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Caminhando no deserto. Divulgação
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O deserto de Abraão

Antes de Moisés e do Sinai, havia já Abraão, o primeiro a dar um passo para fora de si mesmo, em direção ao
Desconhecido, em direção ao Outro, que o chamava do
mais distante de seu silêncio. Então, a terra tomou as características de um caminho, e Abraão compreendeu que
a vida é uma longa caminhada pelo deserto.
“O Senhor disse a Abraão: Sai de tua terra, de tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que mostrarei”
(Gn 12,1).
Ir para o deserto é, em primeiro lugar, “partir em direção a si mesmo”. É a isto que somos convidados. Para se
conhecer verdadeiramente a si mesmo é preciso “deixar”
um certo número de memórias com as quais confundimos
nossa identidade.

Mas esta caminhada através do silêncio, em direção ao
infinito e ao sem limites de si mesmo não é uma empreitada
de aniquilamento; ela reata os laços com aquilo que o homem tem de Eterno que é ele mesmo, e se acha velado pelas
ocupações e preocupações do tempo.
Abraão e os patriarcas gostavam de sentar-se à hora do
por-de-sol, na própria terra nua, sob as estrelas, bendizendo
o cansaço, sorrindo de seus desejos irrisórios. Acontecia-lhes estarem ali, a tal ponto que faziam uma só coisa com
“Aquele que está aí, presente”. Ya-hu, ó Ele! O Deus de
Abraão, de Isaac e Jacó. Presença ardente e silenciosa. Presença do Ser. Presença do Outro, que nos apaga e nos funda.
(Destaques do capítulo O Deserto do Sinai, do livro Deserto, Desertos, de Jean
Yves Leloup. Petrópolis, Vozes, 1998.)

Celebrar a Bíblia

Dom Laurence no Brasil

Somos convidados a estudar a palavra
sagrada, internalizar seu ensinamento essencial e sobretudo encarná-la em ações de
compaixão e de serviço às pessoas.

Em sua visita anual ao país, D. Laurence
realizará a seguinte programação:

A benção sacerdotal
O Senhor falou a Moisés: Diga a Abraão e
a seus filhos que assim devereis abençoar
os israelitas: “O Senhor te abençoe e te
guarde; o Senhor faça brilhar sobre ti sua
face e se compadeça de ti; o Senhor volte
para ti o rosto e te dê a paz”.
(Nm 6, 22-27)

20 a 22/11 – Retiro nacional na Casa de
Retiros da Vila Kostka, em Indaiatuba/SP,
quando abordará o tema: “Oito grandes problemas da vida”. Informações e inscrições
pelo e-mail: roldano@wccm.org.br
24/11 – Encontro com as comunidades do
Sul no Santuário N. S. da Paz, em Porto
Alegre, à partir das 10 horas, refletindo
sobre o tema: “Meditação Cristã e o Cristo
Ressuscitado”. Informações e inscrições
com: <leonardo.correa@gmail.com>

26/11 – Encontro com a comunidade do
Rio de Janeiro, no Centro Cultural João
XXIII, a partir das 9.30 horas, abordando
o tema: “Meditação Cristã e o Cristo Ressuscitado”. Informações e inscrições com
<evangelina.oliveira@gmail.com>
Eventos
Set. 26, às 9 da manhã: Caminhada contemplativa no Jardim Botânico.
Out. 31, às 16h30: Missa na Capela de
Emaús, do Mosteiro de São Bento.
Dez. 12, às 16h30: Celebração do Natal na
capela de Emaús no Mosteiro de São Bento.
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depoimentos do grupo copacabana I
Ana Loureiro
A meditação me ilumina, clareia meu
interior, desobstrui meu canal de comunicação com Deus, me viabiliza essa conexão, que me torna mais livre. Não é pouco,
pois me garante a liberdade de ser.

Cecília Egmont
O tempo que dedicamos à meditação
são momentos de silêncio para um encontro com Deus. A meditação robustece nossa
fé, nossa esperança, nossa caridade, especialmente quando temos de enfrentar os
desafios do mundo atual, tão carregado de
violência, bastando lembrar os naufrágios
no mar Mediterrâneo, dos imigrantes sírios
e africanos, em busca da sobrevivência,
tornando o mar uma grande sepultura. E
haja esperança!

