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A P R E S E N T A Ç Ã O

“Rezemos para que, com a ajuda do Senhor e a 

colaboração de todos os homens de boa vontade, 

se difunda cada vez mais uma cultura do 

encontro, capaz de fazer cair todos os muros que 

ainda dividem o mundo, e nunca mais aconteça 

que pessoas inocentes sejam perseguidas e até 

assassinadas por causa do seu credo ou religião. 

Onde há um muro, há o fechamento do coração. 

Servem pontes, não muros!”1

(Papa Francisco)

Sabemos todos que, Evangelizar, na atualida-

de, é um grande desafio. Pressupõe estar atento 

para a complexidade das necessidades do mun-

do contemporâneo e, sobretudo, muita atenção 

para o próprio ser humano e os processos que 

1 Palavras proferidas pelo Papa Francisco, após o Angelus 
do dia 09 de novembro de 2014, na Praça de São Pedro, 
Roma. Disponível em: https://w2.vatican.va/content/
francesco/pt/angelus/2014/documents/papa-francesco_
angelus_20141109.html. Acesso em: 16 de outubro de 2018.

negam sua dignidade e geram discriminação 

e exclusão. 

Inspirada no quinto apelo do XXII Capítulo Geral 

do Instituto Marista: “responder com audácia 

às necessidades emergentes”2, e no Pontificado 

de Francisco, a Escola de Pastoral de 2018, 

assumiu como reflexão o tema “Fronteiras 

Contemporâneas: um olhar a partir do huma-

nismo Cristão.” 

Tomamos como ponto de partida o Evangelho, 

onde Deus nos é revelado e se comunica co-

nosco através de Jesus. Neste sentido, o cris-

tianismo afirma que conhecemos Deus através 

de Jesus. Assim, o lugar privilegiado da teologia 

de Francisco é o próprio Cristo. É a partir deste 

lugar que o ser humano ganha uma dignidade 

que lhe é ontológica, ou seja, faz parte do seu 

próprio ser. A partir desta visão de ser humano, 

é possível falarmos de um “humanismo cris-

tão” mediante o qual Francisco leva a Igreja a 

voltar o olhar para as fronteiras contemporâ-

neas, utilizando-se de termos como: “Periferias 

2 Cf. Apelos do XXII Capítulo Geral. Disponível em: 
http://lavalla200.champagnat.org/apelos/. Acesso em: 
18 de outubro de 2018.
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existenciais”, “Construção de pontes”, “Igreja em 

saída”, “Cultura do Encontro”, e outros.

A proposta do humanismo cristão, como fun-

damento, foi desenvolvida a partir de uma 

perspectiva antropológica e moral cristãs, se-

gundo a qual foi possível perceber e analisar al-

gumas fronteiras como, por exemplo, pluralis-

mo religioso-cristão e suicídio infanto-juvenil. 

Os conteúdos foram abordados por professores 

e pesquisadores especialistas nos temas, com 

reflexões que fundamentaram, atualizaram e 

apresentaram pistas de ação em relação a cada 

tema fronteiriço.

Muitas são as fronteiras que ainda nos desafiam 

a caminhar e ir ao encontro das pessoas, no 

sentido de promovê-las em sua dignidade e ins-

tiga-las à construção do bem comum. Portanto, 

é oportuno nos questionarmos: quais as fron-

teiras que ainda precisam ser ultrapassadas? 

Quais os muros que precisam ser destruídos? 

Quais as pontes que precisam ser construídas? 

Quais as pontes que já estão construídas e que 

precisam ser atravessadas? Que passos pode-

mos dar?

Nas páginas que seguem, o leitor encontrará os 

textos que nortearam as reflexões provocadas 

pelos assessores na Escola de Pastoral, realizada 

nos dias 25 e 26 de setembro de 2018, na cidade 

de Curitiba, Paraná.

Desejamos que este conteúdo seja multiplicado 

e aprofundado nos diversos espaços de forma-

ção promovidos pelas diferentes áreas e frentes 

de missão que compõem a Província Marista 

Brasil Centro-Sul.

Denilson Aparecido Rossi,  
Ir . Tiago Fedel e equipe .



Prof. Dr. Mário Antônio Sanches

Professor da PUCPR | Pós-doutor 

em Bioética | Doutor em Teologia | 

Mestre em Antropologia Social | 

especialista em Bioética e 

licenciado em Filosofia.
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A compreensão de natureza humana está 

no cerne do que se entende por huma-

nismo cristão, por isso anexo abaixo 

um fragmento do meu livro ‘Bioética Ciência e 

Transcendência’ (2004), que gostaria de retomar 

durante o evento. 

Situando o debate – natureza e cultura

Grosso modo, define-se natureza como o não 

cultural, e a cultura como o não natural. A 

cultura seria o adquirido e a natureza o inato. 

Apresentado assim, de maneira direta e simples, 

como às vezes é ensinado, este binômio traz 

mais confusões do que esclarecimentos. 

Poder-se-ia perguntar: é possível realmente 

colocar uma fronteira clara entre natureza e 

cultura? Entre inato e adquirido? Esses questio-

namentos só podem ser resolvidos se forem dis-

cutidos os conceitos de cultura3 e de natureza, e 

a visão de ser humano à luz destes conceitos. No 

entanto, deve-se lembrar que, tanto o conceito 

de cultura como de natureza, variam ao longo 

da história, ou seja, são construídos a partir de 

determinado contexto cultural. 

Toda vez que se afirma a relevância do ‘obser-

vador’ humano que interpreta o mundo, que se 

situa num contexto cultural determinado, de-

para-se com a inquestionável diversidade hu-

mana. A diversidade é um fato e toda a reflexão 

a respeito do ser humano tem de levar isto em 

conta se quiser ser relevante para o pensamen-

to atual. Desconsiderar a diversidade é repetir 

o etnocentrismo, infelizmente tão presente na 

3 SAHLINS, Marshall. Ilhas de história, p.180.

H U M A N I S M O  C R I S T Ã O :  
o desafio da compreensão de natureza humana 

Mário Antônio Sanches 
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civilização ocidental que interpretou a natu-

reza e os outros povos a partir da cosmovisão 

indo-europeia. Supervalorizar a diversidade é 

promover o relativismo inconsequente, marca 

característica da chamada pós-modernidade. 

Clifford Geertz, em seu livro A interpretação das 

culturas4, afirma que o conceito de cultura é fun-

damental para se lançar uma integração entre o 

particular e o universal, entre a diversidade e a 

unidade do ser humano. Entendo que é relevante 

trazer alguns elementos básicos deste trabalho 

de Geertz, para esta discussão. 

Geertz entende que é difícil traçar uma linha 

entre o que é natural, universal e constante no 

ser humano e o que é convencional, local e va-

riável. Da mesma forma que é difícil afirmar se a 

“essência do que significa ser homem” se revela 

mais claramente nos aspectos da cultura que 

são universais ou naqueles que são típicos deste 

ou daquele povo.5

4  GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de janeiro: 
Ed. Guanabara, 1989, p. 45-66.

5 Id. ibid. p. 55.

Quando se define cultura de acordo com os ilu-

ministas, como algo que se acrescenta a uma 

pessoa já formada, então todos os seres huma-

nos são iguais e podem ser definidos a partir de 

conceitos universais, e as diferenças culturais 

são reduzidas a meros componentes acidentais. 

No entanto, quando se define que as diferenças 

culturais são essenciais ao ser humano corre-se 

o risco de perder a unidade básica do humano 

e fazer de cada um construtor de sua própria 

espécie única. 

