
Tempo de Nova Esperança ¿Tempo de um novo
concílio? [Time of new hope, time of a new Council?]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Library.
More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content
policy of Globethics Library repository see https://repository.globethics.net/
pages/policy

Item Type Article

Authors Celso de Queirós, Antônio

Publisher EATWOT's International Theological Commission

Rights With permission of the license/copyright holder

Download date 23/05/2023 19:52:46

Link to Item http://hdl.handle.net/20.500.12424/187655

https://www.globethics.net
https://repository.globethics.net/pages/policy
https://repository.globethics.net/pages/policy
http://hdl.handle.net/20.500.12424/187655


 ·  69

Tempo de Nova Esperança  
¿Tempo de um novo concílio?

Dom Antônio CELSO DE QUEIRÓS
Bispo emérito de Catanduva, SP, Brasil 

“A Esperança, essa menininha alegre e buliçosa 
que nasceu no último Natal” (Charles Peguy)

Quem, mais de perto, viveu o clima eclesial de meados do século 
passado (antes do Concílio Vaticano II) não pode deixar de perceber a 
situação atual como algo similar. Naquela época, como hoje, um misto 
de perplexidade e esperança ocupava muitos cristãos. Só os que viviam 
completamente em outro mundo não percebiam que algo grande estava 
por acontecer. O anúncio de um Concílio Ecumênico foi recebido com um 
misto de surpresa e temor. Surpresa pelo anúncio de algo a que a igreja 
estava desacostumada. Desconfiança de isso poder significar o fim das 
reflexões e buscas, por um gesto autoritário da hierarquia. Com o tempo, 
o temor foi sendo superado. A superação foi ampla diante dos textos con-
ciliares sobretudo as quatro grandes constituições e as encíclicas papais 
contemporâneas “Mater et Magistra” e “Pacem in Terris” de João XXIII, e 
a posterior a eleição de Paulo VI. A recepção do Concílio foi muito posi-
tiva e desenvolveu um amplo processo de reflexão nos países da América 
Latina, facilitados pelas Conferências Episcopais de Medellin, Puebla, 
menos em Santo Domingo, e de novo positivamente em Aparecida. 

No Brasil, como certamente em outros países, os primeiros fautores 
da recepção foram os bispos, fortemente amparados pela reflexão cons-
tante e atualizada de teólogos e pastoralistas. Foi a geração dos “bispos 
conciliares” e as imediatamente posteriores a ela que fizeram percorrer 
os caminhos abertos pelo Concílio. O episcopado Brasileiro que voltou 
do Concílio era muito diverso do que chegou a Roma para suas sessões. 
Os bispos se hospedaram na mesma casa e tinham à noite e fins de 
semana, conferências para as quais eram convidadas as pessoas mais 
capazes na teologia e em áreas de interesse pastoral. Isso valeu como um 
verdadeiro curso de atualização que possibilitou uma grande renovação 
dentro do episcopado, levando-o a preparar, ainda em Roma, um Plano 
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de Pastoral. Foi assim que enquanto alguns episcopado, por disposição 
do Concílio, organizavam suas Conferências Episcopais, o episcopado 
brasileiro regressou do Concílio com um “Plano de Pastoral de Conjunto” 
cuja meta era “renovar a Igreja no Brasil conforme a imagem de Igreja 
do Vaticano II”.

Os bispos do Brasil já tinham suficiente organização. A CNBB fora 
fundada dez anos antes pela intuição e trabalho de Dom Helder Câmara 
e os bons ofícios do Cardeal Montini, então Secretário de Estado. Os 
primeiros secretariados nacionais já estavam organizados e atuantes. 
Um primeiro Plano de Pastoral (Plano de emergência) fora executado. 
A renovação eclesial, levada a efeito pelos “bispos conciliares”, se deu 
na América Latina com a ajuda do CELAM, o que se manifestou logo em 
seguida com a Conferência de Medellin 

Muito se falou naquela época em “Primavera da Igreja” e com plena 
razão. A Igreja de janelas abertas para o mundo moderno, acolhedora e 
desejosa de diálogo, respirava um ar novo e estimulante vivendo o que 
João XXIII tinha em mente ao convocar o Concílio, um “aggiornamento”, 
uma renovação. A eleição de Paulo VI, os primeiros Sínodos, sobretudo 
o da “Evangelização do Mundo de Hoje” (1974) pareciam garantir para 
a Igreja, um longo caminho aberto, apesar da oposição numericamente 
pequena que sobrevivera à Assembléia Conciliar. A Igreja renascia numa 
visão de povo de Deus, constituído de todas as pessoas, povos e nações 
amantes do Bem e da Justiça e da Verdade; Igreja comunhão viva de 
todos os membros e não mais igreja piramidal dominada pelo clerica-
lismo; Igreja voltada para os grandes e reais problemas da humanidade, 
buscando assumir a realidade atual; Igreja que supera a pretensão de 
tudo saber e tudo ensinar e apresentando-se como Igreja humilde, res-
peitosa da autonomia do mundo, valorizadora das outras Igrejas e reli-
giões, servidora de todos especialmente dos pobres. Igreja que renuncia 
a formas culturais passadas e aceita buscar novas expressões da fé e de 
sua celebração. Igreja colegiada que reencontra a verdadeira natureza 
das Igrejas particulares, da missão dos Bispos, do colégio Episcopal, dos 
Sínodos e Concílios. Igreja da evangélica opção pelos pobres, assumindo 
as carências e a libertação do povo excluído dos benefícios mais funda-
mentais e necessários à vida. Essas e outras notas da Igreja que emergira 
do Concílio continuam sendo enfatizadas pelos teólogos hodiernos. 

