


IGREJAS CRISTAS 
CONTRA REDE GLOE 

Ousadia e esperanGa 
Esta edicdo prop&-se a uma tarefa ousada: apresentar 
panoramicamente uma das mais graves quest&s para a 
nacionalidade, qua1 seja, a crise da ttica. E isso, segundo o recorte 
que nos compete, o bfhlico-teoldgico-pastoral. 

Para tanto, vamos desde as questdes econ8micas ate as cultwais, 
passando pela polftica, este que tem sido, nos riltimos tempos, o 
cendrio principal das ocordncias eticamente questiondveb 

Na'o deiramos de contemplar aspectos pouco discutidos no intuit0 
de ir albm dos discursos tticos supeqiciais da institucionalidade 
eclesicfstica, eivados de tamanha ambigilidade que se mostram 
incapazes de contribuir no sentido de livrar as igrejas da 
subordinacdo 0 lbgica sisti?mica. 

A despeito das especificidades pastorais, seria imposs fvel deixar de 
coincidir com temas e discuss&s que ti?m mobilizado parcelas . 
inquietas da sociedade brasileira, escandalizadas com a avalanche de 
fatos lamentdveis com os quais nos deparamos diariamente; e que 
indicam a exist8ncia de m a  malha quase institufda de corrupga'o, por . 

sinal, m a  das grandes responsdveis pelas condigbes de 
miserabilidade de milhdes de compatriotas. 
0 mais grave t que muitos esta'o sendo conduzidos a desacreditar 

das instituigdes democrdticas d medida que o esquema de corrupgio 
vai saindo das sombras. Em verdade, os cristios brasileims devem 
avaliar adequadamente esse pmesso, isto t, como sintoma do 
aparecimento de algo art enta'o inexistente em nossa histbria polftica: 
uma cultura genuinamente democrdtica. 

A par das reflex&s sobre ttica, apresentamos um suplemento 
dedicado ao que consideramos ser o grande salto qualitativo do 
pensar teoldgico latino-americano: a crftica teolbgica da economia 
polftica. Essa produgdo teoldgica aponta mais que nada para a nova 
face do capitalismo planetcfrio, o chamado neoliheralismo. 

Em riltima andlise podemos afirmar vigorosamente que, apesar de 
todas as realidades adversas que as for~as anti-Reino vdo plasmando, 
o Espfrito ndo tem-nos deixado d merck dos acontecimentos. 
Ficaremos mais convencidos disso apds a leitura de todos esses textos. 

0 Conselho Nacional de Igrejas Cristis do Bra- 
sil (Conic) representando a expressiva maioria 
dos cristios no Pais, integrado pela Igreja Cat6- 
lica Apost6lica Romana (CNBB), Igreja Evan- 
gilica de Confisdo Luterana no Brasil, Igreja 
Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Metodista, 
Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, Igreja Cris- 
tii Reformada do Brasil e Igreja Ortodoxa Siria- 
na do Brasil, vem de pdblico, como o fez em 
agosto de 1987, manifestar a sua indignaGo e 
inconformidade com matCrias inven'dicas ten- 
denciosas e de m4 fC veiculadas pelos meios de 
comunica@o de massa contra os povos indige 
nas da Amadnia brasileira. 

Em 24/1/94, o Jornal Nacional da Rede Glob0 
de TeleviGo noticiou com destaque um suposto 
plano de interfeGncia intemacional promovido 
por um desconhecido e inexistente Conselho 
Mundial de Igrejas Cristls. A reportagem aludiu 
ao fato de que esse mesmo Conselho estaria reu- 
nido nestes dias na Africa do Sul. Esta conexio 
induziu o telespectador a identificar este suposto 
organismo com o Conselho Mundial de Igrejas 
(CMI), com sede em Genebra. Esta rela@o 6 to- 
talmente infundada e mentirosa. A mattria peca 
por desconhecimento e falsa informagLo. Jh foi 
comprovado que aquele documento a que a ma- 
ttria faz refedncia 6 uma grosseira falsifica@o 
como foi demonstrado, de sobejo, na CPI da In- 
ternacionaliza@o da Amazbnia, atravCs do rela- 
tcirio do Senador Ronan Tito. 

Jh em 1987, o Conic afirmou que o CMI 6 um 
organismo que busca a unidade entm os cristsos 
e o s e w i p  evangClico i humanidade na promo- 
@O da paz e da justitp. Todas as suas atividades 
em temtcirio brasileiro sempre foram pautadas 
pelas a s k s  das pr6prias igrejas filiadas, na mis- 
sfio de sewigo e testemunho ao p v o  brasil 
0 ender~qo d a  materia parece muito clan 
urn articula@o que pretende atingir os c 
tos indigenas garantic tual Constitui- 
qQo e duramente conc s em 1988. Tal 
press50 se vale da in01 mvisiio consti- 
tucional em cuS0. 

0 Conic discorda veementemente 
manobra que visa confundir informaqi 
serviso a interosses escusos e inconfe 
que a Rede G Televido p ~ s t a  
pos econ6mi~f !ssados na rique 
t enas  indigenus. u ~ o n i c  defende o dire~tu 111- 

digena i vi Ja e Ses aut6nomas qu 
seu futuro. 
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context0 Pastoral Entrevista 3 

"E PRECIS0 FAZER JUSTICA A 0  EVANGELHO" - 

ENTREVISTA COM BARBEL VON WANTERBERG-POTIER 
Por Magali do Nascimento Cunha 

A Teologla Femlnlsta e a luta pela 
ampla  pa r t I c lpa~60  d a s  mulheres  
n a s  Igrejas s d o  t e m a s  d a  
entrevls ta  c o m  a te6loga e 
pas tora  luterana alemd Barbel 
v a n  Wartenberg-Potter, q u e  
vls l tou o Brasll e m  ou tub ro  
pas sado .  Al6m d e  pas torear  urna 
c o n g r e g a q i o  e m  Stuttgart,  BBrbel 
partlclpa at lvamente d a s  
a t lv ldades  d a  D6cada Ecum€nlca 
d e  Sol ldarledade c o m  a s  
Mulheres, es tabeleclda e m  1988 
pelo  Conse lho  Mundlal d e  lgrejas  
(CMI). 

Qua1 a contribui@o da 
Teologia Feminista 
para as igrejas hoje? 

A Teologia Feminis- 
ta  t em desenvolv ido  
urna anilise segundo a 
qua1 as igrejas, durante 
dois mil anos, t t m  sido 
d o m i n a d a s  p o r  urna 
perspectiva masculina e 
por um sistema patriar- 
cal que d i o  o tom em 

outros tQm sido reprimidos. No entan- 
to, percebemos que ainda h i  espaso 
para o debate no context0 bbl ico sobre 
o caminho que a Igreja deve seguir. 

0 que hd de comum entre opensamento 
teoldgico feminista no Primeiro e no 
.Terceiro Mundos ? 

Basicamente h i  urna cornpreens50 
comum porque mulheres nas igrejas do 
Terceiro Mundo s i o  t i o  marginalizadas 
e relegadas quanto as do Primeiro. A 
causa comum 6 ajudar umas Bs outras 
para enriquecer nosso pensamento teo- 

Ibgico, com vistas 
a Prouor  ce r to s  

todos o s  espagos. 
Hoje chegamos a um 

ponto em que precisamos aprofundar 
essas ana'lises e estendt-las para a Teo- 
logia, especialmente na Europa que 
tem olhado para si mesma como um 
centro de elabora~Ho teolbgica. 0 euro- 
centrism0 C parte do sistema que diz 
n io  ter qualquer necessidade de que 
n6s, mulheres, partilhemos e enrique- 
samos o discurso teol6gico. As mulhe- 
res t t m  sido excluidas da elaborasio 
teol6gica. 

A Teologia Feminista levanla urna 
s i n e  de questdes. NCo somente sobre a 
forma como lemos a Bihlia mas tam- 
b6m com re lago  ao estilo de controle 
de poder na Igreja, que n io  tem muita. 
diferensa da estrutura de poder da so- 
ciedade secular. Esse poder esti  enco- 
berto por conceitos como "servic;~", 
que sempre escondem sua verdadeira 
face. Por isso questionamos se a igreja 
devena ser como ela 6 agora, ordenada 
hierarquicamente. Deveria ela ter um 
conceit0 diferente de si mesma como 
urna colnu~lidade de serviqo? Devena- 
mos n6s manter conceitos colno "reale- 
za", "messianismo" e "poder maior" 
quando Jesus foi o Servo Sofredor e la- 
vou os pCs das pessoas? 

Com a Teologia Feminista, temos 
demonstrado que, na hist6ria destes 
dois mil anos, o poder masculino e seus 
conceitos t t m  tido sucesso enquanto 

. . 
conceitos da Teo- 
logia  Feminista  
e m  d i f e r e n t e s  
contextos. Temos 
r e f l e t i do  se r ia -  
mente a respeito 
d o s  d i f e r e n t e s  
conceitos teol6gi- 
c o s  d e  a c o r d o  
com os diferentes 
contextos - si- 
t ua s io  histcirica, 
social e politica -. 2 

e. na qua1 vivemos. 
Temos sempre 

que lembrar que, como mulheres, n6s 
somos vitimas da estrutura patriarcal e 
algumas vezes n6s estamos perpetuan- 
do este sistema injusto, na medida em 
que participamos dele e levamos outros 
homens e mulheres a serem vitimas. H i  
muitas coisas de que n6s, mulheres do 
Primeiro Mundo, precisamos estar  
conscientes B medida que fazemos teo- 
logia. 

Como tem-se dado a reflexdo sobre a 
participapio das mulheres nus igrejas? 

Na Alemanha temos agora a primei- 
ra episcopisa na Igreja Luterana. Para 
n6s foi uma grande surpresa, de certa 
forma, mas um grande encorajamento 
nesta DCcada de Solidariedade com as 
Mul heres (1 988- 1998), que tem como 
um dos objetivos aumentar a participa- 
qio das mulheres na lideransa das igre- 
jas. 

Contudo, temos avanqado pouco. 
Somos muito poucas mulheres nas po- 
siqdes de lideransa e na educaqio teo- 
16gica, e as que 16 estio frequentemente 
nio possuem a perspectiva feminista. 
H i  mais mulheres agora atuando entre 
os leigos, em sinodos, concilios locais. 
Esse nirmero esta crescendo considera- 
velmente, o que torna possivel que um 
sinodo eleja urna episcopisa enquanto 
conselhos de igrejas nunca fariam tal 

coisa porque eles d o  realmente domi- 
nados por homens. 

Desta forma, a falta de mulheres na 
l ideran~a reflete a falta de democracia 
nas igrejas. 

0 que pode ser feito neste sentido? 
As igrejas precisam se comprometer 

em garantir e s p a p  para as mulheres na 
lideransa utilizando-o num sistema 
proportional inclusive. 0 CMI e a Fe- 
derasio Luterana Mundial tQm feito 
isso. Durante minha visita ao Brasil, 

As mulheres tCm sido 
excluidas da elaboraqao 
teolbgica 

encontrei virias tecilogas que somente 
chegaram onde estio porque ganharam 
bolsas de estudo destinadas por entida- 
des ecumtnicas ou igrejas nos Estados 
Unidos, por meio do sistema propor- 
cional. 

Temos que tornar visivel o fato de 
que as mulheres t t m  agora urna voz e 
que suas questdes adquirem em si peso 
suficiente para terem espaqo garantido. 

0 process0 de ordena~do feminina estd 
consolidado ou hd ainda um longo ca- 
minho a percorrer ? 

H i  agora mais e mais mulheres estu- 
dando teologia e vindo para o ministi- 
n o  pastoral. A ordena@o 6 inegocidvel 
e deveri ser fato em outras igrejas tam- 
b i m  porque n6s nio podemos esconder 
que no sdculo XX metade ou mais das 
pessoas do mundo estio nas igrejas em 
que as mulheres sHo maioria. A Teolo- 
gia Feminista, em suas descobertas 
exegeticas, tem reivindicado o reco- 
nhecimento de que a Igreja Primitiva 
foi liderada por muitas mulheres, igua- 
litariamente. Se lemos Romanos 16, en- 
contramos um nlimero igual de nomes de 
m u l h e ~ s  e homens, o que demonstn que 
havia igual partilha na lideranqa das 
congrega~6es naquela e'poca. 

