimento populacional do país, ainda exerce uma considerável influência no seu cenário 

religioso nacional. Isto se dá, dialeticamente, por meio do cristianismo profético e do auxílio 

de movimentos eclesiais que têm oferecido uma maneira consistente de vivência da religião 

ou de reafiliação (HERVIEU-LÉGER, 2008) a esta, mesmo que de modo tradicional. Eles 

refletem, de certo modo, um pluralismo religioso que ―se expressa nas frestas de uma pretensa 

homogeneidade‖ e que ―brilha na ‗metamorfose das práticas e crenças reelaboradas‘ ou 

reinventadas‖ (PRANDI, 1998, p. 22). Uma estatística do Centro de Estatísticas Religiosas e 

Investigações Sociais (CERIS), organismo da CNBB, feita em 2011, tendo como referência o 

ano de 2010, revela um crescimento interno (relativo aos anos de 1990 e 2010) do número de 

paróquias (de 7.487 para 10.720), de presbíteros (de 14.198 para 22.119), e diáconos (de 632 

para 2.711). Embora o número de religiosas (freiras) tenha decrescido (de 37.380 para 
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33.386)
107

; os números paroquiais apontam para uma reação do catolicismo oficial que conta, 

entre outros fatores, com a força de algumas experiências religiosas fortes. 

 É possível que estas dinâmicas não possam reconstruir todo o patrimônio simbólico 

que a Igreja Católica construiu ao longo de dois milênios e que não promovam conversões em 

larga escala, mas, seguindo o que disse Ratzinger, talvez a Igreja esteja em um momento onde 

o cristianismo viva o ―signo do grão de mostarda‖, onde pequenos grupos vivam a luta contra 

o Mal e tragam o Bem: há ―formas de fé que voltam a dar ânimo, dinamismo e alegria às 

pessoas; presença da fé que significa alguma coisa para o mundo‖ (SEEWALD, 1997, p. 15). 

Neste contexto, é possível crer em um profetismo plural como plural é a religiosidade de 

fundo da matriz religiosa brasileira
108

 e plural é o próprio cristianismo. 

 Há razões para manter vivas as esperanças nas utopias revolucionárias e do Reino, que 

indicou Desroche. Pensando em nosso país, por exemplo, foi fundado pela CNBB, em 2005, o 

Centro Nacional Fé e Política ―Dom Helder Camara‖ – CEFEP, destinado, entre outras ações, 

a articular uma rede nacional de assessores e a oferecer cursos regulares para formadores das 

escolas diocesanas e regionais (ANDRADE, 2006, p. 128). Mesmo que possa haver grupos 

religiosos que promovam ideias capitalistas conservadoras e alienantes, há também, por outro 

lado, a religião que desperta a consciência crítica para a necessidade de transformação social.  

Em texto publicado no Seminário Latino-Americano De Teologia, em 2007, Brighenti 

apresenta algumas atitudes católicas que podem propiciar o surgimento da atividade profética 

na Igreja ou constituir-se em obstáculo a esta. Ele afirma que há uma tendência de ―revisitar o 

passado, fazendo dele um refúgio‖, o que pode conduzir ao fundamentalismo que tem como 

meta anular o ―equívoco Vaticano II‖ e sua ―recepção criativa‖, própria da América Latina. 

Este segmento eclesial conservador entende que as opções da Igreja latino-americana 

transformaram a salvação em ―libertação de contingências temporais‖ e deram margem a uma 

―igreja popular‖ que negaria a hierarquia; em síntese, presumem que ―a Igreja na América 

Latina, é uma igreja militantista, zelota, sem espiritualidade‖ (BRIGHENTI, 2007). Este 

posicionamento não é, de todo, incorreto, como mostram as críticas internas e externas à TL. 