Na tentativa de lançar uma integração entre 

esses dois extremos, Geertz apresenta duas 

ideias que consideramos oportunas: “A primeira 

delas é que a cultura é melhor vista não como 

complexos de padrões concretos de compor-

tamentos – costumes, usos, tradições, feixes 

de hábitos -, como tem sido o caso até agora, 

mas é um conjunto de mecanismos de contro-

le - planos, receitas, regras, instruções (o que os 

engenheiros de computação chamam de ‘pro-

gramas’) – para governar o comportamento”.6

6 Id. ibid. p. 56.
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Esta ideia afirma que cultura não é algo superfi-

cial acrescentado a uma pessoa já biológica, psi-

cológica e sociologicamente formada, mas, pelo 

contrário, é o “mecanismo” pelo qual a pessoa 

se faz gente no mundo, ou seja, a pessoa cresce, 

em todas as dimensões, já marcada por uma 

determinada cultura. Dulbecco, ao falar da re-

lação entre genes e ambiente, usa uma imagem 

muito semelhante à que Geertz usou acima, ou 

seja, a de que “a mente de cada um de nós é um 

pouco semelhante a um computador, com seu 

hardware fixo e imutável, determinado pelos ge-

nes, e um software independente dos genes, que 

varia de acordo com as circunstâncias da vida”.7

A segunda ideia apresentada por Geertz é a de 

que o ser humano “é precisamente o animal mais 

desesperadamente dependente de tais meca-

nismos de controle, extragenéticos, fora da pele, 

de tais programas culturais, para ordenar seu 

comportamento”.8 Essa dependência radical 

dos mecanismos “extragenéticos” aponta para 

a universalidade da cultura como essência do 

7 DULBECCO, Renato. Os genes e o nosso futuro: o desafio do 
projeto genoma. São Paulo: Best Seller, 1997, p. 58

8 GEERTZ, Clifford. Op. cit. p. 56.

ser humano, pois o importante não é o que o ser 

humano faz empiricamente, nas situações par-

ticulares, mas os mecanismos pelos quais ele o 

faz, estes sim são universais. O importante é que 

todos começam com o equipamento natural, 

básico a todo o ser humano, para viver milhares 

de tipos de vidas, mas terminam por viver ape-

nas um, o da cultura onde crescem. Portanto, “a 

cultura não é apenas um ornamento da existên-

cia humana, mas uma condição essencial para 

ela – a principal base de sua especificidade”.9

A partir dessas ideias, a cultura é vista como um 

elemento essencial da vida humana, tanto base 

para a sua unidade universal como para sua di-

versidade: “A cultura fornece o vínculo entre o 

que os homens são intrinsecamente capazes de 

se tornar e o que eles realmente se tornam, um 

por um”.10

À luz desta abordagem, é possível repensar a 

relação entre natureza e cultura. Mas antes é 

preciso definir natureza, no caso, natureza hu-

mana, embora esta definição seja uma tarefa 

9 Id. ibid. p. 58.

10 Id. ibid. p. 64.
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ainda mais espinhosa do que definir cultura. 

Marciano Vidal, em Moral de atitudes, apresenta 

as variações do conceito de natureza humana 

ocorridas na tradição cristã. Ele afirma que em 

alguns momentos esse conceito desempenhou 

papel tão importante no cristianismo que levou 

a uma “quase-identificação entre ‘natureza’ e 

‘moral’ e entre ‘antinatural’ e ‘imoral’”.11 Os cha-

mados Padres da Igreja se deixaram influenciar 

pelo conceito de natureza do estoicismo, onde a 

norma básica da moral é a de imitar a natureza, 

conformar-se com a natureza, enfim, identificar 

a natureza humana com a natureza física. Surge 

uma outra tendência para identificar a nature-

za humana com a natureza animal, aceita por 

Tomás de Aquino, em que a noção de natural é 

igual a processos biológicos. Vidal ressalta que 

com a moral personalista surgem algumas mu-

danças importantes: o fundamento da moral 

é a pessoa, e não a natureza; é necessário ter 

uma visão integral do ser humano e não uma 

visão abstrata de natureza; na pessoa, a nature-

za se encontra em estado histórico e concreto; é 

11 VIDAL, Marciano. Moral de atitudes, v.I. Aparecida: Santuário, 
1878, p. 31.

necessário dialogar com todas as ciências para 

adquirir esta visão global da pessoa. 

Para Bonhoeffer, que recupera um outro aspec-

to da tradição cristã, é necessário recuperar o 

conceito de natural na ética evangélica, pois 

“natural é tudo que, após a queda, está orien-

tado para a vinda de Jesus Cristo. Desnatural 

é tudo que, após a queda, se fecha à vinda de 

Jesus Cristo”.12 Deste modo, o natural está em 

função da defesa da manutenção e proteção 

da vida na terra, e o desnatural atenta contra 

esta manutenção e se torna ameaça à vida e à 

ordem natural. “Formalmente o natural está de-

terminado pela vontade divina de preservação 

e pela orientação para Cristo... A determinação 

de conteúdo do natural consiste na própria for-

ma de vida preservada, com abrangência de 

toda a humanidade”.13

Percebendo que o conceito de natureza sofre 

variações ao longo da história, a antropolo-

gia vai afirmar, com Sahlins, que a natureza é 

12 BONHOEFFER, Dietrich. Ética. São Leopoldo: Sinodal, 1995, 
p. 83.

13 Id. ibid. p .84.
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constituída pela cultura, no sentido de que a na-

tureza assume significado a partir de uma cultu-

ra, ou seja, “a natureza está para a cultura como 

o constituído está para o constituinte. A cultura 

não é meramente a expressão da natureza sob 

outra forma. Antes pelo contrário, a ação da na-

tureza se desdobra nos termos da cultura, isto é, 

sob uma forma que não é mais sua própria, mas 

sim incorporada como significada”.14 Isto quer 

dizer que, o próprio conceito de natural, ou de lei 

natural é datado historicamente, aliás, é o que 

afirma Bernhard Haering: “cumpre lembrar que 

as teorias da Lei natural, também são historica-

mente datadas e necessitam de uma explicação 

contextual, ao menos parcialmente”.15

No verbete ‘natureza’ do Dicionário da Britânica 

há 10 definições diferentes para natureza, de 

modo que apenas uma definição não esgota to-

dos os sentidos do termo. Três desses sentidos 

são relevantes para nossa reflexão: Natureza 

entendida como “essência ou condição própria 

de um ser ou de uma coisa”, como o “conjunto 

14 SAHLINS, Marshal. Cultura e razão prática. p. 230-231.

15 HAERING, Bernard. Livres e fiéis em Cristo, v.I: teologia moral 
geral. São Paulo: Paulinas, 1979. p. 294.

de todas as coisas criadas” e como o “conjunto 

das leis que presidem à existência das coisas”.16

Entendendo natureza, como “condição própria 

de um ser ou de uma coisa”, vemos que é ne-

cessário concluir o que foi discutido acima: (1) 

a própria cultura é parte da natureza humana. 

Entendendo natureza como “conjunto de coisas 

criadas” é preciso afirmar: (2) a natureza adquire 

sentido pela cultura. Entendendo natureza como 

“conjunto das leis que presidem a existência das 

coisas”, então sim, pode-se dizer como o cristia-

nismo: (3) a natureza é boa e uma primeira base 

para a moral. 

No primeiro sentido, é preciso identificar a cul-

tura como um dos elementos da natureza hu-

mana, como foi demonstrado pelo trabalho de 

Geertz. Aqui natureza é entendida como a con-

dição fundamental do ser humano, sua essência 

e dinâmica básicas. Isto implica em dizer que, 

do mesmo modo que o ser humano não se inicia 

sem vida biológica, ele não chega à sua maturi-

dade sem cultura. Aponta-se assim uma tensão 

16 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA DO BRASIL, Dicionário 
brasileiro de língua portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 
1995, p. 1193.
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existente no ser humano quanto à sua natureza: 

há algo físico sobre o qual se constrói, há algo a 

ser construído historicamente, tanto um quanto 

outro fazem parte da natureza. Negar a realida-

de física, é negar a singularidade do humano en-

quanto indivíduo, negar a historicidade, é negar 

a singularidade do humano enquanto pessoa.