Quais os progresses alcanpios pela 
DCcadn de Solidariedade? 

Uma episcopisa na Igreja Luterana 
na Alemanha C um exemplo. Sem a De- 
cada n6s n lo  teriamos urna mulher nes- 
sa situaqio porque as igrejas-membros 
do CMI se comprometeram a aumentar 
a participaqlo das mulheres na lideran- 
Fa. Pode-se perceher que a D6cada for- 
nece um quadro em que as aspiraq6es 
das mulheres reccbem urn peso politico 
maior do que anteriormente porque as 

igrejas tiveram que assumir isso mais 
seriamente. Elas t t m  que provar que fi- 
zeram alguma coisa porque se compro- 
meteram com a causa da Wcada. 

As coisas t tm  acontecido em distin- 
tos niveis nas diferentes igrejas; toda- 
via, de urn mod0 geral, o que tern acon- ' 

tecido encoraja o movimento das mu- 
lheres que est io  desafiando as igrejas 
com documentos nas mHos e pergun- 
tando: "Vocts, como membros do CMI, 
se  comprometeram; entio, o que estHo 
fazendo e o que pretendem fazer?". 

Outra contribuic;io 6 n60 restringir a 
questio da mulher somente 1 total par- 
ticipaqso mas tamb6m compreendb-la 
como um desafio ao pensamento teol6- 
gico e i s  estruturas de poder das igre- 
jas. Essa C urna outra tarefa para o mo- 
vimento ecumtnico. 

N6s temos que conclamar os  lideres 
das igrejas a se conscientizarem sohre 
as aniilises de como a Igreja Primitiva 
transformou-se de um sistema masculi- 
no excludente para urna comunidade de 
iguais e como as igrejas na histciria des- 
fizeram isso, excluindo as mulheres da 
reflexio teol6gica, tomando-as invisi- 
veis e silenciando-as. 

Estas sio ques tk s  prohndas para as  
igrejas - a compreensio teol6gica do  
Evangelho, a participaslo numdrica 

A falta de mulheres 
na lideranqa reflete 
a falta de democracia 
nas igrejas 

das mulheres na lideranqa -, a fim d e  
tornar visiveis a realidade feminina, 
sua experibncia espiritual e seu poder 
de lideransa. A Igreja torna-se mais po- 
bre sem a lideranqa das mulheres. Fa- 
zer isso e fazer justiqa ao documento 
mais importante da Igreja: o Evange- 
I ho. 

Podemos esperar uma mulher como se- 
cretdria-geral do CMI? 

Nas igrejas, o sexism0 estri muito 
mais enraizado do que o racismo. Por 
exemplo, foi possivel para Phillip Pot- 
ter ser eleito secretario geral do CMI 
sendo negro, do Terceiro Mundo. Mas 
urna secrctfria-geral 6 ainda algo in- 
concebivel para a estrutura das igrejas. 
N6s ainda temos um longo caminho a 
percorrer. Chegaremos 14 mas temos 
que trabalhar para isso. Ja alcanqamos 
muita coisa na estruldra do CMI nos 
cltimos anos e temos mulheres em po- 
siq5o de lideransa. 



Notas conreno pastorai 

CEBS e "massa" Entidades 
Sere realizado em Goilnia evangelicas 
(GO) durante os dias 3111 a 4t2 de ~ i f a n t r o ~ i a  

da Ordem dos Ministros Evan- 
gilicos do Brasil (Omeb). 
0 pastor presbiteriano Isaias 

Maciel 6 o diretor das quatro 
entidades, as quais, apesar das 
grandes somas recebidas, nio 
prestaram contas ao TCU e 
nem possuem documentos que 
compmvem a utilizasio destes 
recursos. 0 Sase j6 havia sido 
acusado de fraudar o INSS em 
1982, como tambim foi de- 
nunciado, em 86, pot negligCn- 
cia no atendimento mCdico. S6 
o Conbrase recebeu mais di- 
nheiro do que onze estados 
juntos, e d o campeio de rece- 
bimento em subvenq6es so- 
ciais do orsamento de 1991 
(Jornal do Brasil, 6 e 21/11/93; 
0 Dia, 23/11/93; e 0 Globo, 
911 1/93). 

C 

PRlMElRA JORNADA 
ECUMENICA 
0 s  anos de 1990 trazem ao 
mundo desafios desenhados 
pela conjuntura sociopolitica 
e econhmica e pela pr6pria 
virada do &culo que se apro- 
xima. 

Diante deste momento b6 
necessidade de se fazer um 
balan~o do movimento ecu- 
mknico, destacando questties 
e apontando perspectivas 
para o futuro do ecumenismo. 

Como um primeiro passo 
em direeo a esta reflexio, o 
Programa de Assessoria ii 
Pastoral do CEDI convoca a 
Primeira Jornada Ecuminics, 
um importante encontro que 60 desenvolvidas oficinas. 
reuniri representantes da co- 0 s  modulos e as respectivas 
munidade ecuminica brasilei- oticinas g o :  Unidade CristH 
r a  0 evento seri realizado de (Biblia, Liturgia e Simbcjlica, 
11 a 16 de outubro na Fazenda Espiritualidade e Forma@oX 
S i o  JosC das Paineiras em Igreja e Sociedade (Teologia e 

' MendesN, e seld uma pro- Economia, Teologia e Politi- 
moqio do Consel ho Mundial ca, CidadaNa e Dig~dade);  e 
de Igrejas, co-patrocinada Diilogo pluricultural (Teolo- 
pelo Conselho Latino-Amen- gia Negra, Mulher e Teolo- 
can0 de Igrejas (Clai) e Con- gia, Novos Movimentos Reli- 
selho Nacional de Igrejas giosos). 
Cristss (Conic). Alim dos assessores per- 

A Jornada 6 dirigida a pes- manentes do Programa de As- 
soas e grupos interessados sessoria B Pastoral do CEDI, 
em refletir as questhes do sex50 convidados outros as- 
ecumenismo; Ieigos e cliri- sessores (tecilogos, biblistas e 
gos vinculados a ~grejas, pro- cientistas da religiio) corn 
jetos e entidades ecumenicas destaque no Brasil e no exte- 
de servip; professores e alu- rior. 
nos de instituiqtks de ensino Aos interessados em parti- 
teolbgico. cipar da Primeira Jornada 

Ecumtnica se r i  solicitada 
Temiirio. Para pennitir uma uma taxa referente apenas a 
reflex50 ampla de temas rela- despesas de hospedagem 
cionados Bs questees ecumi- (alojamento e refeiqees). Nas 
nicas, o evento esti organiza- pdximas edi@es veja como 
do a partir de trCs m6dulos participar. 
centrais, a partir dos quais se- 

C A 

. . 
o S e m i n i r i o  Nacional de  
CEBs. A principal discussio 
deve girar em torno da relago 
CEBs e "massa", corn a pre- 
senqa de diversos assessores, 
como Josi Oscar Beozzo, Joio 
Batista Liblnio ,  Clodovis 
Boff, entre outros. A quest50 
ecuminica promete ser tam- 
Mm ohjeto de reflexlo. 

Nos dois dias posteriores ao 
Seminhrio, vai acontecer um 
encontro da Equipe Ampliada 
Nacional, cujo objetivo princi- 
pal C continuar as reflexdes em 
torno do 9 Enconfro Interecle- 
s ia l  de  CEBs (MaranhHo, 
1996). Participam dessa co- 
miss50 ampliada dois repre- 

ites evangf licos. 

A A 

No roldio de escandalos le- 
vantados pela CPI da Corrup- 
@o, o Tribunal de Contas da 
Uniio (TCU) deparou-se com 
os altos valores recebidos por 
quatro instituiq6es evangklicas 
do Rio de Janeiro. A quantia 
recebida nos riltimos quatro. 
anos por estas ultrapassa US$ 
8 milhees. 

As entidades fazem parte da 
Estmtura dos Sewisos Sociais 
Evangilicos, sob a lideransa 
da Confederas50 Brasileira de 
Serviqos de Assisttncia Social 
EvangClica (Conbrase) e cons- 
tituidas do Sewigo de Assis- 
tencia Social Evangilico (Sase), 
da Associaqio Promotora do 
Evangelismo (Ape), que englo- sental 

G-I ba a ddio AM Boas Novas, e 

E~EICOES e IGREJAS 

I I Campanha de 1994 

A inauguras80 da TV Vida, a 
rede de televisio catblica, esti 
prevista para julho deste ano. 
0 Instituto Brasileiro de Co- 
municasCo Cristi (Inbrac) pre- 
tende investir US$50 milhdes 
na criaqio da nova emissora. 

A principio a emissora vai 
gerar imagens para 110 cida- 
des da regiio de Sio Josi do 
Rio Preto, interior paulista onde 
o canal de transmissio ficari 
instalado. 0 plano para o futu- 
ro, no entanto, 6 transformar a 
TV Vida numa rede nacional 
de televisio. A meta C atingir 
7,5 mil padquias em todo o 
Pais. 0s representantes do In- 
brac negam que a TV Vida es- 
teja sendo criada para fazer 
frente aos programas de televi- 
s i o  comandados por igrejas 
evangblicas e os novos movi- 
mentos religiosos emergentes. 
(JB, 4/11/93). 

1 esquenta no meio evangelico I 
0 jornal Semeador, da Assembliia de Deus de Madureira, de- 
dica virias peginas ao "grande amigo dos evangklicos no Bra- 
sil", o governador do Distrito Federal Joaquim Roriz, um dos 
politicos envolvidos com o esquema de cormpq5o na Comis- 
~ 5 7 0  de Orsamento. Ele acaha de doar urn terreno de 123.312 
m" no Setor de ManGes de Brasilia para a Igreja, que ceder6 
uma parte para ahrigar a sede do recfm-fundado Conselho Na- 
cional dos Pastores do Brasil (CNPB), uma alianqa da Assem- 
hlkia de Deus de Madureira corn a Igreja Universal do Reino 
de Deus. 
0 jornal Folha Universal, da lgreja Universal, publica lon- 

ga entrevista com Paulo Maluf. 
0 lider nacional da Associa@o de Homens de Neg6cio do 

Evangelho Pleno (Adhonep) promove reuniio corn lideres 
evangClicos para falar de um sonho em que foi-lhe revelado o 
nome de iris Rezende como o candidato de Deus 3 Presidtncia 
da Reprihlica. (Boletim do MEP - Movimento EvangPlico 
Pro~ressista - n. I ,  dezembro de 1993). 

- Quem tem olhos para vet e ouvidos para ouvir, veja e ousa! 
fi chegada a hora ... 
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Todo o ser incapat de fazer parre 
& uma koinonia -ou porque ndo tern 
nenhuma necessidade de tal inser~a'o 
ou porque se basta a si mesmo - 
classifica-se entre "0s deuses" ou 
entre "0s animais". 
(Arist6teleq Politica I ,  1253ss) 

afastado o fundamento religioso, seria 
possivel basear a moral em fundamen- 
tos leigos e seculares. A Ilustragio pro- 
punha tr6s possibilidades quanto i na- 
tureza destes fundamentos seculares: 

1. A jusnaturalista - 0 fundamento 
da moral 6 a conformidade do compor- 
tamento humano com a lei da natureza. 

2. A empirista - 0 fundamento da 
moral seriam as sensag6es do prazer e 
do desprazer, do agradaivel e do desa- 
grada'vel. 0 homem B movido natural- 
mente pelo desejo de buscar o seu pra- 
zer e evitar o desprazer. 

3. A kantiana - A norma se funda 
na conformidade com a pl6pria r ado .  
A moralidade n io  se  funda nern na na- 
tureza nern nas sensag6es mas na razio. 
E o imperative categbrico: o individuo 
testa a mixima de suas aq6es para saber 
em que medida ela C generalizivel. 
Caso fosse querida por todos e sern 
contradigio intema, assumiria o estatu- 
to de lei universal. 

Na Ilustragio, as velhas dticas co- 
munitirias da antigiiidade foram rele- 
gadas ao segundo plano. N i o  importam 
mais as obrigag6es do individuo em re- 
laqio i polis ou ao Bem Comum. 0 ho- 
mem B visto como um itomo, urna m6- 
nada. 