Porém, o retorno ao passado que estes setores reivindicam não é uma saída possível ao 

problema da identidade eclesial na modernidade; existe um dinamismo na história que não 

nos permite reconstruir plenitudes perdidas (se é que foram plenitudes). ―A origem é 
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objetivamente inacessível‖; é o ―movimento crístico, inesgotável na precariedade 

institucional‖ (BRIGHENTI, 2007). A instituição precisa se modificar constantemente e isto, 

pressentimos, é tarefa não exclusiva, mas típica do profetismo; sua ausência ou seu eclipse 

podem estar na origem da estagnação religiosa não só do catolicismo instituído, mas de 

diversos fenômenos religiosos cristãos ou não. Brighenti chama a atenção, também, para a 

―tentação da iconoclastia‖ que consiste em crer possível ―prescindir da instituição‖; esta 

atitude, porém, não se encaixa nos padrões concretos do cristianismo católico, objeto de 

nosso estudo. Afinal, apesar de todos os cismas e dissidências históricas que este viveu, é 

inegável sua tendência à permanecer na unidade. E unidade, também, institucional.  

 Todavia, perigo correspondente se encontra na atitude de ―idolatria institucional‖ que 

―sacraliza a instituição, privando-a de toda crítica e, consequentemente, de qualquer 

reforma‖. Brighenti alerta para este perigo afirmando que, no caso da Igreja, ―a instituição se 

torna um fim em si mesma, impedindo a transparência da experiência originária‖. Ele lembra 

que a Igreja não é o Reino, mas ―seu sinal e instrumento‖, ou na linguagem do Vaticano II, 

seu ―sacramento‖ (BRIGHENTI, 2007). Esta idolatria tem criado sérias dificuldades para a 

irrupção do profetismo na missão da Igreja, como aponta o episódio eclesial da substituição 

do bispo progressista dom Gonzalo López Marañón em 2010 na província equatoriana de 

Sucumbíos, localizada na região amazônica, onde há anos persiste um conflito entre 

indígenas e petroleiras. Em seu lugar foi instalado um membro da ultraconservadora 

associação de fiéis, Arautos do Evangelho, o pe. Rafael Ibarguren. A atitude da hierarquia 

central tornou-se fonte de perplexidade para a comunidade da prelazia
109

, mas não se 

constituiu em novidade; outras regiões equatorianas sofreram a mesma ofensiva: 

As que se chamaram de "Igrejas vivas" (comunidades indígenas que incluíram em 

suas dinâmicas sociais a leitura do Evangelho) sobreviveram com dificuldade, em 

muitos casos, devido às dependências que tinham frente aos sacerdotes que faziam as 

vezes de dinamizadores e ofereciam legitimidade e confiança à organização. As 

Comunidades Eclesiais de Base virtualmente desapareceram, embora alguns tenham 

sobrevivido em condições totalmente marginais, resistiram e existiram à espera de um 

algum sacerdote chegasse em seu auxílio. Mas a dinâmica da Igreja de Riobamba 

sofreu um retrocesso radical: mais sacramentos, menos organização popular, mais 

Igreja, menos sociedade nova. 
110
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 Apesar deste episódio e de tantos outros que corroboram com uma visão idolátrica da 

Igreja e que favorecem uma contaminação fundamentalista, há também sinais de esperança. 

Nestes últimos meses, sem criar expectativas semelhantes às do pontificado de João XXIII 

que culminaram na corajosa abertura conciliar da Igreja diante da resistência poderosa da 

cúria romana, a eleição do papa Francisco (que, consuetudinariamente, poderia ser chamado 

de Francisco I, mas preferiu usar somente o nome do santo) surpreendeu a Igreja com sua 

profética opção pela simplicidade. Aliás, já se vislumbra uma discreta correção da ideia de 

que o franciscanismo fez opção pelos pobres; se o fez, foi indiretamente, sua opção inicial foi 

pela pobreza e por seu conteúdo evangélico
111

. Os motivos da perplexidade e admiração que 

as opções deste papa têm causado não demonstrariam uma afinidade eletiva com as 

aspirações proféticas?
112

 Estes são, certamente, sinais de esperança, mesmo que efetivamente 

não signifiquem mais que isto. As atitudes do papa Francisco têm contrastado com práticas 

que, pela história da Igreja, demonstraram uma tendência ao triunfalismo e ao 

aburguesamento diante dos quais a palavra do papa tem sido igualmente profética: 