 Há um aspecto, porém, que é preciso valorizar sempre mais e 
mais. É o clima de liberdade, de abertura e alegria trazido pelo Concílio. 
Os constrangimentos eclesiásticos, a imposição obrigatória de leis sobre 
numerosos aspectos da vivência da fé, pareciam superados. O respeito 
à pessoa e sua consciência como última instância de decisão diante de 
Deus, aposentava os moralismos e casuísmos de uma moral ultrapassa-
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da. Mais do que reflexões teológicas a abrir novos caminhos, o Concílio 
trouxe um novo clima para a Igreja. Nada mais expressivo desse novo 
clima do que a queixa amorosa e dolorosa de um padre maduro, muito 
preparado e mortalmente enfermo nos primeiros anos da era Conciliar: 
“morro sob protesto, porque agora é que estava começando a ser gostoso 
pertencer à Igreja”. Para as Igrejas da América Latina, que sofriam dita-
duras repressivas, gravemente perseguidoras, torturadoras e assassinas, 
a Igreja saída do Concílio era o instrumento luminoso que sustentava a 
evangelização e a luta pela justiça. 

A partir dos anos 80, os termômetros teológicos e pastorais come-
çaram a indicar uma temperatura declinante fazendo temer a aproxima-
ção de um inverno eclesial. Claro, teólogos já mostravam, que alguns 
problemas sérios não tinham sido enfrentados em profundidade pelo 
Concílio. Há claras marcas de soluções de compromisso em mais de um 
documento. Entretanto poucos previam até que ponto seriam chamados 
a viver e enfrentar retrocessos. Certamente o Concílio demorara demais 
a ser convocado. Entre o Vaticano I e o Vaticano II medeia um século e 
meio, num período histórico de problemas graves, fazendo com que a 
Igreja se desacostumasse de agir conforme sua natureza comunitária e 
sinodal. Acresce-se a isso o fato de o Concílio ter deixado para a Cúria 
Romama a responsabilidade de criar caminhos para a concretização das 
disposições conciliares. A Cúria, como instituição burocrática, não seria 
capaz de repensar as organizações eclesiais e eclesiásticas a partir das 
reflexões inovadoras do Concílio. Qualquer instituição burocrática está 
mais interessada em sua sobrevivência e aumento de poder do que em 
atingir os fins para os quais foi criada. Esse poder aumenta assustadora-
mente quando é exercido em clima de “segredo pontifício” e em nome de 
uma autoridade irrecorrível e infalível. O centralismo eclesiástico voltou 
deixando muito reduzido o poder do bispo em sua Diocese e o papel 
das Conferências Episcopais. O poder dos Núncios cresceu muito e assu-
miu praticamente o papel de intermediário entre os Bispos e o Papa. O 
conceito de fidelidade ao papa e à unidade eclesial foi entendido dentro 
da estreiteza de submissão passiva. As proibições voltaram a estender 
desconfiança; o clima constrangedor voltou, pelo silêncio imposto ou 
assumido por receio.

No Brasil esse clima difícil se manifestou de modo muito agudo 
no relacionamento com a Conferência Episcopal que tinha a tradição de 
animar uma evangelização libertadora, de luta reconhecida inclusive, pela 
sociedade, a favor dos pobres, dos índios, dos negros; por sua denúncia 
das prisões arbitrárias e torturas pela ditadura militar. Sinal importante 
desse clima difícil é a clara preferência da Cúria por movimentos de 
cunho espiritualista e até de marcas fundamentalista. De seu meio são 
preferentemente nomeados os novos bispos, em detrimento de toda uma 
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geração de presbíteros de comprovada capacidade e dedicados à pastoral 
de conjunto. Igualmente do meio desses movimentos são nomeados os 
participantes, inclusive leigos, para os eventos eclesiais internacionais. 
Frente à abertura conciliar há ainda claros sinais de retrocesso na liturgia, 
na volta ao clericalismo, no olhar para dentro da estrutura eclesiástica em 
detrimento da primazia do anúncio do Reino. 