Criou-se urna Ctica da felicidade in- 
dividual impensavel numa perspectiva 
comunitiria em que o Bem Comum 
prevalece sobre a auto-realizagio indi- 
vidual. 0 individuo, enquanto i tomo 
isolado, B tamMm urna instincia sobe- 
rana capaz de sobrepor-se i s  regras e is 
leis embutidas na comunidade e de jul- 
gi-las do citno da sua auto-suficiencia. 

Estamos vivendo urna . 
ruptura da 6tica com 
a politica e a critica 
demolidora da raziio foi 
a responsavel por isso 

do, a da Igreja C mais r 
douta ... os Inquisidores q 

Estamos assirn neste final de sCc 
sern dtica nern politica, sern norte 
sul, mas sobretudo corn o desafio ( 
fazerem novas todas as  coisas. 

"A enfermidade do Brasil, Senho?; e, 
corno a do menino Batista, pecado ori- 
ginal. -Sunto Tomds e os tedlogom .'a- 
finem o pecado original com aqcl 
palavras tomadas de Santo Anse 
Est privatio justitiae dehitae. Fab 
devida justiqa. -Bern sei de que J 

$a falam os tedlogos, e o sentidc 
que entendem as palavras, mas a 
que sd buscamos a semelhansa, 
vem-nos assim como soam E pi 
doenca do Brasil privatio justitiac 
bitae. Falta da devida jusd~a, assi 
just i~a punitiva, que castiga m 
como da justi~a distributiva que 
mia bons. Pr2mio e cas 

antiga e 
ue o diga 

culo: 
sern 

dc se 

sob fundamentos religiosos e, neste 
momento, saem alguns coelhos da car- 
tola: o s  fundamentalismos evangdlicos 
e carismiticos, os  esoterismos eclCti- 
cos de florais, tart%, runas, pifimides, 
cristais, energias, etc. 

Devemos, mais que nunca, afirmar 
que o individuo s6 existe numa intera- 
s i o  que pressupce o reconhecimento 
da dignidade e da integridade de cada 
participante. 0 direito i diferensa e i 
pluralidade. 0 fantasma do racismo se 
avizinha neste final de sBculo e urn 
novo apartheid s e  constrcii entre as 
classes: os  bandidos em cargos pribli- 
cos que roubam grande e o s  que rou- 
bam as  quinquilharias dos que usam 
black-tie e que t&m acesso aos videos, 
TVs, CDs, tapes, computadores, numa 
rapinagem geral: afinal, "IadAo que 
rouba ladrio tem cem anos de  per- 
dio". .. 

Mas a Campanha da Fome criou o 
amilgama em que todos podem estar 
contribuindo para as cestas bisicas ain- ' 
da que continuem rapinando, conspi- 
rando, traficando, estuprando, mentin- 
do, enganando, lucrando, dolarizando, 
"caixa-doizando", empresariando, po- 
liticando, torturando, "PCeizando", re- 
zando, discriminando, etc... 

Mesmo nas campanhas eleitorais, e 
estamos para viver urna proximamente, 
"havia urna farsa em que se  apresenta- 
va urna prestagio de contas de campa- 
nha, receita e despesas, urna coisa sem- 
pre milagmsamente coincidindo com a 
outra e a Justisa Eleitoral dizia que es- 
tava certo. NinguCm perguntava de  
onde o dinheiro tinha vindo e como ti- 
nha sido gasto." (Bolivc 
Phginas Amarelas, Veji 
bro de 1993). 

:ontinuamos "malufando", 
"cutizando", "ceheizando' 
~ndo", numa busca frenC1 

A Btica est i  subordi- 
nada B politica que 

tem por fim (telos) o 
Bern propriamente hu- 

3 uc- 

telas 
h o :  
bn dn 

' .-LO mano (to agathon anth- 
ropinon), e se  o Bern depende da poli- 
tics C porque a humanidade do homem 
estii vinculada a urna comunidade (koi- 
nonia) e a cidade (polis) constitui o fim 
de toda a comunidade. A Btica nos d i  
um conhecimento aproximado do Belo 
e do Justo e a politica tem a responsa- 
bilidade de atingir o Bem. 

Estes conceitos aristotClicos estio 
distantes da nossa realidade atual. Vi- 
vemos no mundo onde os valores co- 
munitArios foram sufocados pelos va- 
lores da ascensio burguesa e o sucesso 
i medido pela acumula@o de riquezas 

m detriment0 d o  Bem Comum. 0s  
mcncios de televisiio nos conduzem, 
u melhor, nos bombardeiam com os 
nrros importados, casas de campo e de 
raia, viagens, dinheiros, griffes e ho- 
kens bem-sucedidos detentores dos 

prazeres dos corpos fragmentados de 
belas mulheres. Nunca o apelo is dietas 
foi t i o  grande num pais de misedveis e 
-1mintos. 0 padriio de beleza 6 ditado 

~ l a s  linhas quase esquiilidas ao mes- 
lo tempo que, para o s  homens, a ma- 
reza pode ser  sinal e estigma da 
.IDS... i preciso "malhar" ... 

No entanto, o Bem Comum - este 
,anceito da antigiiidade - deveria vol- 
tar a ser o paradigma para nossos esta- 
distas e para a sociedade civil. 

Luz para nosso mundo? Quantos em 
x s a s  instituig6es se  autoproclamam 
;uses e agem como animais? Quantos 
: auto-intitulam demiurgos da realida- 

50s acirna de quaisquer sus- 
1s filhos das trevas sHo mais 
ue o s  filhos da luz", reza o 
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A etica e o Congresso Nacional 
Paulo R. Schilling 

Hd no Congresso m a  velha cultura 
negocista, que negocia &do, at6 a nuie. 
Josb Paulo Bisol, senador (PSBmS), 13/1/94 

D urante a ditadura 
militar (1 964-85), 

a a t u q i o  do Congresso 
foi reduzida ao  mini- 
mo. Sempre que surgia 
algum sinal de insubor- 
dinaqio, novas cassa- 

sees  e novo recesso. 0 sistema biparti- 
dhrio imposto pelos militares propor- 
cionava somente urna apasncia demo- 
ccitica para uso externo: satisfazer os 
contribuintes norte-americanos, o s  fi- 
nanciadores do golpe. 
0 governo Sarney, para assegurar 

urna maioria no Legislativo, testabele- 
ceu e aperfeiqoou priticas vigentes du- 
rante o s  "anos populistas" nas relas6es 
entre o Executivo e o Congresso: trifi- 
co  de influincia, concessio de favores 
e privil6gios e corrup@o administrati- 
va. 0 "6 dando que se recebe" foi insti- 
tucionalizado. A grande efetividade 
dessa pr5tica foi demonstrada em mui- 
tas oportunidades, especialmente duas: 
quando a CPI, que deveria apurar a cor- 
rups io  do  Executivo, "terminou em 
pizza"; e por ocasilo da votaqHo do 
mandato de cinco anos. 

A cormp@o institucionalizada pela 
dupla Collor-PC Farias - n io  a maior 
(as negociatas da ditadura atingiram bi- 
Ihiies de ddlares), mas a mais descarada 
e escandalosa da hist6ria - nLo foi de- 
nunciada pelo Congresso, "o aparelho 
de vigilincia do sistema democritico". 
N i o  fosse a briga Fernando-Pedro, cer- 
tamente Collor teria chegado inc6lume 
ao firn do scu mandato. 0 s  milh6es que 
levaram i s  mas a indignaqio do povo e 
a exigCncia de urna "basta" forpram o 
Congresso a votar o impeachment. 

Siltncio ciimplice 
0 s  constituintes de 1988 asseguraram a 
si mesmos o priviligio de participar da 
elaboraqio do  Or~amen to  da UniHo. 
Esta autoconcessio originou o vergo- 
nhoso processo de c o m p q i o  que esta- 
mos vivenciando. Ao incluireln no or- 
qamento verbas sociais destinadas a en- 
tidades falitasmas ou co~istituidas por 
seus pr6prios familiares, ou autorizan- 
do a construqio de obras publicas em 
currais eleitorais, digitadas pela mhfia 
das empreiteiras, os  senhores deputa- 
dos e senadores arquivaram todos os  
esc!iipulos e abdicaram dos mais ele- 
mentares principios da Ctica. 

Durante os  anos 1989-93, o s  orsa- 
mentos foram manipulados pelos "sete 
aniits", liderados pelo "capo" Jo lo  Al- 

ves. Este movimentou em suas contas 
bancirias urna importlncia superior a 
US$ 50 milh6es. Seus colegas da Co- 
miss50 de Orsamento e algumas deze- 
nas de deputados e senadores se locu- 
pletaram com recursos menores, p o d m  
igualmente rniliondrios. A profundida- 
de e a extensso do processo corruptor 
foram fantisticas, atingindo at6 mesmo 
dois sucessivos presidentes do  Senado, 
Mauro Benevides e Humberto Lucena 
e um "muito bem conceituado" presi- 
dente da Clmara, Ibsen Pinheiro, que 
despontava como candidato ?i Presidin- 
cia da Repdblica. 

NBo satisfeita com a incluslo "nor- 
mal" de emendas, assegurada a impuni- 
dade total, a mifia chegou ao climulo 
de introduzir no orqamento de 1992, 
pela mHo do  relator Ricardo Filiza, 
mais de 700 emendas, provenientes de 
mais de cem deputados, ap6s o mesmo 
ter sido encerrado e votado. Fidza, no- 
meado por Collor para o MinistCrio do 
Bem-estar Social, autorizou entio a li- 
beras io  dos  recursos referentes ?is 
emendas por ele mesmo introduzidas 
subrepticiamente no orqamento. Mano- 
bra "genial", digna de  s e r  incluida 
numa antologia mundial de corrup@o. 

Praticamente todos no Congresso - 
senadores, deputados, assessores e jor- 
nalistas que trabalham na cobertura 
parlamentar - sabiam das pr i t icas  
fraudulentas, por6m "validaram-nas" 
com o silCncio. Verificou-se apenas 
urna tentativa de investigar a monu- 
mental fraude. 0 senador Eduardo Su- 
plicy e o deputado Jacques Wagner 
conseguiram, em 1991, assinaturas ne- 
cessirias para a formag30 de urna CPI. 
Porim, os  entHo presidentes do Senado 
e da Clmara, Mauro Benevides e Ibsen 
Pinheiro, sabotaram grosseiramente a 
iniciativa de  apuraqio das pr6ticas 
fraudulentas (com a n io- ind ica~io  dos 
membros integrantes e permitindo a 
prescr i~ io  do  prazo legal), que tiveram 
vigCncia plena por mais dois anos. 

Uma vez mais, o esclndalo veio h 
tona nLo em conseqii6ncia da vigilln- - 
cia do Congresso e sim de um caso pes- 
soal: o assassinato da mulher de um as- 
sessor parlamentar que durante todos 
esses anos fora o redator praticamente 
exclusivo do Orqamento (comprovan- 
do a incompetCncia dos parlamentares: 
todos "comiam" pela miio dele). 

Corrup~iio regulomentada 
No final de outubro, a situasio da CPI 
era frustrante. Era evidente o ~ O U C O  ou 
nenhum interessse da maioria em apu- 
tar efetivalnente o s  fatos delitivos, por 
autodefesa ou espirito corporativo. 

Recuperar a dignldade 
perdida no Parlamento 
6 o unico meio de anular 
a perigosa proliferaqio 
de teses golpistas - 
a fujimorizagiio 

Com meia dlizia de deputados e o s  se- 
nadores Bisol e Suplicy fazendo de 
tudo para cortar em profundidade, en- 
quanto outros atuavam na base do "dei- 
xa disso", a perspectiva era de que a 
CPI terminasse urna vez mais empizza. 

Novamente em r aGo  de aconteci- 
mento fortuito, o processo de desmas- 
caramento das fraudes atingiu urna 
nova e formidivel dimensio. 0s docu- 
mentos encontrados na casa de um dos 
"capos" da maior empreiteira do Pais 
revelanam as  gigantescas dimensees 
da grande corruppio, o assalto organi- 
zado ao patrimbnio pliblico. Ficou de- 
finitivamente provado aquilo que todos 
desconfiavam, intuiam ou sabiam, mas 
que ninguCm ousara investigar em pro- 
fundidade: a existsncia de urna enonne 
organizaqio delitiva, um verdadeiro 
centro de poder ou um governo parale- 
lo que controlava, organicamente, as 
relasees entre o Poder Legislativo e o 
Executivo com as empresas do setor 
privado que monopolizam a construq5o 
de obras publicas em todo o Pais. 