Jader Britto
A prática diária da meditação cristã me
abriu um horizonte para o desenvolvimento
da espiritualidade, ajudando-me a perceber
melhor o alcance do ensinamento da Sagrada Escritura, especialmente do Evangelho.
Compreendi que a ascensão espiritual só
pode ser feita em comunhão com os outros,
nossos próximos, nas situações concretas
de cada momento. E que o crescimento
na espiritualidade, além de trabalho solidário, de libertação do ego centralizador,
requer uma aprendizagem em contínua
realimentação.

Mariangela Almeida
Há algumas décadas tento me aprofundar nesta prática que me é tão preciosa.
Desde que a conheci tornou-se insepa-

rável do meu viver. Sem ela teria sido
bem mais difícil e doloroso superar os
embates, desencontros, perplexidades, retiradas, enfrentamentos. Por vezes, quando
conscientes de sua inegável importância,
é ela que nos permite “ver” através das
aparências, entender um pouco de nossa
trajetória (com frequência indesejável),
quer tenha sido ocasionada por outros,
pelas circunstâncias ou pelas limitações de
todos nós. Enfim, entender gradualmente
um pouquinho de nós mesmos, de todos,
de tudo que nos cerca.
Sabemos que o grande mistério permanece, embora nos conceda por vezes
alguma abertura. Isso nos consola e nos
faz desejar maior aprofundamento, de
modo que se faça mais claridade em nosso
interior e em tudo que nos cerca.

Monica de Lorenzo
Nasci e cresci numa família e numa escola cujo princípio inviolável era: não faça
o mal! Seja humilde, se esforce para fazer
o bem e servir. Infelizmente, ao longo da
vida, fui colecionando evidências de que
havia outros parâmetros desconhecidos
para mim. Caí num abismo. Felizmente
fui conhecendo pouco a pouco pessoas
que , apesar de meu temor e desconfiança
no ser humano, com carinho e paciência,
conseguiram resgatar minha confiança.
Através da meditação e da yoga, venho
realizando um longo trabalho de recuperação.

Regina Coeli
Vejo a Meditação como partilha do
silêncio. É hora de nos esquecermos de
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nossos “eus” para silenciosamente nos encontrarmos em Deus. Seu significado para
mim, como pessoa, é sentir-me “crescer
com”, é ter mais paciência, é aguardar o
momento certo de falar e de calar.

Sônia Freire
A experiência nos grupos de meditação
concretiza para mim duas máximas defendidas por D. Laurence: “a Meditação Cristã
constitui um mosteiro sem paredes” e “não
se medita com certas pessoas porque são
amigas, mas estas pessoas se tornam amigas porque meditam juntas”.
Numa perspectiva mais pessoal, posso dizer que a meditação hoje faz parte
de minha vida de oração, com todos os
questionamentos que isso implica, alternando momentos de mais fidelidade, de
menos fidelidade, de mais aridez, de mais
consolo, desânimo, coragem, que vou
experimentando seus sustos, creio com
maior paciência.
Embora nem sempre compreendida, a
meditação é hoje tratada com naturalidade em minha casa, como nada excepcional, mas indispensável em meu dia
a dia. Ainda que nem sempre tranquila
ao enfrentar o envelhecimento, sinto-me mais madura, independente, mais
paciente com as coisas, mas ainda não
com as pessoas... Contudo, devo afirmar
que a experiência em grupo é para mim
fundamental como permanente exercício
de aceitação do outro, do diferente e,
muitas vezes, do companheirismo, numa
viagem comum em que a surpresa supera
a diferença.
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sites
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A PALAVRA