No segundo momento, a natureza adquire senti-

do pela cultura. Com isto, fica claro que, quando 

alguém define algo como ‘natural’, ele está pen-

sando a partir de uma determinada cultura, ou 

seja, é uma definição histórica, pois “a cultura 

não só revela ou reflete sentido, ela o produz. Ela 

é lunar e solar ao mesmo tempo, é palavra refle-

tora e geradora de sentido”.17 É nesse sentido que 

foi dito acima que o ‘conceito de lei natural’ deve 

ser entendido historicamente. Não raro, num 

determinado momento da história, define-se 

algo como ‘natural’ com o propósito de afirmar 

que este algo é imutável, pois “quando interpre-

tamos o convencional como útil, ele também 

17 SUESS, Paulo. Inculturação: desafios, caminhos, metas. In: 
Revista Eclesiástica Brasileira, v.49, fasc.193, Março de 1989. 
Petrópolis: Vozes, 1989, p. 88.

se transforma no ‘natural’, no duplo sentido de 

inerente à natureza e de normal à cultura”.18

Definir o que é histórico como algo inerente 

à natureza humana é extremamente perigo-

so como mecanismo ideológico, como afirma 

Dussel: “O sistema se fecha sobre si mesmo, seu 

projeto histórico vem ocupar o lugar do projeto 

humano em geral; suas leis se tornam naturais; 

suas virtudes perfeitas, e o sangue dos que lhe 

opõem resistência, como os profetas ou os he-

róis, é derramado pelo sistema como a maldade 

ou a subversão total”.19

A postura atual de alguns cientistas20 de reduzir 

o ser humano ao genético corresponde a esse 

propósito de justificar determinadas práticas 

como decorrentes da natureza. Esta é a crítica 

que Rifkin faz do presente progresso das bio-

ciências. Para ele, “um conceito de natureza é 

mais do que uma simples explicação de como 

as coisas vivas interagem umas com as outras. 

18 GEERTZ, Clifford. Op. cit. p. 86.

19 DUSSEL, Enrique. Ética comunitária, p. 43.

20 DAWKINS, Richard. O gene egoísta. Belo Horizonte: Ed. 
Itatiaia, 1979.
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Ele também serve como um ponto de referência 

para decifrarmos o significado da própria exis-

tência”.21 Assim a partir de uma determinada 

visão de natureza estar-se-ia construindo uma 

visão de sociedade, pois “para a sociedade como 

um todo, e para as elites dominantes em particu-

lar, um conceito de natureza fornece um manto 

de legitimidade para a ordem social existente”.22

No terceiro sentido, natureza pode ser vista 

como criação, ou seja, como “conjunto das leis 

que presidem a existência das coisas”. Neste 

sentido, a ‘natureza’ é apresentada como um 

elemento válido para a bioética, pois ir contra 

a natureza é ir contra as leis físicas que condi-

cionam a existência do universo. Neste aspecto 

está-se destacando que, apesar do reconheci-

mento de que a ‘natureza’ é interpretada pela 

cultura, permanece sempre na natureza algo de 

objetivo. Sem esta base objetiva da natureza as 

ciências não seriam possíveis. 

21 RIFKIN, Jeremy. O século da biotecnologia: a valorização 
dos genes e a reconstrução do mundo. São Paulo: Makron 
Books, 1999, p. 209.

22 Id. ibid. p. 210.

Quando apresentamos o diálogo entre nature-

za e cultura como importante para a bioética, 

estamos apresentando a necessidade de tomar 

consciência da complexidade desses dois termos 

para a vida humana. Em resumo, a ‘natureza 

humana’ precisa ser compreendida dentro desta 

complexidade, onde a cultura, sempre com sua 

marca histórica, é vista como um dos seus ele-

mentos constituintes. Assim, ‘natureza’, repre-

sentando a facticidade humana, significa aquilo 

que o humano recebe para existir, com suas ca-

racterísticas de palpabilidade, mensurabilidade 

e dinâmica, não imutável, mas presidida por leis 

definidas. E a cultura, por sua vez, como ele-

mento da tensionalidade humana, representa o 

modo como o humano se apropria daquilo que 

ele é e das coisas que o rodeiam, para constituir 

um sentido.

Se uma bioética despreza a ‘natureza’ e super-

valoriza a cultura, ela se torna intimista e rela-

tivista ao extremo, reduzindo o humano a um 

puro desejo de ser. Se uma bioética despreza a 

cultura e supervaloriza a ‘natureza’, ela se torna 

autoritária, opressora, e reduz o humano a um 

simples ser sem desejo. 



Prof. Dr. Rafael Solano 
Duran (PUCPR)

Professor da PUCPR | 

Pós-Doutor em 

Teologia Moral 

e Familiar.
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Na constituição Conciliar Gaudium et Spes 

pode-se ler a seguinte afirmação: “A mo-

ralidade do comportamento não depen-

de apenas da sinceridade da intenção e da apre-

ciação dos motivos; deve também determinar-se 

por critérios objetivos, tomados da natureza da 

pessoa e dos seus atos; critérios que respeitam 

num contexto de autêntico amor [...]” (GS, 51).

Felizmente, na língua Portuguesa, o termo “na-

tureza” manteve a sua ligação com o termo la-

tino original no qual foi escrito o texto. Em ou-

tras línguas e contextos, o termo foi substituído 

por “dignidade”.

Karol Wojtyla, quando arcebispo de Cracóvia, co-

mentava que, no uso desta expressão, “natureza”, 

encontra-se a passagem da visão cosmológica 

que o Concílio Vaticano II pretendeu realizar. 

Para Wojtyla, o tema da caridade e da nature-

za leva consigo o problema estabelecido desde 

Santo Tomás, quando ato e pessoa entram no 

palco cênico da liberdade e da responsabilida-

de surge por assim dizer, a pergunta de como a 

pessoa e o ato podem se encontrar no momento 

justo, dentro do qual os dois se prolongam atra-

vés do amor23.

23 Todo o capítulo V da obra Amore e Responsabilità, 
especialmente o numeral 15, podem contribuir para a 
compreensão do sentido mais genuíno do que pode ser 
chamado uma análise moral do amor. A responsabilidade 
é uma “escolha” em direção ao outro, à pessoa amada. 
Graças ao dom de si mesmo, a pessoa não se transforma 
em uma propriedade e sim, em dom. Por isso mesmo, somos 
responsáveis pelo próprio amor, como escolher outro para 
amá-lo. Existe uma psicologia da “escolha”. Esta pergunta vai 
ser muito bem trabalhada no numeral seguinte (cf. WOJTYLA, 
K. Metafisica della Persona, a cura Ed. Bompiani. Vaticano: 
Editora, 2003). 
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Por aquilo que pode ser visto a partir do âmbito 

teológico, a única via é aquela de mudar o pró-

prio paradigma. A teologia moral sempre foi uma 

teologia da pessoa e da natureza. Precisamente 

por isto, se faz necessário encontrar uma justifi-

cativa que possa ser coerente com a afirmação 

do Concílio. 

A pessoa e o ato possuem uma harmonia que, 

mesmo na prospectiva cosmológica, deve estar 

intimamente ligado à natureza. 

Uma das críticas que o próprio Wojtyla vai fa-

zer nesta época é que alguns teólogos negam o 

conceito do que significa ser natural em contra-

posição a lei Divina e natural. (cfr. K. Barth, na 

carta a Paulo VI)24.

Difundiu-se que o Concílio Vaticano II teria in-

troduzido um personalismo no qual se teria to-

mado a decisão de eliminar o tema da natureza. 

Muitos afirmaram que o Papa Paulo VI deu maior 

importância ao termo “pessoa” que ao termo 

“natura”. Alguns sentiram a grande influência do 

24  PAULO VI. L’attività Ecumenica del segretariato per l’unione 
dei Cristiani. Insegnamenti di Paolo VI, V. 1967, Città del 
Vaticano. Ed. Vaticana,1967.

filósofo francês Jacques Maritain e, com isso, a 

Gaudium et Spes perdeu o seu sentido fecundo 

que, reafirmado de diversas formas na consti-

tuição mesma como no magistério subsequente. 

O direito universal deve emanar da prática da 

caridade como ponto de encontro entre a pes-

soa, a natureza e especialmente o seu próximo.