Estabelecera-se um monop6li0, ou 
. melhor, um oligop6lio com poder sufi- 
ciente para promover e disciplinar o sa- 
que aos cofres pdblicos. Este nio era- 
como h i  muitas dicadas - praticado 
individual e anarquicamente por algu- 
mas empreiteiras atuando de forma iso- 
lada. Aparentemente, grasas i "geniali- 
dade" dos chef6es da Norberto Ode- 
brecht, os empreiteiros haviam consti- 
tuido urna mifia, logrando a unidade do 
setor, o que lhes permilia um assalto 
organizado, coletivo, mais intenso, ma- 
ciqo, mais lucrative e com menores ris- 
cos ao eririo publico. 

Uma ddzia das grandes empreiteiras 
dividiam entre si as obras pdblicas. 
Para evitar denlincias, partilhavam as 
mesmas obras com empreiteiras meno- 
res, ?i base de suhempreitadas. 

A regulamentaqiio da corrup@o che- 
gou ao limite de estabelecer os valores 
de cada concorr6ncia, tornando a licita- 
~ 5 0  ulna farsa. Obviamente por pregos 
tremerldamente faturados. Chegou-se a 
estabelecer a porcentagem das comis  
sdes a serem distribuidas (36%). em 
forma tamMm regulamentada. a parla- 
mentares, politicos e funcionirios alta- 
mente categorizados do Poder Executi- 

VO. Aos "amigos", como classificam os 
documentos da Odebrecht. 

Operaggo plastics x cirurgia 
profunda 
Considerando o grande nlSmero de  par- 
lamentares comprovadamente "s6cios 
ativos" da cormp@o (0s que se locu- 
pletaram c o m  dinheiro pliblico via 
emendas sociais ou com propinas de 
empreiteiras) ou "passivos" (0s que 
ajudaram a manter a mifia com seu si- 
lCncio climplice), urna simples opera- 
G o  plistica destinada a melhorar a apa- 
&cia - hom'vel - do Congresso n5o 
resolver6 o problema. A solusio de 
"punir alguns poucos para restabelecer 
a mdibilidade de muitos" seria urna 
fraude a mais. Ao i n v k  de pldstica, seri  
n e c e d r i a  urna cirurgia profunda, que 
eairpe definitivamente o d n c e r  di cor- 
rupq50 do organism0 do C o n g m ,  por 
maiores que sejam os riscos inemntes. 

Somente por meio de um expurgo 
em grande escala (via cassaqio de man- 
datos dos que j i  tenham sua culpabili- 
dade comprovada pela CPI e pela nio- 
e l e i e o  dos suspeitos) C que a Ctica po- 
deri ser restabelecida no seio do Con- 
g r e s s~ .  Recuperar a dignidade perdida 
no Parlamento C o linico meio de anular 
a perigosa prolifera$Ho de teses golpis- 
tas - a fijimorizafrio. 

Para conseguir urna "opera@io lim- 
peza" via eleiqiies, C absolutamente ne- 
cessa'ria a revogaslo da vergonhosa lei 
eleitoral recentemente aprovada pelo 
Congresso. Em pinico ante o esdndalo 
das "sobras eleitorais" de Collor-PC Fa- 
rias, obtidas por meio de contribui@es 
ilegais das grandes empresas (at6 entio 
pmibidas), os  senhores deputados apres- 
saram-se para "regular" as contribuiges 
eleitorais, tomando legais as contribui- 
@es de pessoas junificas. 

Incrivel: legalizaram a fraude, legi- 
timaram a interfesncia empresarial no 
processo eleitoral. A a t u q i o  de  bancos, 
monop6lios nacionais e estrangeims, e 
de empreiteiras na disputa pelo voto 6 a 
pdpria n e g q i o  da democracia 

Somente por interm6dio de urna re- 
gulamentaqio dura, que i m p e p  defini- 
tivamente a a@o do poder econbmico 
nas eleiqijes, que restrinja ao minimo a 
influincia dos monop6Iios da midia, o 
voto dos setores mais humildes e des- 
politizados da popula@o deixad de ser 
objeto de compra-venda e passari a ser 
urna arrna efetiva no processo de eman- 
cipasHo do Pais e na edificaqio de urna 
sociedade socialmente mais justa. 
Paulo R. Schilling, jornalista e escritm, 6 
cootdenador do Projet0 Divida Externa e 
Conjuntura do CEDI. 



Contexto Pastoral 

Consideraq6es sobre uma ausQncia 
Jose Bittencourt Filho 

A unidade essential de moralidade, 
cultura e religido se rompe sob as 
condi~6es da exist&cia, e nos 
processos da vida s6 resta dela urna 
versdo ambigua. Contudo, uma . 
reunido sem ambigiiidade, embora 
fiagmentdria, Ppossivel sob o impact0 
do Espirito divino. 
( P. Tillich) 

A so l ic i tas io  de  
falar sobre ~ t i c a  

e Protestantismo pren- 
de-se aos escindalos 

L W  I recentes que abalam o 
Poder ~ e ~ i s l a t i v o ,  e 

nos quais se  encontram envolvidos di- 
retamente vcirios dos parlamentares e, 
indiretarnente, eminentes liderangs do 
mundo evangClico. 

De certa maneira, tais comprometi- 
mentos jfi eram intuidos pelos analistas 
mais Ilicidos. A famigerada bancada 
evangClica alardeava sua condisio de 

,representante da maioria silenciosa da 
sociedade brasileira, no tocante a ques- 
t6es morais. Como efeito adicional, 
essa atribui@o atraiu a simpatia de seg- 
mentos conservadores e direitistas do 
Congresso. Essa bancada, como s e  
sabe, em grande parte descambou para 
o fisiologismo, adaptando-se rapida- 
mente ao jog0 do poder. Por sinal, t i o  
rapidamente, que a maioria dos parla- 
mentares que compuseram a bancada 
n io  conseguiu a reeleislo'para a atual 
legislaturn 

Desinformagfio a servigo 
de ambi~i5es 
No entanto, existemainda antecedentes 
dignos de mensLo. A grande maioria 
dos parlamentares evang6licos elegeu- 
se comprometida com interesses corpo- 
rativos de denominaqBes cujo cresci- 
mento numbrico, financeiro e patrimo- 
nial veio a exigir representasiio no po- 
der constituido; sobremodo pelo afi  de 
expandirem o controle sobre meios de 
comunicac;Bo que, por determinaqio 
constitucional, siio concessBes do Esta- 
do. Esses interesses corporativos mes- 
claram-se com tendtncias ideol6gicas 
conservadoras e at6 mesmo com mani- 
pulasBes eleitoreiras. 

Na campanha presidencial de 1989 o 
entio candidato Fernando Collor asam- 
barcou boa parcela do eleitorado evan- 
gClico grasas a um estratagema secun- 
dado por algumas renomadas lideran- 
$as denominacionais. No segundo tur- 
no, ele divulgou a versio de que Luis 
Inficio Lula da Silva tena um pacto com 
o catolicismo romano, e que uma vez 

eleito iria adotar uma conduta persecu- 
tdria contra os  evangClicos. 

A despeito dos amplos setores cat6- 
l i e s  que nio emprestavam seu apoio a 
Lula, e os segmentos evangClicos que o 
apoiavam publicamente, essa versio 
inverossimil foi assimilada. Vale reite- 
rar que foram as pr6prias l ideran~as de- 
nominacionais as portadoras e mante- 
nedoras dessa invensio inescrupulosa. 

N i o  falta, no  imbi to  evangClico, 
quem tente atenuar  esse  episbdio, 
apontando o radicalism0 ideoldgico de 
Lula e as idiossincrasias do PT como 
responsiveis pelos temores do povo 
evangClico. E surpreendente que haja 
pessoas capazes de  tentar justificar 
uma manobra d rd ida  do  sr. Collor e de  
seus aliados nessa manipulaqio - li- 
deransas evanghlicas de renome nacio- 
nal. Estas nio hesitaram, portanto, em 
distorter os fatos, refolqar a desinforma- 
$50 e se subordinarem a expedientes 
ideoldgicos e eleitorais questioniveis. 

Nesta altura 6 oportuno sublinhar 
dois aspectos. 0 primeiro C que n io  sou 
partidirio do PT nem votei em Lula no 
primeiro turno. Em segundo, que n io  
faltaram candidaturas nem grupos mili- 
tantes evangklicos de orientas50 clara- 
mente pmgressista. Entretanto, foram e 
permanecem sendo minorias.  r re sen- 
tei essa ocorr2ncia exemplar da elei@o 
presidencial no propdsito de corroborar 
minhas considerag6es sobre a discus- 
s i o  em tela - a Ctica e o protestantis- 
mo brasileiro. 

AusCncia Ctica, indigCncia 
teolcigica 
0 s  fatos conjunturais t6m inspirado 
uma mobilizasio nacional e m  torno da 
recuperas50 da Ctica, no conjunto das 
relas6es sociais, e sobretudo no plano 
da administra~io pbblica. Essa refle- 
x i o  tornou-se imprescindivel e m  de- 
confincia da crise de valores que inci- 
diu sobre o Pais e da qua1 a violtncia 
crescente 6 o maior indicio. 

Ao falar em reflex50 devemos lem- 
brar que Ctica, em sentido estrito, con- 
siste numa apreciaqio dos problemas 
fundamentais da moral e do conjunto 
das normas de conduta tidas como uni- 

.versalmente vilidas; diferenciando-se 
com isso da moral aplicada. Acrescen- 
te-se a existencia da Ctica teolbgica, 
que efetua o mesmo exercicio racional 
sob a luz de subsidies biblico-teoldgi- 
cos. Tais distins6es operacionais sio 
pertinentes posto que, no protestantis- 
mo brasileiro, mais do que nunca, a te- 
mfitica moral vem sendo hipertrofiada 
em detriment0 da 6tica. 

Pelo exposto jci conseguimos detec- 

A con(v)ivincia com a corrup@o nlo C Tamb6m nlo declarou no Imposto de Ren- 
constituintedo"espiritoprotestante",con- da US$ 20 mil que teria recebido como 
tudo alguns "deputados evang6licos" Go cacht de pregag6es realizadas no exterior. 
protagonistas nos recentes escsndalos p6- Maaoel Moreira (Assembliia de 
blicos nacionais: Deus, PMDWSP) - Um dos 'an6esW do 

Eraldo Tiaoco (Igreja Batista, Or~amento. Durante o exercicio de seu 
PFUBA) - Um dos campe6es das emen- mandato parlamentar, seu patrimdnio teve 
das orcament5rias, acusado deter auxilia- um s6bito aumento de US$ 3,29 milh6es 
do o ent5o relator geral, Ricardo Fibza, na graqas i s  negociatas na Cornis50 do Or- 
adultera@o do orcamento de 1992, mes- camento. 
mo depois de aprovado. Matheas Iemscs (AsscmblQia dc 

Itsuo Takayama (AssemblQia dc Deus, PTB/PR) -Acusado deter recebi- 
Deus, PSD/MT) - 0 'in@nuoW deputa- do US$ 200 mil do ex-presidente Collor 
do do passe de US$ 30 mil que afirmou para votar contra o impeachment. N5o 
nlo encontrar na Biblia motivo para nlo compareceu ?I primeira charnada para a 
aceitar o dinheiro oferecido pelo PSD para vota@o e na segunda, quando o afasta- 
que entrasse no partido. mento jii estava determinado, votou a fa- 

Joio de Deus (AssembKia de Dens, vor do impeachment. 
PPWRS) - Repassou por meio de sub- 
venq6es sociais USS64 mil a uma institui- Fonte: DocumentaGo do Programa de & 
qlo evangGlica, dos quais US$ 39 mil fo- sessori% A Pastoral do CEDI. 
ram parar nas mlos do pr6prio deputado. 

tar uma das causas do dCficit itico no 
pmtestantismo tupiniquim: a indig6n- 
cia teol6gica. Esta decorre de limita- 
qiies acumuladas ao longo da hist6ria 
recente do Pais, j6 discutidas reiteradas 
vezes. Em virtude dessas IirnitasGes, as 
instituis6es oficiais de ensino teolbgi- 
co nas igrejas do Protestantismo de 
Miss50 acabaram por se restringir B ta- 
refa da r e p m d u ~ i o  de conhecimento. 