D

Laurence Freeman**

e tempos em tempos, é necessário
e útil refletir especificamente sobre a conexão entre a meditação
e a maneira pela qual lemos ou ouvimos
a Sagrada Escritura. A meditação em si
libera em nós o princípio unificador que
nos ajuda a compreender onde e como é
feita essa conexão. O princípio unificador
em si mesmo é o Logos, a Palavra. Quando
nos aproximamos do Natal, a cada ano, por
exemplo, somos conduzidos a uma maior
atenção através dos textos litúrgicos sobre
o mistério da Palavra, a realidade central
do Logos no cristianismo. A Palavra que
existiu desde o princípio, a Palavra que
é una com Deus, que o revela, a Palavra
que é Deus, a Palavra que se fez carne e a
Palavra que é a pessoa de Jesus. Este é o
mistério do cristianismo. A Palavra eterna
e encarnada é o núcleo da fé.
A vida cristã, que é gerada e alimentada
por essa fé, é a resposta a esse mistério e
uma progressiva impregnação da presença
transcendente e imanente da Palavra. Ela
que é ao mesmo tempo divina e humana
está, portanto, totalmente aqui, presente a
nós e plenamente capaz de ser experienciada por nós. E a Palavra está plenamente
presente em todos os lugares, absolutamente
além de nossa capacidade de compreensão,
no tempo e no espaço, ainda que inefavelmente espiritual. Esta identidade paradoxal
da Palavra constitui o núcleo da fé cristã.
Vivendo nesta fé, e à medida que ela se
aprofunda e amadurece, aprendemos como
ouvir a Palavra, como ver a Palavra.
Assim fazendo, nossa consciência se
expande pelo contato com essa Palavra,
pelo encontro com ela que é a experiência
redentora e santificadora da vida. O espírito
humano, ao encontrar-se com a Palavra,
expande-se para além das limitações do
pensamento, do tempo e do espaço, de
todas as limitações diárias com as quais temos que trabalhar exterior e interiomente.
Meditamos como cristãos na fé de que
a Palavra habita em nós, no coração de
nossos corações. Alimentamos esta fé em
outros momentos e em outras dimensões
da vida cristã com a leitura da Sagrada
Escritura e a celebração dos sacramentos,
os quais revelam a mesma Palavra que
habita em nossas comunidades de fé, em
nossa mais profunda consciência e em
nossas mentes.
Somos um com a Palavra quando sabemos que estamos para além do interior
e do exterior. Por isso há uma profunda
afinidade entre a meditação e a leitura ou

estudo da Sagrada Escritura. E é por isso
que, com todos, meditantes ou não, há
tempos que ouvimos o Evangelho com um
novo tipo de urgência e com um tipo de
discernimento que é mais do que uma interpretação inteligente. É uma ressonância
real com a Palavra que é gerada no misterioso e eternamente incognoscível seio do
Pai. Um dos frutos mais perceptíveis da
meditação, portanto, é uma sensibilidade
mais rica e profunda para com a Palavra
na Sagrada Escritura.
Conforme John Main expressava: “Isto
acontece porque agora nos aproximamos
do Evangelho por uma experiência da
Palavra interior, a presença interior da
consciência de Cristo”. Começamos a
ler a Sagrada Escritura dentro da mesma
experiência da Palavra que inspirou sua
confecção e escrita. Começamos a escutar
as palavras de Jesus no Evangelho, de
dentro de sua própria consciência.
A partir do silêncio nos aproximamos do
Evangelho mais sintonizados, pela nossa
própria experiência do caminho espiritual
que os evangelhos nos ensinam e nos guiam.
Os evangelhos são direcionados para as pessoas que estão em uma jornada, ou estão em
busca de uma jornada espiritual, que estão
no processo de ter suas “mentes renovadas”
e suas “naturezas transformadas”. Não são
meramente textos para análise ou discussão.
A Sagrada Escritura como um todo nos chama à conversão, e sua leitura constante nos
encoraja a permanecermos comprometidos
com o contínuo processo de conversão.
Nossa meditação trata precisamente desse
processo de conversão.
*Destaques do capítulo “A Palavra”, do livro
Perder para Encontrar, de Laurence Frreman, editado
pela Vozes, Petrópolis, 2008.
**Monge Beneditino. Diretor da Comunidade
Mundial de Meditação Cristã. Além deste, foram publicados no Brasil: A Prática Diária da Meditação Cristã,
A Luz que vem de dentro (ambos pela editora Paulus),
Jesus, o mestre interior, pela Martins Fontes, e outros.
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Como meditar
Sente-se relaxado mas atento. Permaneça ereto e imóvel. Feche suavemente
os olhos. Em silêncio, comece a dizer
interiormente uma única palavra. Recomendamos a palavra-oração: “Maranatha”. Recite-a em quatro sílabas de igual
duração. Ouça-a à medida em que a pronuncia, suave, mas continuamente. Não
pense nem imagine nada – nem de ordem
espiritual, nem de qualquer outra ordem.
Se pensamentos e imagens afluírem à mente, serão distrações que
ocorrem na hora da meditação; continue tentando apenas repetir a palavra. Medite toda manhã e toda tarde,
de vinte a trinta minutos.
(Do livro A Luz que vem de dentro, de Laurence
Freeman, Ed. Paulus, 3a Ed. p.11)

Prece para iniciar
“Divino Pai, ajudai-me a discernir a
silenciosa presença de Vosso Filho
em meu coração. Conduzi-me àquele
misterioso silêncio, onde vosso amor
é revelado a todos que O chamam.” Maranatha. Vinde Senhor Jesus!