A natureza da pessoa na unidade de corpo e 

alma, das suas inclinações do seu fim, do seu 

objetivo, a levam a perceber que a lei Natural 

não pode ser concebida exclusivamente desde 

o âmbito biológico. A pessoa deve sempre ser 

reafirmada por si mesma. Precisamente por isto, 

qualquer tipo de agressão contra a pessoa hu-

mana na sua totalidade unificada destrói o con-

ceito de natureza e de caridade. Vale a pena dizer 

que, quando nos posicionamos a favor da vida 

humana, o fazemos muito mais do que a partir 

do âmbito biológico, pois reconhecemos que a 

pessoa unificada simboliza o todo, aquilo que 

desde Tomás de Aquino chamamos de ontologia 

específica, o que de mais sublime o ser possui; 

em outras palavras a sua metafísica. Somente 

assim poderemos legitimar o verdadeiro signi-

ficado da corporeidade. 
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O que mais criticamos hoje é esta visão excessi-

vamente personalista, ou melhor, pessoal cen-

trista. Na teologia moral que exime a caridade 

como elemento primaz da vida cristã, o subje-

tivismo termina por eliminar o valor da cons-

ciência. Aí sim, podemos afirmar que termina 

por ser uma moral antropocêntrica.

A hipótese de trabalho é aquela de assumir o 

personalismo de Wojtyla, em uma chave de in-

terpretação adequada e, assim, compreender a 

Gaudium et Spes.

A pessoa e o ato vêm acolhidas. Não somente a 

pessoa se revela no ato, como também se rea-

liza. Surge uma dimensão vocacional da pes-

soa que não é somente natural, mas não pode 

ser sem a natureza. Comunicação da pessoa no 

bem. É o primeiro dos elementos.

O segundo elemento é o da teologia do corpo. 

A modernidade percebe e contempla a natureza; 

essa contemplação pode ser positiva e ao mes-

mo tempo exagerada. Desde o mundo externo a 

corporeidade se limita; mas ao mesmo tempo se 

abre ao diálogo constante com uma outra forma 

de ser. Às vezes se depara com uma natureza 

morta, sem vida, que parece nada afirmar nem 

negar. É bem provável que na época pós-moder-

na muitos pensadores tenham esquecido que a 

verdadeira contemplação da natureza é interior. 

Esta contemplação movimenta no ser humano 

uma constante procura pela caridade, pelo bem, 

pela verdadeira felicidade. Quem é maduro sabe 

obedecer; não vive uma superficial atitude de 

quem quer viver independentemente. No mundo 

no qual nos encontramos, a felicidade se trans-

formou numa experiência meramente exterior. 

O Personalismo e a Ciência da Caridade

O personalismo, como corrente, nasce entre dois 

extremos. De uma parte, o individualismo; da 

outra, o racionalismo. 

A proposta foi a seguinte: unicamente, a pessoa 

pode iluminar todo o pensamento humano. O ar 

que reinava no personalismo reaparece, hoje, na 

nossa sociedade na forma do neo-personalismo. 

Uma influência radical deste neo-personalismo 

foi a do filósofo Paul Ricoeur. De maneira abso-

luta e determinante, dirigiu o seu pensamento no 
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mundo da linguagem. Ao mesmo tempo, consi-

derou a pessoa criadora não somente de novas 

linguagens, como também de novas pessoas 

“linguísticas”. Ricoeur depôs contra a mais lim-

pa e pura forma do ser que ama sem interes-

se. “À medida que a pessoa se rende diante de 

si mesma, faz-se dom de si mesma. Nada mais 

abstrato que o amor”25.

O valor moral dentro do contexto atual nos per-

mite dispensar um personalismo obsessivo. No 

Concílio Vaticano, aquilo que muitos teólogos 

afirmaram a partir do âmbito moral foi sim-

plesmente inexistente. Todos apontam o per-

sonalismo de Emmanuel Mounier como o carro 

chefe do pensamento do Papa Paulo VI, mas, 

neste sentido, temos que ser honestos e críti-

cos. Honestos, pois no roteiro inicial da Gaudium 

et Spes, o termo “pessoa” somente aparecera 

duas veze; e críticos porque, na comissão de tra-

balho, o pensamento e a obra de Mounier não 

foi citada26.

25 RICOEUR, P. Ouvres Complet. Paris: Sevres . 1998.

26 Textos preparativos e “borradores” das comissões. CONCÍLIO 
VATICANO II, Avant propos, Roma, 14 set. 1965.

Esta foi a razão pela qual a moral se viu subs-

tituída pela psicologia, pela sociologia e pe-

las novas ciências humanas que apareceram. 

Algumas simples tendências que nasciam, mas 

logo desapareceram. 

A ordem do momento era a que fizesse com que 

a pessoa encontrasse e alcançasse a sua au-

torrealização, mesmo que sua vida moral fosse 

contra a proposta da Igreja. A nova moral foi 

definida como algo externo à pessoa, esque-

cendo o valor do que é intrínseco assim como 

também dos atos, das virtudes, da procura do 

bem como fim último. 

A moral de situação foi identificada com o per-

sonalismo, coisa que até os nossos dias dirige 

e ilumina o agir moral da pessoa. Querendo ou 

não, podemos perceber que todas as tentati-

vas de fazer com que a pessoa seja o centro da 

vida moral têm caído em desuso ou falimento. 

Qual poderia ser a essência de um personalismo 

ético? Pode existir? Se a resposta for negativa, 

teríamos que saber que lugar ocupa na ética o 

conceito “universal”. Qual é o posto que a cari-

dade ocuparia na visão do personalismo? O que 
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poderia acontecer com duas experiências que 

são simplesmente irrenunciáveis para a pessoa 

como tal. Em primeiro lugar a comunicação, de-

pois a procura da verdade.

No neo-personalismo, estas duas chaves de in-

terpretação são aquelas que, mais adiante, con-

frontarão a proposta da moral cristã.

Existem grandes estruturas e questões cíclicas 

que devem ser assumidas no novo conceito mo-

ral ao se referir aos termos “pessoa” e “natureza”. 

Salvar o personalismo ou criar um critério sufi-

cientemente exigente, que lhe permita ser ava-

liado desde a moral, constituiria um fracasso 

para o mesmo personalismo e uma verdadeira 

tragédia para a moral. Parece-me que somos 

convocados a fazer com que o personalismo se 

identifique com a ciência da caridade na sua 

dupla objetividade: Deus e o homem.

Tendo Ricouer como pai da filosofia da lingua-

gem e do neo-personalismo, temos que dizer 

que, nas ciências humanas, hoje, não se fala 

mais em bondade, caridade, generosidade, etc. 

Utilizam-se termos como: correto, viável, con-

fiável, durável etc. 

As máquinas são ou não corretas, são ou não 

confiáveis. Tudo isto somado fez com que o con-

ceito de natureza perdesse seu radical valor e, 

ao mesmo tempo, dimensão. De fato, o ser na-

tural é visto como algo imperfeito.

Na vida moral, a pessoa não pode ser trata-

da como máquina, como objeto, como simples 

“ente” de razão. Moralmente, cada pessoa é filho 

ou filha e, por isso mesmo, possui uma ligação 

que não pode ser rompida ou destruída.

Surge assim uma questão que, atualmente tan-

tos moralistas nos fazemos. Podemos aceitar 

que a vida moral das pessoas seja julgada desde 

o ponto de vista do que é ou não certo, confiável, 

viável e duradouro27. 

27 Nos estudos sobre a pessoa e a família realizados no Instituto 
Giavanni Paolo II, encontramos um texto sobre um dos 
convênios já realizados, “L`amore principio di vita sociale”, 
no qual diversos autores, entre eles, Juan Jose Perez-Soba 
falam sobre a necessidade urgente de um diálogo, no qual o 
ponto de partida seja o de edificar a “sociedade da caridade”. 
Precisamente por tudo isto, o primeiro dos passos a serem 
feitos é redescobrir o aspecto gnoseológico do amor, que o 
faz capaz de um valor “arquitetônico” em relação aos outros 
seres humanos (cf. PEREZ-SOBA, J. J. Dialogo su um compito: 
edificare la “società della carità. Roma: Gregoriana, 2011).
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O tema da lei natural, da pessoa, da história e, 

o que é mais difícil ainda, o tema da liberdade, 

na corrente do personalismo ético pós-conciliar 

caiu em desuso. De fato, o único ponto de referi-

mento moral, no momento, é a renúncia ao bem. 

Pensemos que, no final do Concílio Vaticano II, 

um bom número de teólogos moralistas decidiu 

que o critério moral devia ser, em certo sentido, 

elaborado longe do conceito do bem e, portan-

to, da virtude. A virtude, na visão de muitos e, 

de modo especial, a virtude da caridade, eli-

mina ou diminui o fato de não se poder pensar 

na Lei Natural. Um dos conflitos, hoje, em rela-

ção à bioética é o de que muitos pensam a lei 

natural somente desde o campo dos “direitos 

do indivíduo”28.