Por outro lado, surgiram no contexto 
evang6lico centenas, talvez milhares, 
de seminirios reconhecidamente des- 
credenciados academicamente. Alguns 
chegam mesmo a tangenciar a aberra- 
qio. Assim sendo, o que podenamos 
esperar sen50 que apenas e tio-somen- 
te minorias criticas e dispersas sejam 
capazes de cultivar posturas Cticas con- 
sistentes e consequentes? 

0 mais grave e que o agigantamento 
de certas denominasBes ensejou uma 
luta sem quartel pela disputa da hege- 
monia no campo religioso, acamtando 
conseqii6ncias dramiticas. A inclina- 
q io  cormpta dos parlamentares evan- 
gklicos e o confinamento das igrejas 
histdricas d o  apenas as mais not6rias. 
Nessa mesma linha, detecta-se outra 
distorgio gravissima: a a d o g o  do  cri- 
tCrio de maioria como inexpugncivel! 

Nunca C demais relembrar que o 
ponto de vista biblico sobre a pecami- 
nosidade da condigo  humana consti- 
tui-se como salvaguarda contra todas 
as formas irrestritas de poder, estatal, 
religioso, assim como das maiorias. 
Nessa perspectiva n%o se podem, como 
vai se tornando reconente, contornar 
ques tk s  Cticas da maior gmvidade ou 

simplesmente descartar legados histb- 
ricos preciosos, apenas em funsiio do  
expansionismo. 

Crescer a qualquer prqo 
A tendtncia do denominacionalismo 
brasileiro tem sido historicamente re- 
duzir as quest6es Cticas ao campo da 
moralidade e dos costumes. Sabe-se 
que essa conduta vincula-se diretamen- , 
te condisiio minoritfiria dos evangeli- 
co s  na sociedade brasileira. Agora, 
quando se vislumbra um crescimento 
numCrico aparentemente ilimitado, ao 
contririo das expectativas otimistas, o 
que ocorre n io  C urn increment0 da sen- 
sibilidade politica para com os  proble- 
mas dos desfavorecidos. 

A nova s i t u a ~ i o  est i  a exigir que se  
coloque sob o crivo da Ctica, entre ou- 
tras quest6es: a paiticipa@o no poder 
constituido; o uso dos meios massivos 
de comunicaqiio; o potencial formador 
de opiniio; os  mecanismos de controle 
ideol6gico; e congsneres. l b d o  isso 
sem mencionar a problemfitica teolbgi- 
co-pastoral especifica. 

A guisa de conclusiio, pode-se dizer 
que no protestantismo brasileiro atual, 
exceto no contexto das minorias com 
orientas50 ecumenica, ainda nHo se dis- 
seminou urn genuino empenho Ctico, 
frustrado, entre outros fatores, pela in- 
digencia teoldgica e pela ideologia do 
crescimento. 

Josi Bitteamart Fllbo, pastor da Igreja 
Presbiteriana Unida, C mestre em Citncias 
da Religiso e amdenador do Programa de 
Assessoria i Pastoral do CEDI. 
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omo uma "caqa i s  rios morais estHo sob o juizo de uma Par que um documento assim mesmo, por isso mesmo, a Enci- 
C b r u x a s  ", a cdpula razio autbnoma (Cf.art. 32). Tal dispo- sobre a moral cristh clica nPo i banal, nem dispensivel a 
da Igreja Cat6lica pro- siqQo contraria a doutrina que assume o final do s~culo XX? uma estratigia de poder que se exerce 

, piie urna cruzada impla- paradox0 de que o afastamento do refe- Seria correto afirmar por si mesma? 
civel contra teorias mo- rencial divino provocaria a morte da Esti clam que C imperativa a discus- 
rais modernas e contra o verdadeira liberdade. "A justa autono- que hir urns nostalgia sLo sobre a crise moral no bojo da se- 

t desprezo ao discurso mia da razio pritica significa que o ho- do gigantism0 catolico, culariza~io.  Esti nitido o confront0 
itico-religiose. Com sua dicima enci- 
clica, JoHo Paulo I1 provocou, em todo 
o mundo, os  mais diversos rumores. 
Te6logos, bispos e movimentos leigos 
manifestaram-se em concorddncia ou 
cn'tica B nova carta papal. 

Como conceber, no entanto, que Ve- 
ritatis Splendor (VS) possa despertar 
reaq&s negativas, exatamente sobre a 
cornpreens50 de sua ttica, tIo afinada 
com a tradiqio? NQo h i  novidades dou- 
tnnais no documento, que se prop6e 
discutir o patrimbnio moral da Igreja, e 
o faz com fidelidade ?i sua heransa an- 
tiga e ao medievalismo a que pertence 
at6 hoje. Portanto, 1150 procede a hi*- 
tese de anacronismo em sua pregaqlio, 
exceto para os  incautos, desabituados 
com o discurso que este pontificado 
quer refoqar. 

E imprudente a abordagem de um 
discuno moral sem considerar a dinl- 
mica de poder que o envolve. Neste en- 
saio, colocam-se em pauta alguns as- 
pectos do contelido 6tico de VS e le- 
vanta-se uma chave de interpretago, 
que pensa mecanismos de um poder 
com representagio jun'dica diluida. 

Em busca dos universais 
perdidos 
Examinando-the o petfil, fica clam que 
VS nio  vem exortar as "consciincias e 
propor o s  valores, nos quais depois 
cada um inspirarai, de forma autGnoma, 
as  decisdes e as  escolhas da vida" (Cf. 
art.4). Ao contririo, coloca-se contra o 
relativistno moderno, afirmando a uni- 
versalidade de normas morais perma- 
nentes, que devem adquirir formula- 
@es mais adequadas aos diversos con- 
textos capazes de lhes imprimir a atua- 
lidade hist6rica e fazer interpretar a 
verdade absoluta. As normas permam- 
cem vilidas em sua substlncia, mas de- 
vem ser precisadas conforme as cir- 
cunstincias hist6ricas do MagistCrio da 
Igreja (art.48). Nio nega que o homem 
existe dentro de urna cultura particular, 
mas h6 algo que transcende as culturas: 
a natureza humana (Cf. art.53). Ela 
constitui medida das culturas, evitando 
o aprisionsmento a qualquer uma. E a 
dignidade da pessoa humana que d4 ca- 
r4ter universal B lei moral. 

0 papa denuncia que a exigsncia 
moderna de autonomia pmpiciou uma 
6tica de individuaqfo, em que os critC- 

mem possui em si mesmo a propria lei, 
recebida do Criador, mas a autonomia 
da r a d o  nHo pode significar a cria~Ho 
por parte da mesma rado,  dos valores 
e normas morais." (art.39). 0 funda- 
mento biblico para esta questio encon- 
tra-se no livro do Gtnesis (2.16-17), 
onde o Criador permite que o homem 
coma de quase todos os frutos do Jardim. 

Quando a carta diz que, urna liberda- 
de, que se pretenda absoluta, acaba por 
tratar o corpo como dado bruto, est6 
reagindo contra os frutos da investiga- 
g o  da recente biologia midica e das 
teorias sobre o desejo. Lista como inad- 
missiveis: a contracep$Ho, a esteriliza- 
c;Ho direta, a masturba@o, as rela~iies 
pr&matrimoniais, as relaq6es homos- 
sexuais, a fecundaqio artificial (art. 
47). "Rejeitando as manipula~iies da 
corporeidade que alteram o seu signifi- 
cad0 humano, a Igreja serve o homem, 
indicando-lhe o caminho do verdadeiro 
amor, o dnico onde ele pode encontrar 
o verdadeim Deus" (art.50). Este tipo 
de argumentago, que afirma a liberda- 
de limitada a preceitos positivos, 6 a 
ta'tica para a tolerincia do poder. "0 po- 
der, como puro limite traqado i liberda- 
de, pelo menos em nossa sociedade, 6 a 
forma geral de  sua aceitabilidade" 
(Foucault, M. Histdria da sexualidade 
v.1: A Vontade de Saber. Rio de Janei- 
ro, Graal, p.83). 

Fica nitida a ruptura com o pensa- 
mento moderno, em que a Ctica kantia- 
na prega que a ma'xima de urna conduta 
deva ser tal, que possa ser universaliza- 
da. Para substituiresta fdrmula, VS invo- 
ca a ftlosotia tomista da "lei natural", s e  
gundo a qua1 a cr iaeo  racional esta su- 
jeita B divina pmvidencia. Por isso, eta 
participa da Razio eterna. Esta partici- 
paqio i chamada lei natural (art. 47). 

Foi necesdria, contudo, a explica- 
@o de aspectos dos mandamentos pmi- 
bitivos para fazi-10s mais aceitiveis. 
0s preceitos negativos da Lei, como 
aqueles que foram exemplos dados por 
Jesus ao jovem r im (Mateus 19.17-1 8): 
"Nio matads, n50 cometerais adultirio, 
nQo roubaris, nQo levantaris falso tes- 
temunho", resguardam a harmoniosa 
rela~iio ttica, e sHo vilidos como o 
mandamento do amor a Deus e ao p d -  
ximo. NHo 6 que as proibiqiies =jam 
tomadas como mais importantes. "En- 
quanto C sempre moralmente ilicito 

que confronta-se corn 
a modernidade 

matar, pode ser licito, louvivel ou at6 
mesmo obrigat6rio dar a pr6pria vida" 
(art. 50). A relevincia encontra-se na 
abrangtncia da lei negativa, vilida em 
qualquer circunstdncia: o homem pode 
ser impedido de levar a cab0 urna aqio 
boa, mas jamais ser obrigado a fazer 
algo de ma1 (Cf. art.52). 

Enfim, de que depende a qualifica- 
$50 moral do livre agir do homem? 
Serii a intea@o do sujeito que age, as 
circunsdncias do seu agir, o pdprio 
objeto do seu ato? Recorrendo a urna 
longa reflex50 em que se discute a exis- 
tdncia dos atos intrinsecamente maus, a 
VS mostra que um ato d C bom quando 
a intengio, o objeto, meios e conse- 
qiiincias forem bons (Cf. arts. 79-83). 

Levantando a guarda 
A carta tem destinatirio especifico: os 
bispos. Podm, at6 d. Lucas Moreira 
Neves admite seu alcance para um bi- 
lhio de fieis e para toda a humanidade, 
sem que haja constrangimento com ta- 
manha violaqHo de correspondincia. 
Gracejos B parte, quando o papa "se di- 
rige ao Episcopado" restrige o diilogo, 
extrapolando limites de "interpela@o". 
0 recado serve a todos, sem que se di- 
rija a todos. 

6 sugestivo flagrar, na conclusfo de 
urna enciclica 150 contundente em seus 
parimetros axiol6gicos, a invoca@o de 
Maria, M i e  de Miseridrdia. Um sim- 
bolo t io nitido do ~atolicismo, afirmada 
como compadecida e exemplo de vida 
moral, d pode objetivar a deniarcaeo 
de identidade. Parte de uma politica que 
ressalta as diferen~as sob a prepotdncia 
fechada ao diilogo ecuminico. 

Moral da histtiria ... 
0 que esti em jogo? Fundamentos da 
verdadeira moral? Par que um docu- 
mento sobre a moral cristi no final do 
dcu lo  XX? Seria correto afirmar que 
hi5 urna nostalgia do gigantism0 cat6li- 
co, que confronts-se com a modemida- 
de, conforme sugeriu Clodovis Boff 
(Vermelho e Branco, nov. 1993, p5)?  
Ou seri vilida a hip6tese de que nHo 
sendo ficil a aceitagio desse discurso, 

com o ethos da cultura moderna. E evi- 
dente a disposiqio cn'tica aos desvios 
das teologias morais. Estes sHo objeti- 
vos sinceros e assumidos. As intenq6es 
explicitas do documento nio escondem 
os recursos de um dispositivo politico 
mais amplo. 
0 grande mCrito desse discurso foi 

fazer com que as reaq6es positivas e 
negativas B postura moral da Igreja fo- 
mentassem a d iscusdo em torno de 
seus conceitos. As controvirsias pro- 
vocadas com seu lanqamento; a especu- 
la@o da imprensa em torno de.um pos- 
sivel retrocesso ao Concilio Vaticano 
11; o desconforto para o episcopado; 
tudo leva a crer em um poder exercido 
"de cima" para cetcear, proibir, coibir. 