John Main

Prece para finalizar
Que este grupo seja um verdadeiro
lar espiritual para os que buscam
um caminho, um amigo para os que
se sentem sós, um guia para os que
estão confusos.
Que os que meditam aqui sejam
fortalecidos pelo Espírito Santo para
servir aos que chegam e receber
cada um como se fosse o próprio
Cristo.
Que no silêncio deste ambiente, todo
sofrimento, a violência e a confusão do
mundo encontrem o poder que consola,
renova e eleva o espírito humano.Que
este silêncio seja uma força que abra
nossos corações à visão de Deus e
que assim eles se abram, uns aos
outros, no amor e na paz, na justiça
e na dignidade humana.
Que a beleza da vida divina preencha
este grupo e o coração de todos os seus
menbros com uma alegre esperança.
Que todos que chegam aqui, sob o peso
dos problemas e inquietudes humanas,
saiam dando graças pela maravilha que é a vida humana. Fazemos
esta prece por Jesus Cristo Nosso
Senhor.
Laurence Freeman
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A SEDUÇÃO DE TERESA*

Bernini. Êxtase de Santa Teresa de Ávila. 1598-1680

Frei Betto**

A Igreja Católica celebra este ano
o quinto centenário de nascimento de
Teresa de Ávila, monja carmelita que
marcou a espiritualidade contemplativa,
ao lado de seu discípulo João da Cruz,
na Espanha, em tempos de Renascimento.
Com esse texto do Frei Betto, o Boletim
da Meditação Cristã do Rio de Janeiro
faz o devido registro.
Teresa de Ávila entrou em minha
vida como bóia de salvação, em meio à
turbulência de uma crise de fé, em 1965.
Naquele ano, abandonei a militância estudantil, decidido a ingressar no noviciado
da Ordem Dominicana em Belo Horizonte. Entrei em processo de descrença.
Minha fé perdeu, aos poucos, a nitidez
de seus contornos, como uma paisagem
progressivamente ensombrada pelo cair
da noite... a “noite escura”, descrita por
São João da Cruz.
Disposto a abandonar a vida religiosa,
consultei meu diretor espiritual, frei Martinho Penido Burnier. Sábio, indagou-me:
“Se estivesse caminhando à noite numa
floresta e a pilha de sua lanterna acabasse,
o que faria? Seguiria adiante ou esperaria
amanhecer?”. Respondi o óbvio. Diante da
resposta de que esperaria a alvorada, sugeriu-me a leitura das obras de Teresa de Ávila.
Dispensado de participar das orações
comunitárias, dediquei-me à leitura meditativa (pois Teresa não merece apenas ser
lida, precisa ser sorvida) de sua obra completa: Livro da vida, Caminho da perfeição,
Moradas do Castelo Interior e o Livro das
Fundações, sem deixar de apreciar seus
poemas e cartas. Como toda leitura é uma
experiência dialogal, aos poucos percebi
que, através de Teresa, Deus me seduziu,
revelava-se como o Amor apaixonado do
Cântico dos Cânticos.
Contexto de Teresa
Teresa de Ávila (1515-82) povoa o
inconsciente coletivo da cultura ocidental. Há inúmeras obras de arte inspiradas
nela – da escultura de Bernini na igreja de
Sana Maria della Vittoria, em Roma, na
qual aparece em êxtase, flexada por um
anjo, ao filme Teresa de Jesus, do diretor
espanhol Ray Loriga. Em torno de sua figura multiplicam-se as teses acadêmicas,
sobretudo na área da psicanálise, como é
o caso do Seminário 20 de Lacan sobre o
tema Deus e a jouissance de (A) mulher.
Feminista avant la lettre, essa monja
carmelita do séc. XVI, ao revolucionar