Bispos e sacerdotes que se deixam vencer pela tentação do dinheiro e pela vaidade do 

carreirismo, pastores que se transformam em lobos ‗que devoram a carne das suas 

ovelhas‘. Não usou meios-termos o Papa Francisco para estigmatizar o 

comportamento de quem — disse, citando santo Agostinho na missa de quarta-

feira 15 de Maio — ‗se apodera da carne da ovelha para se alimentar, aproveita-se; 

negocia e é apegado ao dinheiro; torna-se avaro e muitas vezes até simoníaco. Ou 

aproveita da sua lã para a vaidade, para se vangloriar‘. 
113

 

 

 Em um encontro com seminaristas, noviços e noviças em Roma, em julho de 2013; 

mais uma vez o papa retoma o tom profético e desconcertante: ―Mas eu vos digo, de verdade, 

para mim faz mal quando vejo um padre ou uma freira com um carro de último modelo. Mas 

não é possível!‖. Palavras simples que abalam um status quo eclesiástico que há muito não 

ouve críticas abertas; críticas como estas são comuns, mas quase sempre são veladas. 

Discursos deste tipo, vindos da autoridade máxima da Igreja (a despeito de setores da cúria 

que, como tem sido noticiado, são instâncias ocultas de poder), causam forte impressão nas 

consciências: ―eu acredito que o carro seja necessário, pois há tanto trabalho para fazer e para 
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locomover-se daqui pra ali... mas usem um carro mais humilde! E se você gosta do mais 

bonito, pense em quantas crianças morrem de fome. Somente isso!‖ 114 

 As palavras e gestos do papa podem ser interpretados como retorno romântico ao 

passado ou como estratégia de recuperação de fiéis, o que seria um juízo típico do humanismo 

pessimista que transita tanto em alguns meios eclesiásticos, como em setores intelectuais 

críticos e de algumas religiões. Todavia, um olhar atento à trajetória eclesiástica percorrida 

por Jorge Bergoglio concede, ao menos, o benefício da dúvida. Significativo, também, é o 

fato de que, além do tom social, sua pregação recupera e valoriza o aspecto místico deste 

profetismo, o que ratifica a natureza social e espiritual do cristianismo profético. Sua 

insistência pelo testemunho do despojamento em uma Igreja espiritualizada, em nossa 

opinião, renova a esperança que Desroche perseguiu em seu ―uteísmo‖ 
115

.   

 

 Bonneau lembra o quanto era perturbador para Kierkegaard um cristianismo como 

ordem estabelecida; ―porque, no fundo, é impossível ser cristão assim‖, o cristianismo só é 

possível se estiver carregado de uma ―piedade militante‖. Ainda há profetas em nossos dias, 

mas eles são um ―pequeno resto cristão que ainda vigia e resiste, que, sustentado por uma 

esperança em Deus e no futuro, ousa romper com a segurança institucional em proveito de um 

engajamento concreto pela liberdade e novidade do Evangelho‖ (BONNEAU, 2003, p. 278-

279). Este pequeno resto está presente, também, na Igreja; ela abriga em seu seio este 

cristianismo profético apesar de suas contradições inevitáveis, pois traz em seu DNA a 

capacidade de se transformar pelas margens, como foi apontado por Desroche.  

 

 Diante da esquizofrenia religiosa que se constitui na dicotomia das possibilidades de 

viver em uma Igreja burguesa, legitimadora da dominação social e do imperialismo do 

capitalismo global, ou assumir uma fé profética, aberta ao dom da pobreza e à pobreza sem 

dons, coloca-se, para os que se sentem vinculados à aventura religiosa, o desafio da escolha. 