Por último, podemos nos perguntar neste apar-

tado o que se entende na sociedade atual pelo 

termo dignidade, assim como também porque 

se mantém até hoje completamente distanciada 

28 Para Santo Tomás de Aquino, a caridade não é um simples 
“direito do indivíduo”. Cristo é a verdadeira plenitude da 
caridade, da amizade do homem em primeiro lugar por Deus, 
fundada sobre a comunicação, extensão universal, como 
já dissemos, e não privativa (S Th, III, 15, 10 e 34,4; MESSIER, 
M. Agape).

a proposta que Gaudium et Spes, elaborou so-

bre o conceito da universalidade da caridade e 

a experiência da mesma na vida da sociedade. 

Na verdade temos que afirmar que após 53 anos 

de ter acontecido o Vaticano II, e ter apresen-

tado ao mundo um documento do valor des-

ta Constituição, ainda a caridade é vista como 

uma virtude que se ocupa da dimensão religio-

sa e nada mais; quando na verdade; a carida-

de como virtude é eixo da prática do bem e da 

conquista dos direitos humanos29.

Infelizmente, muitas correntes, ao final do 

Concílio, não conseguiram fazer uma justa her-

menêutica do que significa moralmente o “ser 

digno”. Houve certo distanciamento entre o 

significado do termo e sua aplicabilidade, aca-

bando por criar uma definição que somente 

poderia ser sustentada a partir de um subjeti-

vismo inoperante; isto por um lado. Por outro 

lado devemos afirmar que esta questão aca-

bou por criar um desenvolvimento meramente 

29 Vale a pena aprofundar o número 27 da Gaudium et Spes. 
Seu valor, hoje, consegue adquirir dimensões sobrenaturais: 

“O Concílio recomenda a reverencia para com o homem, de 
maneira que cada um deve considerar o próximo como ‘um 
outro eu’ [...]”.



22

psicológico, melhor ainda, excessivamente per-

sonalista, esquecendo mais uma vez o caráter 

transcendental da vida moral.

De fato, uma das coisas que maior preocupação 

causa hoje é perceber que, na vida de muitos 

cristãos, o bem não é aquilo que se procura in-

cessantemente; e sim aquilo que se almeja ou 

se decide que é o mais oportuno. Desejar o au-

têntico bem parece, hoje, coisa de outro mundo, 

ou de uma categoria na qual a ficção e a rea-

lidade se encontram. Basta simplesmente dar 

uma olhada nos inúmeros filmes que motivam 

as histórias do bem, da felicidade e da conquista 

da humanidade: O senhor dos Anéis, As Crônicas 

de Nárnia, Crepúsculo e tantos outros.

Para todos nós, deve ficar bem claro que o bem 

não fictício é real, pode ser procurado de forma 

concreta, clara e justa e, mais ainda, quem o 

encontra pode atualizá-lo na sua vida. Deus é 

o máximo bem e nele, tudo de bom que conse-

guimos realizar tem sentido. 

Muitos ainda confundem o bem com o desejo e, 

precisamente por isso, vivem uma moralidade 

sem sentido. O desejo pode ser um momento, um 

instante, mas ele não fundamenta a vida moral 

de quem quer viver na caridade, o grande desa-

fio de considerar Deus e o outro como experiên-

cias genuínas do amor. Assim, uma filosofia que 

mantenha viva a prevalência do desejo na vida 

do homem, manterá acesa a corrente de uma 

moralidade que não faz outra coisa senão criar 

leis para dominar o homem e torná-lo cada vez 

mais escravo. Uma moral assim, somente pode 

trazer medo e decepção. Como superar o desejo 

e não criar nenhum tipo de violência? Pode-se 

construir essa resposta tendo sempre presente 

que a caridade possui um duplo objeto, a partir 

de sua sobrenatural maneira de se apresentar. O 

objeto primário, que é Deus e o objeto secundário, 

que é o homem, chamado a ser filho de Deus pela 

participação na vida Divina, que, como já vimos 

anteriormente, é a graça. Assim, a consciência 

poderia sempre discernir que não se pode viver 

segundo os desejos que afluem constantemente, 

querendo alcançar a felicidade meteórica que o 

mundo propõe. A felicidade cristã consiste em 

dar e não em receber, em perdoar e não em se 

vingar, em amar mesmo não sendo amado. 
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Percebemos, após esta reflexão, que, para que 

possamos falar de personalismo cristão, pre-

cisamos ter como ponto de partida a carida-

de. Mesmo que autores como Guevaer, Ponty, 

Blondel, Maritain e Mounier tenham resgatado 

o rosto da cultura cristã em conjunção com a 

filosofia personalista, a moral possui, em sua 

raiz, o conteúdo suficiente para poder alimentar 

a pessoa, sem necessidade de outra situação ou 

dependência que não seja a caridade. 

No século XVII, Blaise Pascal afirmou que, o que 

nos torna indivíduos distantes uns dos outros, 

é o desejo exasperado que reivindica a nossa 

dignidade nos nossos títulos e posses e não na 

capacidade de amar e ser amado30.

No ensaio entre Epíteto e Montaigne, Pascal dei-

xa claro que a felicidade e a liberdade são dois 

elementos que não levam em conta a natureza 

do homem. Devido a isto, o verdadeiro amor é 

anti-filosófico, no sentido que, ao deus dos fi-

lósofos e de sábios não lhe pertence a verdade. 

Este é um deus que procura um único interesse. 

30 PASCAL, B. Entretien entre Epictete et Montaigne. Paris: 
Lafuma, 1990.

Pascal sabe muito bem que o “ver” não faz 

com que possamos amar, mas o amor faz com 

que possamos ver. Este princípio faz com que 

evitemos o comércio das pessoas, quando as 

utilizamos e, o que pode ser pior, as instrumen-

talizamos por meio de um personalismo indivi-

dualista, egoísta e utilitarista31.

A Finalidade da Caridade

Se existe um modo de falar da pessoa como 

fim, existe também uma finalidade na carida-

de. Sabemos que a caridade, em relação a Deus, 

consiste no querer aquilo que é o bem no pró-

prio Deus. Agora, teremos que descobrir qual é 

o caminho para que a caridade seja o nosso fim. 

Como foi expresso no item anterior, o personalis-

mo atualmente defende, por assim dizer, a pes-

soa. Defende-a conforme a sua filosofia e a sua 

intenção. Temos, diante de nós, uma realidade 

31 MESSIER, M, Agape. Tenhamos presente que o elenco dos 
pensamentos de Blaise Pascal nesta parte II dedicados 
à caridade constitui o que historicamente pode ser 
considerada a grande conversão de Pascal, em 1654, na 
noite de 21 de novembro, quando compôs o Memorial.
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social que afeta todas as pessoas. Esta situação 

cria uma emergência entre a pessoa e o indi-

víduo. Emergência, por sabermos que a nossa 

sociedade que tanto fala da pessoa não é capaz 

de ter um conceito claro de pessoa humana. Faz 

um discurso sobre a pessoa sem conhecer ou 

saber qual é o valor intrínseco dela.

Aquilo que Kant tanto proclamou como o “rei-

no do fim” é o mesmo que proclamam alguns 

promotores de uma “ética universal”, cuja fina-

lidade seja a mesma que fez com que estoicis-

tas, ceticistas e até mesmo os maniqueístas um 

dia caíram.

Uma sociedade que é capaz de se dar as suas 

próprias regras e, com elas, decidir quem deve 

morrer ou quem pode viver, significa que não 

encontrou o verdadeiro fim histórico da sua 

existência neste mundo. Ser fim de si mesmo 

cria um vazio mais que profundo, um vazio que 

somente pode ser preenchido com outro vazio32.

Uma ideia não vem concluída, uma proposta 

não é assumida, simplesmente uma proposta 

32 HADAJAD, F. La critique de l’histoire contemporain. Paris: 
Sevres, 2008.

moral que não tem necessidade de ser vivida. 