Revolução Copernicana

a espiritualidade cristã, incomodou as
autoridades eclesiásticas de seu tempo, a
ponto de o núncio papal na Espanha, dom
Felipe Sega, denunciá-la, em 1578, como
“mulher inquieta, errante, desobediente
e contumaz”. Escapou de ser queimada
como “bruxa” na fogueira da Inquisição, graças aos teólogos que ousaram
confirmar a ortodoxia de seus escritos.
Há que atinar para o contexto da época, quando eram frequentes acusações
contra mulheres tidas como visionárias
e iluminadas. Em uma Espanha ainda
submetida ao medievalismo tardio, onde
a mulher devia se calar, Teresa ousou se
manifestar; fez teologia a partir de sua
vivência, desafiando uma Igreja que só
admitia a elaboração teológica de homens
formados por rígidos critérios acadêmicos
e sob a severa vigilância das autoridades
eclesiásticas (leia-se Inquisição).
Teresa vivia sob suspeição: por ser
mulher, judia conversa ou cristã-nova
e visionária. Seus detratores identificavam em suas obras vestígios do “perigo
luterano” e da voga de alumbramento.
Em socorro a ela, o teólogo dominicano
Domingo Báñez escreveu, em julho de
1575, a respeito do Livro da Vida: “Só
uma coisa há a observar neste livro, e
com razão; basta analisar bem: ele contém muitas revelações e visões, das quais
se deve recear, sobretudo em mulheres
{...}. Mas nem por isso haveremos de
tornar regra geral que todas as revelações e visões provêm do demônio”.

Toda a atividade de Teresa, como
fundadora de conventos e mulheres consagradas à contemplação dos mistérios
divinos, passa-se na Espanha abalada
pelos estertores da sociedade medieval
teocêntrica diante do advento da modernidade antropocêntrica. A velha teologia
escolástico-especulativa cedia lugar a uma
teologia mais experimental. Também em
Teresa desponta o “sujeito moderno”,
na conquista de um si mesmo pessoal,
aberto ao infinito e à transcendência. Na
espiritualidade cristã, ela equivale ao que
significam Copérnico na astronomia e
Leonardo da Vinci nas artes plásticas.
Esta a revolução copernicana operada
pela monja nascida em Ávila: arrancou
Deus dos píncaros celestiais e o situou
no cerne da alma. Deus deixou de ser
um conceito (teológico), forjado à luz de
categorias (pagãs) gregas, para se tornar
uma experiência (teologal) vivida como
intensa paixão amorosa.
Em Teresa, o Deus-juiz, atento a nossos
pecados, cede lugar ao Deus-Pai misericordioso; as portas do inferno se fecham diante
da força abrasadora do amor; o enigma
da morte se transforma na expectativa de
mergulho na plenitude.
Teresa, nesse sentido, imitou Jesus.
Imerso numa cultura judaica que se recusava a pronunciar o nome de Deus, Jesus a
Ele se referia na linguagem da intimidade
familiar – Abba (um dos raros vocábulos
aramaicos que figuram nos evangelhos) e que
significa “meu pai querido” ((Marcos 14, 36).
Esse amor ao Absoluto, essa intimidade
com a Transcendência, é o que transparece
na biografia espiritual da monja carmelita.
Autodidata, Teresa escrevia como sentia,
mais com a pele que com a cabeça, ou
melhor, descrevia suas experiências sem
se preocupar em dar-lhes fundamentação teológica, assim como a amante luta
com as palavras para balbuciar o indizível, a relação inefável com o Amado.
O papa Paulo VI concedeu a Teresa
de Ávila, em 1970, o título de “doutora da Igreja”. Foi a primeira mulher a
receber tal honraria. Merecidamente.
*Destaques de capítulo do livro Fome de Deus – fé
e espiritualidade no mundo atual, de Frei Betto, São
Paulo, editora Paralela, 2013.
**Monge dominicano, escritor, com extensa bibliografia publicada, de que ressaltamos: O Fermento
na massa, A proposta de Jesus, Sinfonia universal – a
Cosmovisão de Teilhard de Chardin, A arte de semear
estrelas, Aldeia do silêncio, O que a vida me ensinou.
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ESTANTE