Ambos os lados apresentam atrativos convincentes: a Igreja burguesa tem feito um apelo bem 

elaborado à espiritualidade; à transcendência quase mágica que atende muitas de nossas 

necessidades ou nos consola nas horas difíceis; a Igreja profética impele a trabalhar pela 

construção de um mundo melhor, na perseguição, muitas vezes quixotesca, de uma utopia 
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sem a qual, alguns seres humanos – nem todos – não conseguem viver. Parecem-nos surgir, 

então, três possibilidades: escolher um dos lados, pura e simplesmente, assumindo ou não, as 

consequências desta opção; permanecer em cima do muro e assistir o caminhar suicida da 

história humana que, por ser inexorável, não é culpa nossa; escamotear, revezando a própria 

presença ora em um lado, ora noutro. 

 Voltando à metáfora do eclipse, uma última reflexão se faz necessária. Vimos no 

trajeto deste estudo, alguns personagens e atividades responsáveis por este eclipse. 

Certamente uma análise completa desta dinâmica é complexa e não seria possível realizá-la 

aqui; contudo, uma observação de capital importância se apresenta. Há quase sempre uma 

tendência a situarmos as diferentes formas de antagonismo na alteridade, ou seja, tendemos a 

colocar os culpados pelos problemas sociais fora de nós ou em grupos dos quais não 

participamos, ao menos não voluntariamente. De fato, um eclipse do sol pode ocorrer pela 

interposição de um outro corpo celeste, no caso, a lua. Mas há outros eclipses que ocorrem 

pela sombra de nosso próprio planeta, como é o caso dos eclipses lunares. Em última 

instância, assim como a Terra pode ser um obstáculo para que a luz do sol banhe a lua, assim, 

seguindo nossa metáfora, podemos ser, também nós, obstáculos que impedem a luz de Deus, 

do Reino ou da utopia de um outro mundo melhor chegar à humanidade; em especial, às 

gerações mais jovens e aos pobres. Ou podemos iluminá-los com a profecia da esperança, já 

que nenhum eclipse é permanente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – CARTA DE D. HELDER A HENRI DESROCHE 
116

 

 

Caro Professor 

1. Na coleção Tiers Monde, o seu livro Cooperação e Desenvolvimento: Movimentos 

cooperativos e estratégia de desenvolvimento, em 1964: 

• estudava a cooperação, isto é organizações cooperativas como instrumento trabalhista 

do desenvolvimento econômico-social e estudava o desenvolvimento como lógica 

interna da cooperação; 

• anunciava dois tomos, com experiências que apresentavam ângulos muito variados e 

muito ricos: senegalesa, polonesa, israelita, mexicana, tunisiana, yugoslava e mais 

uma dezena de Países da África tropical. 

 

2. Bispos da America Latina, reunidos pelo Celam em Mar del Plata (Argentina) 

proclamaram injustas as estruturas sócio-econômicas do Continente e disseram que e urgente 

substituí-las.A Igreja Hierárquica não tem o direito de ir mais longe. Mas, evidentemente, não 

basta dizer que as estruturas devem ser substituídas. Deve-se, ao menos, inspirar a mudança a 

fazer. 

3. É, então, que eu penso na urgência de recriar a cooperação (isto é, segundo sua linguagem, 

o movimento cooperativo) na America Latina. Ao menos entre nós, o chamado movimento 

cooperativo necessita de uma mudança em profundidade para chegar a ser, de fato, um 

instrumento trabalhista do desenvolvimento econômico-social. 

4. Talvez, em nosso caso especial, o caminho mais simples e mais seguro será ajudar a 

Sudene (Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste), órgão do Estado 

Brasileiro, a criar um desenvolvimento humano.  

Até agora, embora ela queira ser humana, acaba criando um desenvolvimento inumano (os 

ricos se tornam sempre mais ricos e os pobres sempre mais pobres). No entanto, ao lado dos 

Departamentos de Recursos Naturais; de Investimentos de infra-estrutura; e de 

Industrialização, a Sudene mantém um Departamento de Recursos Humanos e um 

Departamento de Agricultura (onde há um Setor Cooperativo). Temos uma Lei de Reforma 

Agrária. Temos Órgãos Oficiais encarregados de aplicar a Reforma. Para apresentar um só 

exemplo: cinco Órgãos do Estado (Sudene; o Banco do Brasil; o Instituto do Álcool e do 

Açúcar; o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária; o Instituto Nacional do Desenvolvimento 
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Agrícola) assinaram um convênio chamado Geran (Grupo Executivo da Racionalização da 

Agro-Indústria do Nordeste) e pelo qual: 

• O Geran se encarrega de financiar a modernização das Usinas de Açúcar (de tal modo 

que elas se tornem capazes de produzir, na quarta parte das terras agora ocupadas por 

uma sub-produção, quatro vezes a produção de hoje; 

• nas terras de que as Usinas não mais precisarão, o Geran faria promoção humana dos 

trabalhadores rurais (terra e assistência técnica, financeira, social...). 