Assim, a realidade perdeu a sua finalidade, per-

deu a sua própria identidade. O amor, na menta-

lidade atual, encontra-se arruinado e não pode 

definir a vida de ninguém.

O primeiro dos passos que tem que ser dado é o 

redescobrimento do amor. Saber encontrar este 

caminho, quer dizer, encontrar a via que conduz 

ao bem33.

O homem, concebido antropologicamente, como 

o fazia Leibniz, não passa de uma caixa de pa-

pelão fechado. Quando ele se “sente”, mesmo 

sem a sensação de ser aberta, abre-se para ser 

reconhecida, na superfície. As necessidades que 

surgem na vida podem se transformar nos fins, 

precisamente por isso, preencho as minhas ne-

cessidades e isto me basta.

Aqui é onde se encontra o drama da moral cristã 

e dos cristãos contemporâneos.

Os fins são somente elementos que podem ser 

vistos, reconhecidos pelos outros. O homem não 

responde a todos os seus apetites de homem. Se 

33 PEREZ SOBA, J. J. L’amore principio di vita sociale.
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fosse assim, os atos humanos que são essencial-

mente morais impediriam de mostrar a grande-

za do agir humano e converter-se-iam em meros 

atos do homem, e não da pessoa. 

O bem honesto não é um bem último. Pode ser 

o fim de uma ação, mas não necessariamente 

o fim último. 

A ação e seu objeto criarão um fim último, pois 

aquilo pelo qual ele se torna útil é essencialmen-

te o que o torna honesto. Diante de todas estas 

premissas e anotações, temos que afirmar que 

é aqui onde nasce o conceito de sobrenatural. 

Nasce a pergunta se a caridade pertence ou não 

a nós mesmos. Precisamente por isso, em di-

versas oportunidades nos perguntamos como a 

caridade, sendo dada por Deus entra nas nossas 

vidas a ponto de nos levar a uma relação com 

um Ser superior, somente por amor e para amar.

Sendo assim, pode-se afirmar que a única finali-

dade da caridade é o amor e, nele, o ato de amar. 



Prof. Dr. Marcial Maçaneiro (PUCPR)

Professor da PUCPR | Doutor em 
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Teologia Sistemático-Pastoral. 
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Passados pouco mais de cinquenta anos 

do Concílio Vaticano II, seria pretensão 

fazer um balanço exaustivo do caminho 

ecumênico, consideradas sua complexidade, 

amplidão e prospectivas. Para ser mais preci-

sos, tomamos o decreto Unitatis Redintegratio 

como ponto de partida e abordamos, em primei-

ro lugar, a “teologia da unidade” que floresceu a 

partir do Concílio, coroada pela espiritualidade 

ecumênica. Destacamos a unidade na diversidade, 

enquanto realização da comunhão multiforme da 

Igreja. Para concluir, apresentamos cinco conside-

rações importantes. 

A teologia da unidade

Desde Unitatis Redintegratio em 1964, até nos-

sos dias, o magistério, a teologia, a pastoral e a 

reflexão ecumênica têm construído uma lumi-

nosa “teologia da unidade”. Participaram des-

ta construção as Igrejas e Comunidades mais 

empenhadas no diálogo, a oração perseveran-

te, os Conselhos e Assembléias ecumênicos, os 

teólogos e pastores que prosseguem as pers-

pectivas abertas pelo movimento ecumênico 

internacional e pelo Concílio Vaticano II, as ins-

tituições inter-confessionais, as comunidades 

consagradas à unidade como Taizé, Chevetogne, 

Bose, Focolari e outras, sem esquecer a partici-

pação do Povo de Deus nas várias Comunhões 

cristãs. Em geral, a “teologia da unidade” tem 

um compasso ternário: a Trindade (princípio da 

P L U R A L I S M O  R E L I G I O S O - C R I S T Ã O :
caminho para o ecumenismo

Marcial Maçaneiro, SCJ
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comunhão), a Igreja (ícone da Trindade) e a hu-

manidade redimida (chamada em Cristo à uni-

dade salvífica entre a pessoas e destas com Deus 

Uno e Trino). Com esse triplo compasso teológi-

co executamos a sinfonia da unidade – da qual 

Unitatis Redintegratio é como uma partitura. 

Comecemos, então, com algumas de suas notas.

A koinonia trinitária:

Já nas primeiras linhas o Decreto Unitatis 

Redintegratio define o ecumenismo como “mo-

vimento da unidade” e diz que “dele participam 

os que invocam o Deus Trino e confessam a 

Jesus como Senhor e Salvador”34. A “invocação” 

da Trindade, aqui citada, remonta ao “patrimô-

nio comum” a todas as “comunhões” cristãs35. 

A fé trinitária é eminentemente bíblica, sugeri-

da nas Escrituras Judaicas e explicitada pelos 

autores do Novo Testamento. As primeiras ge-

rações cristãs acolheram a revelação de Deus 

Trino, aplicando-lhe o olhar da contemplação e 

a inteligência da fé. Exemplo disto são a teologia 

34 Decreto Unitatis redintegratio 1 (a seguir, indicada pela 
sigla UR).

35 UR 4 e 12, respectivamente.

patrística e o magistéio inicial da Igreja, que de-

senvolveram brilhantemente a doutrina de Deus 

Uno e Trino – Pai, Filho e Espírito – três hipósta-

ses na koinonia de uma só divindade36. 

A fé na Trindade que todos nós cristãos confes-

samos segundo as Escrituras, é um dos alicerces 

da Igreja Una. Na comunhão do Pai, do Filho e 

do Espírito Santo, que juntos (co)operam para a 

salvação universal, se encontra a arché (princí-

pio) donde se desenvolve e manifesta o misté-

rio da Igreja: sua natureza e sacramentalidade, 

seu significado e realização, se vinculam fontal-

mente à koinonia trinitária37. A Igreja é esboçada 

no desígnio salvífico do Pai, fundada historica-

mente pelo Messias Jesus e manifestada uni-

versalmente pelo Espírito Santo em Pentecostes. 

“Desta maneira aparece a Igreja toda como o 

povo reunido na unidade do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo”38. 

36 Cf. UR 2, final do parágrafo.

37 Cf. especialmente na Constitutição Dogmática Lumen 
gentium 1-4 (a seguir, indicada pela sigla LG).

38 LG 4.
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Unidade na diversidade

Contemplando a Trindade, que é una na diver-

sidade das três Pessoas, entendemos que a uni-

dade não se faz pela uniformidade, mas pela 

comunhão. A tese da unidade na diversidade é 

coerente com a fé trinitária e dela se deduz. Por 

isto é postulada repetidamente nos documentos 

eclesiais e na reflexão teológica39. Igualmente 

no Decreto Unitatis Redintegratio: a koinonia do 

Pai e do Filho e do Espírito Santo é designada 

“modelo supremo” da unidade da Igreja40. Depois 

acrescenta que a unidade da Igreja na variedade 

de ministérios é obra do Espírito Santo41. Sem 

esquecer que o Paráclito é princípio de unidade, 

o documento adverte que o mesmo Paráclito 

é também princípio da diversidade42. Afinal, 

unidade e diversidade se conjugam na mesma 

39 Cf. UUS 61.

40 UR 2.

41 “É Ele (o Espírito Santo) quem opera a distribuição das graças 
e dos ministérios, enriquecendo a Igreja de Jesus Cristo 
com diferentes dons ‘a fim de capacitarem os santos para 
a tarefa do ministério, na edificação do corpo de Cristo’(Ef 
4,1)” (UR 2).