0 Vaticano tem que ficar o tempo 
todo refoqando a crensa em sua auto- 
ridade. Lembrar quem 6 que salvaguar- 
da a verdade, e portanto, quem detim o 
poder. Caso contririo, qualquer dia, 
n io  haveri mais sentido falar em "cri- 
sew de autoridade. 

E mais, tal discurso nfo  suspende, 
mas instiga a catequese "mais insubor- 
dinada", ou 'progressistan, que se le- 
vanta para precisar pos iqks  e colocar- 
se em defesa das supostas ofensivas da 
hieraquia. E assim, um "embate" entre 
"correntes pastorais" se revitalizaria, 
enquando 6 sabido que h i  mais univo- 
cidade na Igreja do que divergincias 
Conceituais. 

E se h i  wnfmnto de f o ~ a s  entre a 
Igreja Catdlica e a modernidade, h i  
tamb4m alianqas. E n i o  aliangas so- 
mente com idiias fiios6ficas, ou corn 
urna a b s t r a ~ i o  axiol6gica, mas com 
suas instituiees. 0s projetos de evan- 
geliza@o que se aliam is foqas  da mo- 
demidade, sejam reativos ou progres- 
sistas, implicam agenciamento muito 
mais potente. 0 Catolicismo, de um jei- 
to ou de outm, sai fortalecido. 

A proposta que se infere niio parte de 
cfitica apressada, nem de indiferensa, 
mas ruptura com a totalidade concei- 
tual marcada pelo platonismo. Objetiva 
privilegiar urna economia de poder, 
para demarcar mecanismos mais com- 
plexos que urna teoria do poder repres- 
sivo pode supor. 

a - r  Robertn de Varroadlas lapa 6 fi- 
16sofo e intepante da equipe do Propma 
de Asscsjoria B Pastoral do CEDI. 



o n m o  Pastoral Idiiias 

Nova Era e a batalha no mercado 
- dos bens simbolicos 

Marcos Alves da Silva 

D e urna maneira persistente e de for- 
ma impressionante, a temitica da 

Nova Era tem ocupado espaqo na pauta 
dos temas considerados pelos evangili- 
cos e tambim agora pelos catblicos. 

Desde os  centros urbanos at6 as me- 
nores vilas do interior, a Nova Era 6 

'tematizada. Nesse caso, o trato que se 
d;i B matiria tem um cadter combativo 
e de apologia da genuina f i  cristi dian- 
te de um grave erro a que o povo estaria 
sendo induzido. De tal forma que o 
conceit0 Nova Era batiza o mais novo 
e tem'vel inimigo da f6 crist5. Essa pos- 
tura, obviamente, C reacioniria no sen- 
tido etimol6gico do termo. 

Surgem, entgo, algumas perguntas: 
contra o que ou contra quem estes seg- 
mentos do cristianismo estiio lutando? 
Qual a r a d o  para tanta apreensio? 0 
que 6 que se teme? Por que surgem as 
atitudes belicosas? E; afinal, o que 6 
Nova Era? 

Este tema comporta abordagens di- 
ersas, mas, no limite deste artigo, gos- 
~namos  apenas de "pin~ar" alguns ele- 
lentos. 

Necessaria-  t a r  a Unesco  
men t~ ,  todo mo- como estratdgia 
vimento tende a de aqio da Nova 
cristalizar-se e a Era. Como o "ini- 
experi t  ncia de migo" tem que  
uma religiosida- s e r  c la ramente  
de  s incre t ica  identificado, essa 
tende B formali- nova religiosida- 
zaqio e 3 insti- de que 6 vivida de 
tucionalizaqio. forma t io  difusa 
0 s  individuos e nio convencio- 
se agrupam e o nal 6 transubstan- 
que era uma ex- ciada e entendida 
peri tncia reli- como orquestra- 
giosa passa a ser G o  mundial pla- 
tamb6m expres- nejada. E precis0 
sio, ou relig-iio. Hoje, muitos daqueles um inimigo clam a combater. 
que desejavam viver urna experitncia Para o mundo protestante 6 relativa- 
religiosa sem limites, aberta, estio en- mente ficil a explicaqHo deste fenbme- 
quadrados em gmpos que at6 j i  osten- no, pois o protestantismo brasileiro 
tam urn discursos hennktico, cheio de sempre definiu sua identidade pela ne- 
jargdes e de maneirismos. Diria mesmo gaqio. Como confissio minoritiria, 
que esses gmpos niio estio livres do formou seu perfil em contraposi@o ao 
sectarismo e do dogmatism0 que apon- catolicismo romano: o protestante era, 
tam nas outras confissdes. entiio, tudo o que n io  era catblico. Com 

as experitncias ecumtnicas e as  apro- 
0 fim do milsnio: o ximaq8es como o estudo da Biblia, mo- 
apocalipsismo e o lnessianismo vimento carismitico, etc, a definiqiio 
Curiosamente o ser humano marca o pela c o n t n d i ~ l o  com o catolicismo se 
tempo e empresta a essa mera inarca- arrefeceu. Foi a vez do comunismo ser 
qiio um poder que Ihe passa a ser ine- elevado a inimigo mor. Aqueda recente 
rente. Ano 2000 i d urna refesncia hi- do chamado socialismo real quase fez 
potitica, que n io  estri na natureza mes- muita gente perder o emprego ... Era ne- 
ma das coisas. Mas, quem disse que o cessirio aos evangdlicos buscarem um 
homem vive neste mundo? Ele vive novo inimigo com que se confrontar, 
num mundo criado pela sua imagina- para traqar e reafirmar sua identidade. 
$50: isto 6 a cultura. Por que as passa- Cremos ser esta urna hip6tese plausi- 
gens dos s6culos se tomam mais e ~ g -  vel. 
mas? Por que agoura-se tanta coisa Quanto B preocupaqio que c o m e 9  a 
para o final do milenio e o inicio de surgir no meio cat6lic0, certamente ad- 
outro? Nessa batalha de bens simb6li- v6m do cuidado com o institucional, 
cos, tanto os combativos "protetores da pois tanto perde adeptos para as igrejas 
f6 cristi" como seus arquiinimigos da pentecostais como para a "religiosida- 
NewAge se potencializam: numa pers- de sem religiio" que muitos c- 
pectiva "apocalipsista" est io o s  pri- de Nova Era. Aliiis, N 
meiros e numa perspectiva messilnica, nhamos, 6 um tennd i r  
os segundos. VOCO. Toma sentidos di~cwnres ~ u n ~ u r -  

Muitos segmentos evang6licos, e me C usado por esta ou aquela pessoa. 
agora tamb6m alguns cat6licos, tecem Dehaixo desse "guarda-chuva" cabem 
verdadeiras teorias apocalipticas, en- -;-s mais diversas visto que n8o exis- 
contrando n nto, grupo ou seita ogani- 
a Besta. Por ,a levar esse nome, corn 
ndutica s i m p l ~ l ~ a  c; ulrla vnau cuIljull- uu=,=lll mguld. 0 que h6 6 a wtenciali- 
tural limitadissima, aplicam textos bi- 1 da pirspectiva 
blicos aqui e ali para combater aquila >s que tendem a sc 
que elegeram o maior inimigo das igre. Iada era de Aquririo, os qua1 

o firn da era de Peixes. 8 1 

, similar sos jB havidos na I 
ristianismo; carregado de 1 

n o mal, mmo as pifimides, o sim. ,rognbsticos otimi 
o do Tao, atalha se trava err interior d 
el simb6 identific-s fa. ma harm0 

lam ao ridicuro, como por exemplo, ci- sequcnte r e a ~ i z a e o  do  paralso. 

Tanto o apocalipsisa ativo 
como o messianismo ufamsra ~ e w  Age 
beiram a mediocridade religiosa. A pa- 
ran6ia de constituir inimigos e o sincre- 
tismo, aparentemente ridiculo que se 
mune de ritos, amuletos, duendes e ou- 
tros recursos, constituem-se lados de 
urna mesma moeda: o enigma que o ho- 
mem cria inexoravelmente em torno do 
fim de um tempo, do firn dos tempos e 
do fim de seu pdprio tempo. 

Exorcizando a parandia 
e recuperando a espiritualidade 
Se existe coisa quixotesca 6 a luta con- 
tra a chamada Nova Era migo 
indetenninado e imprecie I, ati- 
ram para todos os  lados c a m r ~ a m  os  
alvos mais incrfveis, por conta de Nova 
Era: entram nessa "linha de tiro" 6rgH- 
os  como a ONU, Unesco, Comunidade 
Econbmica Europkia, entidades e 
gicas, empresas como a Amway 
Uma verdadeira patologia religios 
essa paranoia tot 
d i d  ... 

De outro lada 
piritualidade 6 algo nqulsslmo p 
humanidade. E esta n io  6 patrin 
nem monofllio de detenninados 
pos cristios. Necessitamos todos 
bumildade de at 
te. A esse prop! 
lembrar a sa'bia palavra ue urn nu .__---_ 

pro fundamente d. HClder Cir- 
mara: 
Se discordas de mm, tu me ennqueces. 
Se ds sii 
e busca, 
e tentas enconiru-ra cana 
ganharc 
tendo a 
eamOd 
de completar cot 

I, um ini 
io. Assin - ---A- 

~016- 
, etc. 
;a. Se 
#.--- la tem cu ra, so 0 tc clllyu 

la es- 1, a redes 
ara a 
d n i o  
gru- 
te* a 

dudanga de paradig inas 
ioje est6 mais clam que, h i  dkcadas, o 
acionalismo, o positivism0 da citncia, 
nfim, o modelo cartesiano de conhe- 
er o mundo e aquilo que foi intitulado 
realidade" esti  em franca decadencia. 
ptndulo faz agora o percurso inverso 

a dnfase recai sobre o intuitivo, a sub- 
stividade, a espiritualidade, o afetivo, 
tc, basicamente em todos o s  campos 
o saber e do fazer humano. 

A religiosidade, que estava em baixa 
ia cotaqio dos meios acadtmicos e da 
hamada intelectualidade esclarecida, 
;anhou novos contornos e novo "sta- 
us" e 6 cultivada "desavergonhada- 

%"I s. 

eren- 
:mais 
Imem 

,render c 
Bsito, nu 
- - I  . 

om o dif 
Inca 6 de 
.la L- 

cristiio, c 

hamam 
conve- 
e equi- 
---A--- 

ova Era, 
npreciso 
c---*-- 

antes inc&dula, parece estar 
Jluaua pela descoberta de um mundo 
- o do espirito - que n io  conhece 
ronteiras, muito menos as geogdficas. 
issim, buscando expressdes e formas 
m diversas religices e filosofias orien- 
ais, procuram realizar sua experikcia 
eligiosa fora das estruturas institucio- 

nais. Muitos agnbsticos, a te- 
rialistas histbricos, mantistr is- 
tas e outros tantos militantes aos anos 

: 1970 q~ m o narii 
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1s e m  pr meditacl 

igir engar 
&.->- - 
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10 Idkias conterto Pastoral 

ENTRE CESAR E MAMMON 

0 desafio pastoral do neoliberalismo 
Dennis A. Smith 

0 neoliberalismo sustenta que a li- 
vre competiqiio num mercado 

aberto produziri urna sociedade efi- 
ciente e produtiva. Para os economistas 
neoliberais, "se em urna sociedade se 
incentiva cada um dos individuos que a 
integram para se lansarem livremente 
em busca da maior utilidade individual, 
s e d  alcaqada a mixima efidcia pro- 
dutiva possivel, fazendo coincidir o in- 
teresse individual com o interesse so- 
cial". Ou seja, a competigo desenfrea- 
da, impulsionada pela avareza, tem que 
nos levar I justiqa social! 

Em termos de politica macroecond- 
mica, urna proposta essencial do neoli- 
beralismo 6 a privatiza~io dos servisos 
pliblicos. Sob a tese de que a empresa 
privada C menos cormpta e mais efi- 
ciente que os governos, o patrimcinio 
de muitas naq6es tem sido entregue Is 
suas respectivas elites a presos de ba- 
nana. No entanto, permanecemos a es- 
pera de melhores servisos! 