 

Que falta para chegar à prática? 

5. Imagine que alguém de seu primeiro time (o ideal seria o Sr. mesmo) pudesse aceitar o 

convite da Sudene para vir aqui e falar sobre a cooperação como instrumento trabalhista do 

desenvolvimento econômico-social e sobre o desenvolvimento como lógica interna da 

cooperação. Isto seria para deflagrar o movimento. Para sustentá-lo, fazê-lo marchar, fazê-lo 

crescer, sonho em ver, no setor cooperativo do Departamento Agrícola da Sudene – não sei se 

acerto na indicação – alguém como Marie Thérese Findji. 

Se o plano não lhe parecer aventura absurda, teremos, aqui, possibilidades de concretizar os 

convites da Sudene. 

* 

Perdoe-me a confiança desta carta que eu espero seja o começo de uma boa amizade. Gostaria 

que o querido professor François Perroux nos pudesse ajudar com seus conselhos. Gostaria de 

conhecer a respeito o parecer do IRFED, hoje sob a direção de Mr. Paul Borel e do Pe. 

Vicente Cosmão O. P. 

Fraternalmente em J. C.  
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ANEXO II - PACTO DAS CATACUMBAS DA IGREJA SERVA E POBRE 
117

  

 

Assinado por 40 Padres Conciliares 

 

 Nós, Bispos, reunidos no Concílio Vaticano II, esclarecidos sobre as deficiências de 

nossa vida de pobreza segundo o Evangelho; incentivados uns pelos outros, numa iniciativa 

em que cada um de nós quereria evitar a singularidade e a presunção; unidos a todos os nossos 

Irmãos no Episcopado; contando, sobretudo com a graça e a força de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, com a oração dos fiéis e dos sacerdotes de nossas respectivas dioceses; colocando-nos, 

pelo pensamento e pela oração, diante da Trindade, diante da Igreja de Cristo e diante dos 

sacerdotes e dos fiéis de nossas dioceses, na humildade e na consciência de nossa fraqueza, 

mas também com toda a determinação e toda a força de que Deus nos quer dar a graça, 

comprometemo-nos ao que se segue:  

1) Procuraremos  viver segundo o modo ordinário da nossa população, no que concerne à 

habitação, à alimentação, aos meios de locomoção e a tudo que daí se segue. Cf. Mt 5,3; 

6,33s; 8,20.  

2) Para sempre renunciamos à aparência e à realidade da riqueza, especialmente no traje 

(fazendas ricas, cores berrantes), nas insígnias de matéria preciosa (devem esses signos ser, 

com efeito, evangélicos). Cf. Mc 6,9; Mt 10,9s; At 3,6. Nem ouro nem prata.  

3) Não possuiremos nem imóveis, nem móveis, nem conta em banco, etc., em nosso próprio 

nome; e, se for preciso possuir, poremos tudo no nome da diocese, ou das obras sociais ou 

caritativas. Cf. Mt 6,19-21; Lc 12,33s.  

4) Cada vez que for possível, confiaremos a  gestão financeira e material em nossa diocese a 

uma comissão de leigos competentes  e cônscios do seu papel apostólico, em mira a sermos 

menos administradores  do que pastores e apóstolos. Cf. Mt 10,8; At. 6,1-7.  

5) Recusamos ser chamados, oralmente ou por escrito, com nomes e títulos que signifiquem a 

grandeza e o poder (Eminência, Excelência, Monsenhor...). Preferimos ser chamados com o 

nome evangélico de Padre. Cf. Mt 20,25-28; 23,6-11; Jo 13,12-15.  