Este pequeno livro faz parte de uma
série intitulada “Como ler a Bíblia”, que
pretende ser “uma chave de leitura... mas
que é também uma proposta ousada com
os pés no chão da existência”. Insiste que
são “opúsculos” com o objetivo de ajudar
o povo a “entender o que está lendo enquanto prossegue sua viagem na esperança
e na alegria ( cf. At 8 , 39 )”.
Seu autor foi mestre em Sagrada Escritura pelo Pontifício Instituto Bíblico
de Roma. Paulista de Ibitinga/SP, nasceu
em 1944 e faleceu em 2008. Coordenou
a tradução da Bíblia de Jerusalém e foi
professor de estudos bíblicos da Univ.
Católica de Campinas. Além deste, publicou também pela Paulus o livro do
Levítico.
Na Introdução, observa que o nome
“Números” veio da tradução do grego para
o Antigo Testamento e ressalta que o nome
hebraico é mais interessante: “No deserto”
(bamidbar), por ser o deserto personagem
principal que permeia todo o processo da
libertação e da conquista da vida do povo.
Cabe assinalar que se trata do 4º livro do
Pentateuco, no Antigo Testamento e o título é atribuído ao fato de registrar os dois
recenseamentos a que o povo de Israel em
marcha para a Terra da Promissão foi submetido no deserto e também ao interesse
pelos números.

Informa a divisão do livro em três
partes: 1. Os últimos 19 dias no Sinai;
2. Em marcha pelo deserto; 3. Moab e a
Terra Prometida. E comenta a complexidade de sua formação, abrangendo grandes conjuntos de textos: javistas, eloístas
e sacerdotais. Por último propõe que a
leitura se desenvolva a partir de polos
arquetípicos, ou seja do livro do Êxodo até
chegar ao livro de Josué, nesta estrutura:
Egito – Deserto – Terra Prometida.
Termina a Introdução com o subtítulo
“O livro e nós”, acentuando a importância da educação para melhor assimilar o
novo – “Vencer o conformismo, instaurar
o conflito e instigar à luta pela construção
de um novo sistema”. Assim é que surge
a salvação ainda neste mundo, bem como
a libertação de um sistema iníquo que
sacrifica todo um povo.
Na sequência, desenvolve seis pequenos capítulos: D eserto : Educação
da Liberdade; A prendendo E conomia ;
A prendendo P olítica ; A prendendo
Religião; Aprendendo Ideologia; Aprendendo Solidariedade. Após cada capítulo deixa uma série de perguntas sob o
título de “Continuando a pensar...” para
que cada leitor aprofunde o conteúdo
ali proposto.
Num momento em que temos carência
de EDUCAÇÃO em todo o País , destaca-

Regina Coeli Fernandes
Jader Britto
mos o primeiro capítulo “Deserto: Educação da Liberdade” apenas para sinalizar o
significado maior do que o autor entende
por “deserto”. Que significado teve para
o povo a série de privações e provações a
que foram submetidos? Que significado
tem para nós hoje essa travessia onde nos
ressentimos da falta de tantos bens essenciais à nossa sobrevivência?
É o autor que nos responde: “O deserto é o lugar da educação, onde o povo
deve aprender um novo modo de viver.
De nada adiantaria sair do Egito e entrar
imediatamente na Terra Prometida. O
povo arriscaria transformar a Terra Prometida num outro Egito. É nesse sentido
que devemos entender as peripécias no
deserto: são tentações , crises e conflitos
que demonstram o interior do povo”. A
partir destas reflexões, Ivo Storniolo
leva seus leitores a pensarem nas situações atuais , tornando assim a leitura do
livro dos Números algo de atual que se
adapta perfeitamente à nossa realidade.
Caberia a cada leitor o desafio de responder ao último item do questionário, após
esse primeiro capítulo: “O que podemos fazer para melhor educar a próxima geração?
O que seria mais importante na educação?”
STORNIOLO, Ivo. Como ler o Livro dos Números.
São Paulo: Editora Paulus, 2012, 59 p
Imagem do deserto. Divulgação