42 Como se conclui de UR 2, citado acima, em sintonia com LG 
4. No Novo Testamento, são clássicos os textos paulinos, 
sobretudo Rm 12,3-8 e 1Cor 12,4-11.

comunhão. Não é este o exemplo da pericorese 

trinitária? Similarmente, não é a variedade de 

membros que forma o corpo? E nem por isso a 

diversidade significa divisão, ou a variedade de 

membros impede o movimento conjunto e arti-

culado de todo o corpo (cf. 1Cor 12,12-30). É claro 

que Unitatis Redintegratio não cita todas as ex-

pressões de pluralidade eclesial. Mas apresenta 

cinco aspectos importantes:

a) Diversidade de meios de salvação: a expres-

são “meios de salvação”43 corresponde ao que 

Pedro denomina “multiforme graça de Deus” (1Pd 

4,10) e o magistério traduz como consilia salutis: 

as diversas disposições da Sabedoria divina em 

benefício da salvação humana44. Há um só plano 

de salvação (designium salutis) executado me-

diante vários instrumentos da graça (consilia 

salutis). Estes instrumentos pluriformes da gra-

ça – presentes na Igreja Católica – promovem a 

salvação também nas outras Confissões cristãs: 

43 UR 3.

44 1Pd 4,10 e Ef 3,10 apontam para a multiforme ação salvífica 
de Deus. A expressão consilia salutis está na Declaração 
Nostra aetate 1.
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Mesmo as Igrejas e Comunidades 

separadas, embora creiamos que 

tenham deficiências, de modo algum 

estão destituídas de significado e 

importância no mistério da salvação. 

O Espírito Santo não recusa empregá-

las como meios de salvação, embora 

a virtude desses derive da mesma 

plenitude de graça e verdade que foi 

confiada à Igreja Católica.45

b) Um só batismo, na variedade de Comunhões 

cristãs: Apesar da divisão visível das igrejas, o 

batismo nos une em Cristo sacramentalmente, 

garantindo uma unidade espiritual efetiva en-

tre todos os cristãos: “Pois o batismo constitui o 

vínculo sacramental da unidade que liga todos 

os que foram regenerados por ele”46. Por isso, é 

importantíssimo que as Confissões cristãs es-

clareçam sua doutrina com base nas Escrituras, 

dialoguem mais e oficializem o reconhecimento 

mútuo do batismo por elas ministrado, evitando 

rebatismos abusivos.

45 UR 3, retomado em DI 17.

46 UR 22.

c) Uma Igreja, muitos ministérios: embora o 

documento não descreva os ministérios exis-

tentes na Igreja e outras Confissões cristãs, diz 

claramente que a “unidade da Igreja” se reali-

za “na diversidade de ministérios”, por “obra do 

Espírito Santo”47. 

d) Uma só fé, diferentes expressões: “Há um 

só Senhor, uma só fé e um só batismo” (Ef 4,4-

5) expressos segundo a graça plural do Espírito 

Santo48. A variedade de tematizações teológi-

cas, ritos litúrgicos e tradições espirituais realça 

ainda mais “as insondáveis riquezas de Cristo” 

(Ef 3,8)49 confiadas à Igreja: 

Resguardando a unidade nas coisas 

necessárias, todos na Igreja, segundo 

o munus dado a cada um, conservem 

a devida liberdade, tanto nas várias 

formas de vida espiritual e de disciplina, 

quanto na diversidade de ritos litúrgicos, 

e até mesmo na elaboração teológica da 

verdade revelada. Mas em tudo cultivem 

47 UR 2.

48 A unidade da fé na pluralidade de expressões está em UR 2.

49 Consideradas veladamente em UR 4 e claramente em UR 11.
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a caridade. Agindo assim, manifestarão 

sempre mais plenamente a verdadeira 

universalidade e apostolicidade 

da Igreja.50

e) Doutrina única, com disciplinas distintas: 

falando às Igrejas Ortodoxas e Orientais, Unitatis 

Redintegratio esclarece que

longe de obstacular a unidade da Igreja, 

certa diversidade de usos e costumes 

antes aumenta-lhe o decoro e contribui 

positivamente para que ela cumpra 

sua missão. Por isto, este sagrado 

sínodo, para tirar toda dúvida, declara 

que as Igrejas do Oriente, lembradas 

da necessária unidade de toda a 

Igreja, têm a faculdade de se governar 

segundo as disciplinas próprias, mais 

conformes à índole de seus fiéis e mais 

aptas para atender ao bem das almas. A 

observância deste tradicional princípio, 

nem sempre respeitado, é condição 

50 UR 4.

prévia indispensável para a restauração 

da união.51

Seguindo esta visão, João Paulo II usou a expres-

são “unidade na diversidade”52. Recentemente, 

Bento XVI reafirmou esta perspectiva: “A uni-

dade não significa uniformidade em todas as 

expressões da teologia e da espiritualidade, nas 

formas litúrgicas e na disciplina”, mas requer o 

“respeito pela plenitude multiforme da Igreja”53.

Importância da formação ecumênica

Lamentavelmente, nem sempre esta sadia di-

versidade incide sobre nossa reflexão e atuação. 

Continuam entre nós pessoas equivocadas so-

bre qualquer tema ecumênico. Outras, lêem os 

documentos da Igreja de modo parcial. Às ve-

zes por despreparo teológico e espiritual. Outras 

51 UR 16.

52 UUS 61.

53 Respectivamente, Discurso por ocasião do encontro ecumênico 
no palácio episcopal de Colônia (19-8-2005) e Discurso à 
delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla (30-
6-2005). Disponíveis em < www.vatican.va >, acessado em 
8-11-2005.
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vezes, por indiferença. Ou ainda por confusão 

em suas posições doutrinais e identitárias, dian-

te da proliferação de grupos religiosos sectários 

e agressivos. De qualquer modo, há pessoas in-

capazes de compreender a voz da Igreja, que 

“exorta todos os fiéis a que, reconhecendo os si-

nais dos tempos, participem solicitamente da 

tarefa ecumênica”54. Pois a Igreja Católica “não 

é uma realidade voltada sobre si mesma, mas 

aberta permanentemente à dinâmica missio-

nária e ecumênica”55. 

Por isso, a Igreja mesma insiste na formação 

de agentes qualificados para a tarefa ecumê-

nica – entre clero, religiosos e leigos – que pos-

sam compreender o sentido e o alcance do que 

o magistério afirma:

O ecumenismo, movimento a favor da 

unidade dos cristãos, não é um tipo 

de apêndice que se junta à atividade 

tradicional da Igreja. Pelo contrário, 

pertence organicamente à sua vida 

e ação, devendo, por conseguinte, 

54 UUS 8, relançando o apelo de UR 4.

55 UUS 5.

permeá-la no seu todo, à semelhança de 

uma árvore que cresce sadia e viçosa até 

alcançar seu pleno desenvolvimento.56

Algumas Considerações

a) Repetindo o que a Igreja recomenda, insisti-

mos na necessidade de formar agentes qualifi-

cados de diálogo, entre clero, religiosos e laica-

to. Nem sempre verificamos o devido cuidado 

a este respeito. 

b) Na via da unidade, é importante articular 

oração, estudo e ação – na linha dos três níveis 

ecumênicos indicados em Unitatis Redintegratio 

4: espiritual, teológico e pastoral. As orienta-

ções do Diretório ecumênico e Ut Unum Sint nes-

te sentido merecem ser conhecidas, assimila-

das e praticadas.

c) No atual cenário religioso, mesclam-se de-

nominações autônomas, desconexas do 

Protestantismo reformado. Diante disso, o diálo-

go ecumênico pede discernimento e informação: 

56 UUS 20.
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Quais os grupos cristãos presentes no nosso meio 

de atuação? A qual família confessional eles se 

ligam? Conhecemos suas características, lin-

guagem e propostas? Distinguimos de modo res-

peitoso quem é quem, segundo sua identidade 

diferenciada de reformado, luterano, anglicano, 

metodista, batista ou pentecostal? O diálogo co-

meça pela definição dos interlocutores, segundo 

sua identidade, disposição e reciprocidade.

d) Parece-nos importante recordar que, respei-

tado o âmbito das Igrejas Locais e as diretrizes 

da Conferência Episcopal, se inserem no diálogo 

ecumênico os fiéis e os organismos que – funda-

dos no Evangelho e respondendo a um carisma 

peculiar – sentem-se movidos pelo sincero dese-

jo da unidade dos cristãos. Daí o nascimento das 

comunidades ecumênicas como Taizé, Focolari 

e outros. Perguntemo-nos se tais experiências 

têm recebido a devida atenção e acompanha-

mento, para brotar e frutificar de modo adequa-

do em terreno católico.

e) Nos vários continentes crescem as “igre-

jas livres”, pentecostais e neo-pentecostais. 

Estamos informados a respeito deste fenômeno? 