No entanto, a Igreja vive hoje problemas que durante o Concílio 
não foram enfrentados ou nem eram tão claros, tais como: 

- o abandono da prática religiosa e referência à fé na vida dos cris-
tãos; o crescimento contínuo de novas denominações religiosas cristãs; a 
ausência ou o exíguo número de jovens nas comunidades eclesiais;

- a necessidade do reconhecimento prático da missão das Igrejas 
Particulares na inculturação da fé e na organização eclesial e evangeliza-
ção dos grandes conglomerados urbanos; 

- a diminuição dos candidatos ao ministério presbiteral e à vida 
religiosa nos países de tradição católica antiga como em países mais 
novos, e o concomitante aumento da população;

- a necessidade de redefinir os ministérios e seus campos; o alar-
gamento do campo do ministério do Diaconato Permanente; a abertura 
de ministérios para presbíteros que se afastaram do ministério ordenado;

- a realidade das comunidades eclesiais sem Eucaristia por falta de 
ministros ordenados; a questão de um novo tipo de presbíteros não obri-
gatoriamente celibatário, ao lado dos presbíteros que assumem o celibato; 

- os ministérios femininos;

- a relativização e mesmo o simples desconhecimento prático de 
certas normas do magistério (missa dominical, guarda dos domingos, 
abstinência e jejum...; confissão individual e numérica dos pecados como 
única forma normal do sacramento da penitência);

- a “tranqüila” discordância, por parte de casais de prática eclesial, 
das orientações do magistério quanto a certas normas da moral conjugal, 
matrimônios de segunda união, paternidade responsável, uso de preser-
vativo na prevenção da Aids.

Claro está que não se trata de repentinamente elaborar uma série 
de leis e disposições que de imediato atendam a todos esses problemas. 
Além disso há entre eles uma hierarquia de importância e urgência, inclu-
sive o encaminhamento de alguns depende de tempo de experiência de 
outros. O que é necessário é que a Igreja se abra a um aprofundamento 
desses temas através do diálogo sério e respeitoso; que a estrutura eclesi-
ástica recue da atitude de simples proibição de tratá-los o que só aumenta 
o risco de descrédito e distanciamento.
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A história da Igreja ensina que problemas complexos e difíceis, 
quando não resolvidos pela reflexão e diálogo serenos, mas por via 
autoritária, são destinados a serem superados pelo próprio caminhar da 
realidade. 

Muitos se perguntam se não é ocasião de um novo Concílio ecu-
mênico. Talvez sim mas, preparado por Concílios Particulares das Igrejas 
de cada nação? Ou, quem sabe, tratar dessas questões com liberdade, 
sem medo da mídia, em Sínodos dos Bispos, preparados realmente pelas 
Igrejas Particulares e Conferências Episcopais? Tais Sínodos seriam certa-
mente mais frutuosos do que continuar neles refletindo sobre assuntos, 
sem dúvida muito importantes, mas sobre os quais a Igreja já dispõe de 
rica e suficiente reflexão.

Voltando ao início destas reflexões, agora como no período que 
precedeu ao Concílio, os que estão atentos aos sinais dos tempos perce-
bem que algo tem que acontecer. Como naqueles anos, é preciso supe-
rar a mera perplexidade e o temor, e abrir-se a uma grande Esperança. 
Lembrando Santo Tomás de Aquino, suas condições são a busca de um 
bem árduo que ainda não temos e um motivo firme para nos apoiar-
mos. Nossa Esperança para a Igreja se baseia na presença do Espírito na 
História, nas sementes abundantemente semeadas pelo Concílio Vaticano 
II e na atuação do Espírito Santo na Igreja. Aquele que plantou as semen-
tes é também capaz de fazê-las nascer, crescer e dar frutos. De nossa 
parte é preciso prosseguir nas buscas, vivendo a paciência ativa que sabe 
suportar as ”demoras de Deus” e viver as surpresas e contradições sem 
deixar-se abater. Ao mesmo tempo ajudando a lembrar o que já disse 
sabiamente alguém: “as decisões mais perfeitas mas tardias, costumam ser 
mais negativas que as decisões menos perfeitas mas tomadas no tempo 
certo”. De qualquer maneira é certamente tempo de viver em maior inten-
sidade a recomendação do Apóstolo ser “alegres na esperança, firmes na 
tribulação, constantes na oração” (Rm 12,12).
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Along the Many Paths of God

Latin American theology is 
associated with liberation, basic 
Christian communities, primacy of 
the praxis and option for the poor. 
The present volume shows that 
Latin American theologians added 
new themes to the previous ones: 
religious pluralism, inter-religious 
dialogue and macroecumenism. 
It is the fruti of a programme of 
the Theological Commission of the 
Ecumenical Association of Third 
World Theologians (EATWOT) in 
Latin American, to work out a 
liberation theology of religions. 

This volume summarizes the 
three first ones of the series of five 
volumes which you can find at:
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