A Pedagogia do DESERTO

RELIGIÕES TRIBAIS* Hans Küng**
Homens sem religião?
Desde tempos imemoriais, a mitologia
dos aborígenes está gravada de forma
visível nos montes e vales desta terra.
Com a terra eles têm até hoje uma relação
quase religiosa. Religiosa? Será isso de fato
religião? Os primeiros antropólogos acreditavam que os aborígenes seriam homens
sem religião: primitivos por excelência,
entregues unicamente à magia. Como os
homens, por exemplo, que se pintam com
ocre vermelho para exteriormente se parecerem com os espíritos eternamente jovens.
É preciso saber que os aborígenes da
Austrália sempre foram considerados como
um primeiro exemplo para a ciência das
religiões. Foi sobretudo ao ocupar-se cientificamente com as tribos aborígenes que a
Antropologia Cultural (Etnologia) evoluiu
e logo se estabeleceram aqui duas frentes:
– Os sábios do final do sec. XIX, cujo
pensamento científico era marcado pela
ideia de evolução e do progresso (por
exemplo, Sir James Frazer), viam toda a
história da humanidade dentro deste esquema preconcebido: primeiro a magia (como
na Austrália) – só mais tarde a religião – e
em nosso tempo a ciência. Fascinados
por Darwin, eles aceitavam sem qualquer
prova que os primeiros homens teriam sido
todos eles sem Deus ou sem deuses. E que,
esclarecidos apenas a partir das descobertas europeias, eles por fim haveriam de

avançar como os brancos para a verdade
da pura ciência.
– Na direção oposta, outros estudiosos
que, em vez de acreditarem em Darwin
acreditavam na Bíblia (por exemplo,o
Pe.Wilhelm Schmidt, SVI), em sua volumosa obra) tentaram estabelecer um
esquema de desenvolvimento contrário:
os primitivos australianos teriam partido
de um monoteísmo primitivo. Só com o
tempo esse monoteísmo teria evoluído para
o politeísmo, degenerando por fim na pura
magia. De qualquer modo, as tribos australianas ainda conheciam um “Grande Pai”.
A religião primitiva,
não há como encontrá-la
Essas duas teorias extremas foram
abandonadas. Não têm fundamento. Por
que? Porque as culturas dos diferentes
grupos tribais, e com elas as religiões, desenvolveram-se de maneira inteiramente
assistemática.
Efetivamente, não passava de um preconceito assumir de maneira inteiramente
geral que a religião se teria desenvolvido
a partir da magia, a crença nos espíritos a
partir da crença nas almas, a crença nos
deuses a parir da crença nos espíritos e,
por fim a fé em Deus a partir da crença nos
deuses. Entre os pesquisadores aceita-se
hoje, unanimemente: os vários fenômenos
e as várias fases se interpenetram. Por isso,

“A Igreja nada rejeita
do que há de verdadeiro
e santo em outras religiões”
Declaração Nostra Aetate,
Concílio Vaticano II

em vez de se falar de fases e épocas (de
sucessão cronológica), fala-se de estratos
e estruturas (umas sobre as outras) que
podem se encontrar em estágios, fases ou
épocas de desenvolvimento inteiramente
diferentes.
E a religião primitiva do homem? Também a respeito disso há concordância entre
os estudiosos: ela não pode ser encontrada
empiricamente. Também os povos tribais
contemporâneos com sua longa, embora não
escrita, história cultural não são absolutamente os “povos primitivos”. E nenhum texto, por mais sagrado que seja , nem mesmo a
Bíblia, fornece informação histórica sobre o
começo do mundo, do homem, da religião,
sobre um “povo primitivo”. Em vez disso,
a Bíblia, numa magnífica roupagem poética,
oferece uma mensagem sobre Deus e sobre
o homem, sobre a grandeza de um Criador,
sobre a liberdade e a responsabilidade e a
culpa do homem.
*Destaque do capítulo “Religiões tribais”, do livro
Religiões do mundo – em busca dos pontos comuns,
do teólogo Hans Küng. Campinas/SP, Verus Editora,
2004.
**Padre e teólogo suíço que teve papel central na
elaboração do documento final do Concílio Vaticano II. Foi professor da Universidade de Tubingen,
onde também dirigiu o Institituto de Pesquisa
Ecumênica. Além do livro citado, são indicados:
O Cristianismo: essência e história; A Igreja
Católica – história breve; O princípio de todas
as coisas – ciência e religião.
Foto: Wagner Oliveira. Arte Rupestre, Goiás. Divulgação.
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