Conhecemos as fases e os resultados do diálogo 

internacional católico-pentecostal? Aplicamos 

um olhar teológico e de discernimento pasto-

ral sobre o pentecostalismo? Ou nos limitamos 

a atitudes defensivas, miméticas e anti-ecu-

mênicas? Recentemente, o Pontifício Conselho 

para a Unidade dos Cristãos promoveu simpó-

sios (inclusive no Brasil) sobre o pentecostalismo. 

É oportuno estudar o fenômeno, sem esquecer 

a dimensão pneumatológica e carismática da 

Igreja Católica e sua capacidade de oferecer res-

postas pastorais.



Prof. Dr. Cloves Antônio Amorim (PUCPR)

Professor da PUCPR. Doutor em 

Educação | Especialista em Didática 

e em Bioética | Graduado em 

Psicologia| experiência na  

área de Psicologia Hospitalar  

(Psico-Oncologia).



35

No dia 25 de abril de 2018, o Jornal Folha de 

São Paulo publicou dados do Ministério 

da Saúde que informavam que a taxa de 

suicídio vem aumentando no Brasil. De acordo 

com a Jornalista Marina Estarque, os dados do 

Datasus/ Ministério da Saúde apontavam para 

um aumento de 65% na faixa etária de 10 a 14 

anos e 45% na faixa etária de 15 a 19 anos, no 

período de 2000 a 2015. 

Esses dados justificam a compreensão da condu-

ta suicida como um problema de Saúde Pública. 

Sabemos que em diferentes momentos da his-

tória as concepções e atitudes em relação ao 

suicídio no ocidente foram se modificando. Na 

antiguidade Greco-Romana havia tolerância 

e era considerado um ato de liberdade, o exer-

cício racional de um direito pessoal. Na Idade 

Média, passa a ser condenado e entendido como 

um crime consequente da fúria demoníaca. No 

Concilio de Toledo, em 693, determinou-se que 

até mesmo os sobreviventes de uma tentati-

va de suicídio fossem excomungados (BOTEGA, 

2015, p. 19).

Considerando os elevados níveis de comorbida-

de entre sofrimento, dependência química, al-

guns transtornos mentais e o suicídio, em 2006, 

o Brasil lançou as “Diretrizes Brasileiras para um 

Plano Nacional de Prevenção do Suicídio”, em 

evento realizado na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul. Entre os objetivos 

a serem alcançados destacamos: “II. Desenvolver 

estratégias de informação, de comunicação e de 

sensibilização da sociedade de que o suicídio é um 

problema de saúde pública que pode ser preve-

nido.” (MINIKOWSKI et. al., 2012, p. 206).

P R E V E N Ç Ã O  D O  S U I C Í D I O 
N A  P O P U L A Ç Ã O  J U V E N I L :

 precisamos falar sobre isso

Cloves Antonio de Amissis Amorim
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A prevenção parece ser eficiente quando se re-

conhece a origem de pensamentos e ideação 

suicida. E de acordo com Botega (2015, p. 156):

Adolescentes são mais propensos 

ao imediatismo e à impulsividade, e 

ainda não possuem plena maturidade 

emocional; dessa forma, encontram 

maior dificuldade para lidar com 

estresses agudos, como término 

de relacionamentos, situações que 

provocam vergonha ou humilhação, 

rejeição pelo grupo social, fracasso 

escolar e perda de um ente querido. 

Esses acontecimentos podem funcionar 

como desencadeantes do ato suicida.

Navarro-Gómez (2017) destaca que o suicídio 

é a terceira causa de morte no grupo de idade 

compreendida entre 15 a 19 anos; Jara et. col. 

(2001) colocava em relevo que nos países desen-

volvidos poderia chegar a ser a primeira causa 

de morte nessa faixa etária e ainda, para cada 

suicídio consumado se poderia inferir de 8 a 10 

tentativas na população em geral e, com uma 

taxa ainda mais elevada, entre os adolescentes 

e os jovens.

Entre os fatores de riscos para comportamentos 

suicidas em adolescentes, Botega (2015) os classi-

fica em três grupos: 1) Fatores Sociodemográficos 

e Educacionais; 2) Estressores Psicossociais 

e vida familiar; e, 3) Fatores Psicológicos e 

Psiquiátricos.

Entre os fatores sociodemográficos ele destaca: 

baixo rendimento escolar, nível socioeconômi-

co baixo, sexo masculino para o suicídio e sexo 

feminino para tentativas. Lista os seguintes fa-

tores psicossociais: divórcio dos pais ou morte 

de um genitor, abuso físico e sexual, transtorno 

mental dos pais, bullying, exposição a casos de 

suicídios ou tentativas de suicídio e dificuldades 

nos relacionamentos interpessoais.

Fatores de riscos psicológicos e psiquiátricos 

apresentados por Botega (2015, p. 158): trans-

tornos mentais (Depressão, ansiedade, TDAH, 

transtorno de conduta), tentativa de suicídio 

prévia; autoagressão deliberada, abuso de álcool 
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e drogas; alta hospitalar recente, impulsividade 

ou comportamento agressivo, baixa autoesti-

ma, perfeccionismo, desesperança, sentir-se um 

peso e sem conexão.

Mesmo quando a tentativa de suicídio aparen-

ta baixa intenção, como cortes superficiais na 

pele, não se deve banalizar ou julgar de forma 

precipitada como um ato puramente manipu-

lativo (BOTEGA, 2015, p. 159). Podemos afirmar 

que aqueles que querem chamar nossa atenção, 

merecem nossa atenção.

Fontenelle (2008) considera muito importante a 

monitoria dos sites que os adolescentes podem 

acessar e destaca que grupos de discussão na 

internet ensina jovens a se suicidarem. A autora 

menciona que, às vezes, os pais ou responsá-

veis podem supor que algumas condutas sejam 

“coisas de adolescente” e aponta alguns sinais 

que devem ser acompanhados de perto: afas-

tamento da família e amigos; mudanças nos 

hábitos alimentares; alterações no sono; tédio 

constante; uso de drogas e álcool; descaso com 

a aparência; declínio no desempenho escolar; 

perda de prazer nas atividades usuais; intole-

rância com as pessoas e também com elogios 

e prêmios – é como se não dessem valor, entre 

outros (FONTENELLE, 2008, p. 119).

Realizamos no Núcleo de Estudos em Tanatologia, 

Curso de Psicologia da Escola de Ciências da 

Vida, na PUCPR, uma pesquisa com 541 inter-

nautas para avaliar se o jogo Baleia Azul e a sé-

rie 13 Reasons Why interferiam na ideação sui-

cida. Encontramos que 89,1% acreditam que a 

internet pode influenciar na conduta suicida e 

também encontramos entre os que já tentaram 

suicídio, 16% afirmaram ter sofrido influência da 

internet. Nosso grupo concluiu que é paradoxal 

a relação com internet, uma vez que o mesmo 

mecanismo que pode induzir ao suicídio, tam-

bém pode ser via de prevenção, como é o caso 

da hashtag: #minhaprimeiratentativa (AMORIM, 

et. col. 2018, p. 132).



38

Frasquilho (2009, p. 285) nos alerta que progra-

mas específicos de educação sobre o suicídio 

nas escolas não são úteis. Pelo contrário, “há 

evidências que a partir daí alguns alunos pas-

sam a considerar o suicídio como uma opção 

possível quando têm problemas”. 

A autora é enfática ao afirmar, e nós concorda-

mos, “para a prevenção do suicídio em crianças 

e jovens recomendam-se programas alargados, 

não focalizados no suicídio, com multicompo-

nentes e baseados na escola” (FRASQUILHO 

,2009, p. 285). A autora indica que um progra-

ma indicado para escola, é um que promova 

a resiliência, a competência na vida, o sentido 

de pertença, os laços sócio emocionais e um 

ambiente salutogênico. 

Portanto, uma escola que promova o bem-es-

tar, que desenvolva o autoconceito e a autoes-

tima, as habilidades sociais, os valores e a con-

vivência democrática, marcada pela tolerância 

e amor ao próximo estará realizando ações 

preventivas; quando se identificar alunos com 

depressão, transtornos de ansiedade ou outros 

sofrimentos, acolher e encaminhar aos profis-

sionais especializados.
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