Na Amirica Latina, como em muitas 
partes do mundo, serviqos pliblicos 
como a satlde, a educaeo e o transpor- 
te tCm sido ha' muito tempo subvencio- 
nados pel0 Estado. Outros servips bi-  
sicos como energia elitrica, dgua e ser- 
viso telefbnico tCm sido administrados 
por monopcilios estatais. Teoricamente, 
estes servips, por fazerem parte do pa- 
trimdnio nacional, tCm que ser admi- 
nistrados pelo Estado para o bem co- 
mum. Na pdtica nHo t assim. DCcadas 
de c o m p ~ o ,  nepotismo, falta de in- 
vestimento em infraestmtura e m i  ad- 
ministraqiio t im deixado hoje a maioria 
da populasio latino-americana com 
menos acesso a esses serviqos pliblicos 
do que ha vinte anos. 

Mesmo reconhecendo que o Estado 
tem fracassado estrepitosamente em 
prover tais servips, tampouco vemos a 
privati7aqio como urna esperanqa. De 
acordo com os neoliberais, a privatiza- 
$50 tem que resultar em melhores e 
mais amplos servisos pliblicos, porque 

- os  exp6e Is forsas do mercado, ou seja, 
a competiqiio. 0 problema 6 que as oli- 
garquias latino-americanas que estio 
comprando esws serv ips  tem lutado 
por muito tempo contra um mercado 
aberto. Elas t6m-se consolidado em 
monopcilios precisamente para nio ter 
que entrar em competiqio nacional e 
converter s tu poder econ6mico em in- 
fluencia politica para deixar sem efeito 
a legislasio trabalhista e ecolcjgica vi- 
gente, para escapar dos impostos, e 
para fechar as fronteiras B competigo 
internacional. Ou seja, ao privatizar, 
estrremos pasando de monop6lios es- 

. .- .- X 

tatais a monopdlios privados. E em ptiblica, mas tambdm para os 
uma cultura de impunidade, nHo exis- milhares de grupos popula- 
tem mecanismos adequados para asse- res e ONGs que buscam ser- 
gurar que os novos donos cumpram o vir e representar o s  exclui- 
prometido. dos latino-americanos. A cri- 

Como cristios, ha que nos chamar a + se politica que nossa socieda- 
a t eneo  o papel da compet i~ lo  desme- de vive atualmente apmsenta- 
dida (leia-se avareza) neste sistema 1 se como urna oportunidade 
econ6mico. 0 testemunho biblico e o z sem precedentes para avaliar- 
ministbrio de Jesus nos apresentam -$ . mos nosso pl6prio cornporta- 
uma s i n e  de principios Msicos para as 2 mento. 
rela+s econ6micas, por exemplo: Corn o ristcrna ncolibed, .r, rnliorim u~ia aub Nossos g ~ p o s  d o  parti- 
l Toda riqueza e autoridade procede de exclofdns do qae auaca cipativos e respondem Is 
Deus (Lev 25.23; Rm 13.1). Por isso, verdadeiras necessidades 
os que se aproveitam da riqueza e da 0s governos se prop6em a prestar ser- dos excluidos? 
autoridade para fins opressores e egois- visas bdsicos unicamente I teqa parte Hoje em dia, todos estamos enfren- 
tas tet-50 que prestar contas ao povo e a da populasio. tando uma crise de valores. Temos dei- 
Deus mesmo (EX 3.7-8; Is 5.5-13, 10.1- Dessa forma, um dos elementos xado para tr5s um mundo muito mais 
4; Am 2.6-8; Mq 3.1-4,9-12; Tg 5.1-6). mais devastadores e antievang6licos do sensivel em que tinhamos bem clam a 
m Com freqiicncia, a riqueza e o poder neoliberalismo 6 a institucionaliza@o diferenqa entre o bem e o mal. Como se 
se convertem em idolos que vitimam os  da tendgncia ja' existente de somente hoje d nos restasse selecionar tons cin- 
pobres e destroem os ricos e poderosos prover de serviqos p~blicos urna mino- zentos. Ai estHo o individualismo e o 
(Hc 2.5-20; Mc 10.23-27, LC 12.13- ria privilegiada da populaeo. Segundo materialismo da sociedade de consu- 
15). os projetos econbmicos oficiais vigen- mo. Ai esta' a voz sedutora do autorita- 
mOs ricos e poderosos tBm a obrigaslo tes, as maiorias excluidas, filhas e fi- rismo. Vemos a cormp@o dos ricos e 
de servir e proteger os  fracos e exclui- lhos de Deus, nio existem! Jb que nio poderosos e vemos que nada lhes pesa. 
dos (Dt 10.17-19; I Jo  3.17). No entan- contam com muito poder aquisitivo, e s  0 desafio que temos adiante C gran- 
to, muitos ricos e poderosos tBm acu- sas maiorias, que sempre tCm tido pou- de. Em alguns casos, temos que recupe- 
mulado seus bens por meio de mentiras co acesso aos servips pliblicos, estio rar urna verdadeira vocaqo evangilica 
e de opresdo (Is 3.14; Jr  5.26-27). agora mais excluidas do que nunca. de servicp, recordando a sensibilidade 
n Avida e a d i g ~ d a d e  da pessoa mais 0 neoliberalismo tambQm possui e honradez de nossas miies e pais espi- 
humilde-vale mais que toda a riqueza uma Bnfase desumanizante no consu- rituais. Em outros casos, temos que 
do mundo (Sl 8; Mt 6.25-34). mismo. A cultura do shopping mall tem criar uma mistica evangtlica nova, par- 

Eu me pergunto: 6 possivel ser par- invadido a AmCrica Latina. Na socieda- tindo do vazio Ctiw que temos herdado 
ticipante do sistema neoliberal como de de consumo, ser C consumir. 0 valor de igrejas petrificadas. Em todos os  ca- 
tal e como se esti implementando na do individuo esti estreitamente ligado sos temos que nos manter sensiveis I 
AmCrica Latina hoje e manter fidelida- ao fato de ostentar bens de marcas re- voz de Deus que nos fala da periferia da 
de a estes principios fundamentais de conhecidas. A sociedade de consumo nossa sociedade. Temos que abrir nos- 
nossa f6 cristi? estii muito ligada B penetraeo e ao do- sos olhos ao rosto de Jesus refletido nos 

minio dos meios de comunicaqio de rostos dos excluidos. 
A phtica do neoliberalismo: massa, especialmente a televigo. NHo podemos esperar que a classe 
a avareza como artifice politics, os  militares e a oligarquia to- 
do progresso social 0 discurso politico mem a iniciativa. Se pretendemos ofe- 
Reconhecemos que a compefiqBo nem dos neoliberais recerum exemplo 6 t h  e moral ii socie- 
sempre tem que ser nociva. Entretanto, 0 discurso politico dos neoliberais 6 o dade, devemos aproveitar esta conjun- 
pressup6e que sempre deve haver ga- da modemizaqlo, moralizaqio e demo- tura para reconhecer e retificar nossas 
nhadores e perdedores. Neste caso, n io  cratizaqio. Nos liltimos anos os politi- falhas. 0 ap6stolo Paulo nos aconselha 
estamos falando de uma partida de fu- cos neoliberais tern-se apresentado que nlo devemos seguir "a corrente do 
tebol, mas de um sistema socioeconb- como a nova e verdadeira alternativa mundo em que vivemos, mas transfor- 
mico em que os  ganhadores sobrevi- que reformari as apodrecidasdemocra- mar-nos pela renovaqiio das mentes. 
vem e os  perdedores, nio. Estamos fa- cias latino-amencanas. A e le ieo  des- Assim saberemos qua1 C a vontade de 
lando de um darwinismo social, urna lei ses politicos demonstrou que muitos la- Deus, o que 6 bom, o que Ihe agrada, o 
do mais forte, que outorga a alguns tino-americanos confiaram, ainda que que 6 perfeito (Rm 12.2). 
urna vida luxuosa enquanto condena temporariamente, nessa alternativa. No 
outros, a maioria, h mis6ria. entanto, as experihcias de Fernando 

Na dicada de 1980 no Cone Sul, va- Collor de Mello (Brasil), Jorge Serrano 
Dennis A. Smith, mission4rio leigo da rios analistas sociais comesaram a falar Elias (Guatemala) e Carlos Andds PC- Igeja (EUAl nr 

do "telq0 excluido". Eles assinalaram re2 (Venezuela), todos devotos do neo- delde 1978, wordenador gersl do Centm 
que os mesmos governos, na hora de liberalismo, demonstram que a pr;itica ~ ~ ~ ~ g l i ~  ~t ino - .mer i cano  de ~~~~d~~ 
implantarem as tarefas sociais, somen- nio coincidiu com o discurso. Pastorais (CEmp). 
te se propuseram prestar servisos bisi- Entretanto, 0s temas da modemiza- Earaido da Revisa de Religigo e Socie- 
cos a dois teqos da populaqio. Segun- ~ 5 0 ,  m0ralizac;io e democratiza@o dade, n. 8, Guatemala, outubro-dezembro 
do seus cilculos, n lo  dava para mais! continuam vigentes. S io  temas urgen- 1993. 
Noutros paises a propoqiio se inverte. tes, nio somente para a administrasio 



c'nntexto Pastoral 

Pensamentos sobre a falta atual de alimentos 
mais introduzido neste reino. A terra 
que alguns anos atris era dividida entre 
dez ou vinte pequenos posseiros e que 
lhes permitia sustentar suas famflias 
confortavelmente 6 agora englobada 
por um grande fazendeiro. Um fazen- 
deiro tem agora um patrimanio que an- 
teriormente sustentava dez ou vinte fa- 
milias. Cada urna delas tinha porcos e 
aves dom6sticas que voluntariamente 
enviavam ao mercado. 0 s  mercados, 
portanto, eram abastecidos e a abun- 
dlncia mantinha os presos ao alcance 
do povo. 0s  fazendeiros, entretanto, 
nCo se importam com isso. 

0 luxo 6 outra coisa, a mais tem'vel 
de todas, a mais destrutiva da felicida- 
de pessoal e social. Por que n io  somen- 
te a came de boi, o cameiro e o porco, 
mas tambdm todos os  t i p s  de alimen- 
tos s lo  t i o  caros? 0 que pode vencer o 
luxo? k s6 examinar a cozinha dos po- 
derosos, dos nobres e da corte, quase 
sem exceqiio, e, observado o surpreen- 
dente desperdicio, n io  mais se admira- 
r i  da escassez, e do resultante alto cus- 
to daquilo que eles com tanta agilidade 
destroem. 

VII. Mas, por que a t e rn  est4 tiio 
cara? Porque pelas raz6es acima, a aris- 
tocracia n lo  pode viver da forma que 
es t i  acostumada, sem aumentar sua 
renda, o que a maioria s6 pode fazer 
aumentando os  alugu6is. Assim, o pos- 
seiro, pagando mais aluguel pela terra, 
precisa ganhar mais pelos produtos. 
Isto, por sua vez, aumenta o p w o  da 
terra e assim a roda gira. 

WII. Mas, por que os impostos d o  
t i o  altos? Pot causa da divida nacional. 
Eles tbm que ser mantidos altos en- 
quanto a divida existir. Ouvi dizer que 
o oqamento nacional setenta anos a t d s  
era, em tempos de paz, aproximada- 
mente 1 6 s  milh6es de libras por ano. 
Agora, d os  juros da divida pdblica d o  
quatro milh6es por ano! 

Resumindo entlo: milhares de pes- 
soas em toda a terra estlo momndo por 
falta de alimentos. Isso 6 devido a di- 
versas causas mas, acima de tudo, 3 fa- 
bricaqlo de bebida, aos impostos, ao 
luxo. 
Ai esti o ma1 e as inegriveis causa 

dele. Mas, onde estd o remddio? 
Talvez exceda a sabedoria humana 

dimr. Mas nio seria um e m  oferecer 
algumas sugesths no assunto. 

1. Qual o rem6dio para curar esta bl- 
cera maligna para as milhares de yes- 
soas morrendo de fome? Arranjar em- 
prego para elas, e elas acha6o o seu 
sustento. 