6) No nosso comportamento, nas nossas relações sociais, evitaremos aquilo que pode parecer 

conferir privilégios, prioridades ou mesmo uma preferência qualquer aos ricos e  aos 

poderosos (ex.: banquetes oferecidos ou aceitos, classes nos serviços religiosos). Cf. Lc 

13,12-14; 1Cor 9,14-19.  
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7) Do mesmo modo, evitaremos incentivar ou lisonjear a vaidade de quem quer que seja, com 

vistas a recompensar ou a solicitar dádivas, ou por qualquer outra razão. Convidaremos 

nossos fiéis a considerarem as suas dádivas como uma participação normal no culto, no 

apostolado e na ação social. Cf. Mt 6,2-4; Lc 15,9-13; 2Cor 12,4.  

8) Daremos tudo o que for necessário de nosso tempo, reflexão, coração, meios, etc., ao 

serviço  apostólico e  pastoral das pessoas e dos grupos laboriosos e economicamente fracos e 

subdesenvolvidos, sem que isso prejudique as outras pessoas e grupos da diocese. 

Ampararemos os leigos, religiosos, diáconos ou sacerdotes que o Senhor chama a 

evangelizarem os pobres e os operários compartilhando a vida operária e o trabalho. Cf. Lc 

4,18s; Mc 6,4; Mt 11,4s; At 18,3s; 20,33-35; 1Cor 4,12 e 9,1-27.  

9) Cônscios das exigências da justiça e da caridade, e das suas relações mútuas, procuraremos 

transformar as obras de ―beneficência‖ em obras sociais baseadas na caridade e na justiça, que 

levam em conta todos e todas as exigências, como um humilde serviço dos organismos 

públicos competentes. Cf. Mt 25,31-46; Lc 13,12-14 e 33s.  

10) Poremos tudo em obra para que os responsáveis pelo nosso governo e pelos nossos 

serviços públicos decidam e ponham em prática as leis, as estruturas e as instituições sociais 

necessárias à justiça, à igualdade e ao desenvolvimento harmônico e total do homem todo em 

todos os homens, e, por aí, ao advento de uma outra ordem social, nova, digna dos filhos do 

homem e dos filhos de Deus. Cf. At. 2,44s; 4,32-35; 5,4; 2Cor 8 e 9 inteiros; 1Tim 5, 16.  

11) Achando a colegialidade dos bispos sua realização a mais evangélica na assunção do 

encargo comum das massas humanas em estado de miséria física, cultural e moral - dois 

terços da humanidade - comprometemo-nos:  

- a participarmos, conforme nossos meios, dos investimentos urgentes dos episcopados das 

nações pobres;  

- a requerermos juntos ao plano dos organismos internacionais, mas testemunhando o 

Evangelho, como o fez o Papa Paulo VI na ONU, a adoção de estruturas econômicas e 

culturais que não mais fabriquem nações proletárias num mundo cada vez mais rico, mas sim 

permitam às massas pobres saírem de sua miséria.  

12) Comprometemo-nos a partilhar, na caridade pastoral, nossa vida com nossos irmãos em 

Cristo, sacerdotes, religiosos e leigos,  para que nosso ministério constitua um verdadeiro 

serviço; assim:   

- esforçar-nos-emos para ―revisar nossa vida‖ com eles;   

- suscitaremos colaboradores para serem mais uns animadores segundo o espírito, do que uns 

chefes segundo o mundo;   
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- procuraremos ser o mais humanamente presentes, acolhedores...;   

- mostrar-nos-emos abertos a todos, seja qual for a sua religião. Cf. Mc 8,34s; At 6,1-7; 1Tim 

3,8-10.  

13) Tornados às nossas dioceses respectivas, daremos a  conhecer aos nossos diocesanos a 

nossa resolução, rogando-lhes ajudar-nos por sua compreensão, seu concurso e suas preces.  

 

AJUDE-NOS DEUS A SERMOS FIÉIS 

 

 