2. Mas como a aristocracia pode ar- 
ranjar-lhes emprego sem se arminar? 
Procure um mercado para o seu produ- 
to e os  pa t rks  Ihe dario emprego de 

A fome nunca esteve tdo presente que muitos n lo  encontram nada para 
nas mentes dos brasileiros como fazer? A r a d o  de nlo terem nada para 
nos liltimos meses. 0 motivo foi a comer 6 a falta de emP*go. , 

deflagra~do de uma campanha 11. Mas, por que nlo t tm  emprego? 

nacional para combat@-la. Porque os  ex-patr6es n lo  podem mais 

CONTEXT0 PASTORAL resgata urn mantb-10s. N l o  podem empregi-10s 
porque n lo  tbm mercado para seus pro- 

que completard em 221 dutos; os alimentos s i o   PO cams que a 
a reflex(5o do fundador rnaioria do povo n l o  pode comprar 

do Metodismo, John Wesley, sobre mais nada. 
temas que fazem pensar que o 111. Mas, por que o s  alimentos 60 
passado ndo existe mas C presente. tiio caros? Particularmente, por que a 

farinha estii t l o  cara? Deixando de lado 
raz6es parciais, a causa principal 6 que 

sobra. E isto se faz diminuindo os prc- 
qos dos alimentos, pois assim o povo 
teri tamb6m dinheiro para outros pm- 
dutos. 

3. Mas como reduzir o p r e p  do  trigo 
e da cevada? Proibindo para sempre, 
acabando completamente corn aquela 
praga a sabde, aquela destruidora da 
forsa humana, da vida, e da virtude, 
que 6 a fabricaeo de bebida! Isto em si 
provavelmente resolveria quase tudo. 
0 p q o  do milho abaixaria pelo menos 
um teqo. 

4. Como reduzir o p r e p  da aveia? 
Reduzindo o nbmero de cavaloa E se- 
ria possivel fazer isto (sem prejudicar o 
lavrador, o carroceiro, ou quaisquer ou- 
tros que empregam cavalos no seu tra- 
balho): a) estabelecendo um imposto 
de dez libras sobre cada cavalo expor- . 
tad0 para 8 Franqa; b) estabelecendo 
um imposto sobre as  canuagens da 
aristocracia. 

5. Como reduzir o p r e p  da cam de 
boi e de cameiro? Aumentando os  reba- 
nhos de ovelhas e gado. E isto aconte- 
ceria sete vezes mais, se o p r e p  dos 
cavalos fosse diminuido. 

6. Como reduzir o p r e p  do p o r n  e 
das aves domCsticas? Primeiro, nHo ar- 
rendando terns a p r e p  superior a cem 
libras por ano; segundo, diminuindo o 
luxo por lei e pot exemplo, ou por am- 
bos. 

7. Como reduzir o p q o  das terms? 
Por todos os modos acima menciona- 
dos, visto que cada um contribui p a n  
diminuir as  despesas de capital, espe- 
cialmente o Bltimo - restriqio d o  
luxo, que 6 a maior e a principal fonte 
de necessidade. 

8. Como diminuir os  impostos? Pri- 
meiro, acabando com a metade da divi- 
da nacional, economizando desta ma- 
neira cerca de dois milhiks de libras 
por ano; segundo, acabando corn todas 
as ridiculas pens6es dadas a centenas 
de pessoas ii toa, tais como as de gover- 
nadores de fortalezas ou castelos, que 
nestes cem anos sci abrigaram gralhas e 
corvos. 

Mas isto sen5 feito? Receio que Go .  
Pelo menos n lo  temos r a d o  de esperar, 
sendo as Escrituras verdadeiras, de 
urna naqlo tal como esta, onde h i  tSo 
profundo, declarado e completo des- 
prezo a toda religilo e niio temor a 
Deus? Parece que rests apenas Deus 
atuando por sua causa. F,, assim sendo, 
que caiamos nas mHos de Deus e n i o  
dos homens. 

John Wesley 

enormes quantidades de milho sHo usa- 
das para fabricar bebida. Juntando to- 
dos os  fabricantes da Inglaterra, temos 
r a d o  para crer que um pouco menos da 
metade do trigo produzido no reino, 
cada ano, 6 consumido na fabricacjio 
desse perigoso veneno; veneno que na- 
turalmente destdi, n io  somente a forqa 
fisica e a vida, mas tamb6m os  valores 
morais de nossos compatriotas. 

a 
3 
E 

Texto extrafdo de The woAs of John R b  
ley, Vol XI, p. 53-59. 

Esse fato pode ser rejeitado: "Isto 
ecentemente muitos artigos exce- n lo  6 possivel. Sabemos pelo imposto R entes tbm sido publicados sobre a pago quanto milho 6 destilado!" Sabe- 

atual falta de alimentos, com suas cau- mos mesmo? Nlo haved dbvida de que 
sas apontadas por homens de expenen- todo o imposto 6 pago sobre o milho 
cia e reflexlo, mas s e d  que nlo falta que 6 destilado? E que dizer do grande 
algo nestas publicaqtks? Um escritor nbmero de alambiques particulares que 
aponta urna causa, outro aponta outra. nHo pagam qualquer imposto? Eu mes- 
Pordm, quem indica como cada causa mo j i  ouvi um empregado de um emi- 
em particular influi no preqo de cada nente destilador ocasionalmente decla- 
aliment0 e como estas causas em con- rar que para cada litro, sobre o qua1 pa- 
junto produzem resultados t l o  tristes? gou imposto, ele destilou seis sobre os  
Voluntariamente oferego a homens quais nlo pagou nada. Sim, j i  ouvi des- 
abertos e benevotentes, algumas idBias tiladores afirmarem: "Temos que fazer 
sobre este importante assunto, propon- isto para sobreviver". Logicamente, 
do algumas quest6es e acrescentando a entHo n io  podemos julgar pelo imposto 
cada urna delas o que parece ser a res- pago quanto milho 6 usado na fabrica- 
posta cjbvia e direta. qHo de bebida. 

I. Primeiro pergunto: por que milha- IV. Mas, e a aveia, por que 6 t i o  
res de pessoas estlo morrendo de fome cam? Porque o nbmero de cavalos para 
em toda a naqio? Que 6 um fato eu sei, carruagens e charretes particulares 6 
pois o tenho visto com meus pdprios quatro vezes maior do que era quatro 
olhos por todo canto da terra. Conhqo . anos atds. Se nio se produz quatro ve- 
pessoas que s6 podem comer urna re- zes mais aveia do que se produzia h i  
feiqlo um dia sim, outro nlo. Conhqo quatro anos, o preso n l o  pode ser o 
outra pessoa que embora h i  poucos mesmo. Se apenas duas vezes da quan- 
anos tivesse todas as  convenibncias da tia 6 produzida, obviamente o p r q o  do- 
vida, hoje cata do esterco larvas fedo- - brad. 
rentas e as leva para casa para repartir 0 aumento do preqo de um cereal 
com o s  filhos. De urna terceira ouvia sempre aumenta o de outros; o alto pre- 
inocente declara~lo:  "De fato estava qo do trigo e da aveia tamMm causa o 
quase desmaiando e t i o  fraca, que qua- aumento do preqo da cevada. 
se n io  podia andar, at6 que o meu ca- V. Por que as carnes de boi e de car- 
chorro, n io  achando nada em casa, saiu neiro s l o  t lo  caras? Porque muitos fa- 
e trouxe de volta um osso em estado zendeiros que criavam grandes reba- 
relativamente bom, o qua1 tirei da sua nhos de ovelhas e de gado, ou ambos, 
boca e fiz um bom jantar". Hoje este 6 agora nlo criam nada. Eles podem me- 
o caso de multiddes, numa terra trans- lhor aproveitar a terra criando cavalos 
bordando, por assim dizer, de leite e para exportaslo. 
mel, abundante de todas as necessida- V1. Mas por que o porco, as  aves do- 
des, convenicncias, superfluidades da m6sticas e os  ovos s l o  t l o  caros? Por 
vida! Entlo, por que C assim? Por que causa da monopoliza~lo das fazendas; 
tantos n lo  tem nada para comer? Por talvez o monopiiiio mais diab6lico ja- 

1 
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PcEscoa - nem escravos 
nem mortos 

Carlos Arthur Dreher 

Qua1 6, de fato, a festa maxima da cristandade? Ao se observar a cruz e pensar nela como um 
Costuma-se dizer que 6 o Natal. E nlo hB diivida de que instrumento de tortura, pode-se entender como a crur 
se trata de uma data importante. Celebra-se o milagre de cruel. Ter em mente que o crucificado teve as m5os e 

uvir 
do7 

Deus ter-se tornado um-de n6s, nascido pobre, deitado p6s varados por enormes cravos... que ficou It5 

em cocho de comida de animais. Natal 6, de fato, uma pendurado muito tempo, depois de aqoites e 

ie da vic 
:NZ, De 
-. . - - - . 

sta a 

humilhaq6es, para ir morrendo aos 
poucos! 

Ao se observar a I ~de-se o 
constantemente aquae grito horren 
carregado de dor e de imptencia: 
"Meu Deus, meu Deus, por que me 
abandonaste?" A cruz de Jesus Cris 
denuncia a crueldad la i m p :  
tanta gente. Ali na c US se to 
igual i s  crianqas de ma, aos milh6t 
famintos, aos desempregados, aos 
camponeses sem terra, aos opedric 
ma1 pagos, 5s mulheres oprimidas, 
pessoas sem direitos, aos violentad 
torturados, enfim, a toda sorte de 
deserdados que vlo morrendo um 
POUCO a cads dia* Ali7 naquela cruG 
estio todos eles, pomue. na cruz D*ll~ 
mesmo esti definiti 

Na ctuz de Cristc 
crueldade da vida, ao derrotar a morte 

a vida. A. terceiro dia 
crucificado ressuscita. E, CUIJI sua  
ressurrei@o, Deus proclam 
alta, o seu sim vida, 0 sel 
morte. A ressumiq50 de Jesus lo1 
palavra defi 
as cruzes dc 
ccuz para ninguclll, U C U ~  mcs~nu LCL 

festa importante. 
Ngo 15, porbm, a festa mixima da 

cristandade e sim aquela que esti sendo 
preparada. E a PBscoa, a festa da 
libertaqiio. PBscoa 6 o eixo central da 
Biblia. Pgscoa C o eixo da f6 e da 
esperansa do povo sofrido e humilhado. 

JB, muito antes de Crfsto, o povo judeu 
celebrava a festa da PBscoa. 0 pr6prio 
Jesus a celebrou com seus discipulos em 
JerusaICm, pouco antes de ser preso por 
aqueles que o levariam B morte (Lc 
22.7-23). Ess? festa marcava urn 
acontecimento decisivo na hist6ria do 
povo judeu. Lembrava a saida do Egito, 
lembrava o $xodo (fix 12). 

NO Egito, o povo de Deus havia sido 
reduzido B condiqio de escravo. 
Duramente os hebreus trabalhavam nas 
grandes construq6es de Fara6, ao 

~sso do chicote, B base da fome, da 
de seus filhos, B espera de sua 

,. _,.- a morte. 
Mas Deus viu a afliqBo de seu povo, 

ouviu o seu clamor, conheceu o seu 
sofrimento. Par isso desceu para liberta-lo 
do Egito, e dar-lhe uma terra que fosse 
sua, em que pudesse trabalhar para si 
mesmo, usufruindo de sua produqiio 

W"" 

les. 
a 

(ex 3.7s). Com sinais e com milagres, seu Filho ser pregal 
Deus arrancou seu povo da miio de Fara6. Isto C PBscoa. Dc 

Simbolos da 
ressurrei@o 

PELICAN0 
0 pelican0 simboliza G 

cio de Cristo na cmz. Segundo a 
lenda, em tempos de comida es- 
cassa, 0 pelican0 abre um burs- 
co no pdprio peito pan alimen- 
tar os filhotes com seu sangue. 
Este simbolo era muito mais 
usado na Idade M6dia mas aPa- 
rece em muitas igrejas cristiis de 
hoje. A lenda deve ter tido on- 
gem no fato de que os filhotes 
do pelicano comem d. comida 
armazenada no grande papo que 
fica na Pafie mais do bico 
da mie. 
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I amraade, a fesra uil ~~bertaqfio. I aav, 
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nana em que us juucus  celebra 
1 em Jes 
definitil 

m- 

p j a  Pdmitiva, o pavgo era 
simbolo muito comum da 
urreiqlo. Na Cpoca de 

muda, o pavio ganha novas pe. 
nas, mais brilhantes do que a3 
que ele perdeu. A beleza do sim. 
bolo 
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