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A ntonio Farias

A 5 c o n fe r
g e ra l do e p isco p ad o
la tin o 'd m e ric a n o
e do C a rib e n a
A p a r e c id a ( B r a s il)
Antonio Farias
- Antecedentes, Contexto, Expectativas, Desafios e Limites -

As grandes transforma9oes ocorridas na Igreja, no m undo e
na sociedade da America Latina e do Caribe, nos finais do
seculo XX e comedo do seculo XXI, apos a IV Conferencia
Geral do Episcopado Latino-americano e caribenho, realizado
em Santo Domingo, em 1992, justificam o pedido ao Papa de
convocar uma nova Conferencia.
Foi ainda o saudoso Joao Paulo II que apoiou a sugestao vinda
da direc^ao do CELAM da realiza^ao da V Assembleia do
CELAM para celebrar os 50 anos das Conferencias Gerais
Latino-americanas. Apos o Sinodo para todas as Americas, celebrado em Roma no ano 2000, havia algumas duvidas sobre a
possiblidade de continuar essas Conferencias Episcopais. Para a
sua convoca^ao e realiza<;ao contribuiu muito o modo como
procedeu o presidente do CELAM: consultar todas as conferen
cias Episcopais da regiao e apresentar o resultado ao Papa. Diante da vontade manifestada pelas conferencias - das 22 con
ferencias episcopais da regiao 20 apoiavam a ideia - o Papa Joao
Paulo II concluiu: O Papa quer o que quer a Igreja da America
Latina. Assim estava tomada a decisao de continuar a tradicao.

Papa quer o

M i|

Tomada a decisao, havia que escolher o local de sua realizaa
9&0. Inicialmente pensou-se em Equador, Argentina, mas fi. „
nalmente o Papa Bento XVI escolheu o santuario mariano de a ina*
Aparecida do Norte (Brasil), e apontou como data o mes de
Maio de 2007. Sem duvida que a escolha tern a ver, primeiro
com a devo^ao mariana, querida ao Papa; e tambem com o
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Brasil, pois a l a conferencia havia se realizado no Rio de
Janeiro (1955) e a Igreja do Brasil, ao longo destes ultimos 50
anos, por seu dinamismo teologico e inovagao de pratica pas
toral, tem-se manifestado numa situagao de proa no caminho
eclesial da regiao. Com a sua presenga na abertura da Con
ferencia e os seus discursos na sua visita ao Brasil, sem
duvida que o Papa esperava por alguns marcos referenciais sobre a tematica, os horizontes e alcance da Conferencia.
Neste nosso artigo tentaremos fazer uma abordagem historica
sobre as varias Conferencias Gerais do Episcopado Latinoamericano, sublinhando o contexto e a orientagao ampla de
seus documentos. E tambem nosso desejo buscar inspiragao
para nao nos deixar levar pelo sentimento de resignagao e de
fatalismo que por vezes se espalha e arrisca apoderar-se de
muitos agentes pastorais, ja que as expectativas de mudanga,
que o Concflio Vaticanos II despertou, parecem para muitos
frustradas. Muitos pensam que os cam inhos de renovagao
abertos pelo Vaticano II se estreitaram na rotina de um recentramento
eclesial, em busca de posigoes que oferecem se“As Igrejas lo
guranga.
As
Igrejas
locais perderam iniciativa e dinamismo
cals perderam
frente
as
iniciativas
que
vem do Vaticano. Tambem corremos
iniciativa e dio risco de perder a ousadia missionaria e o entusiasmo pela
namismo frente
causa do Evangelho. Assim, a grande esperanga da Conferen
as iniciativas
cia de Aparecida reside em retomar e actualizar de modo cria
que vem do
tivo as grandes intuigoes do Vaticano II, voltando as origens
Vaticano.”
da Igreja primitiva e a radicalidade do Evangelho na realizagao do tema proposto: «Discipulos e m issionaries de Jesus
“A grande espe- Cristo para que n ’Ele nossos povos tenham vida: Eu sou o
ranga da Con
caminho, a verdade e a vida» (Jn 14,6)
ferencia de
Aparecida re
side em retomar
e actualizar de
modo criativo as
grandes intuigoes do Vaticano II”
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I - Da Conferencia do Rio de Janeiro (1955) a Conferencia
de Aparecida (2007)
Surgimento das Conferencias Gerais do Episcopado LatinoAmericano
Ja se sentia uma forte brisa de renocagao na Igreja nos anos
que precederam o Concflio Vaticano II, em boa parte consequencia das profundas mudangas sociais e culturais acontecidas em finais do seculo XIX. Basta lembrar os passos que estavam sendo dados no campo social e pastoral para responder
aos novos desafios postos a Igreja. Por exemplo, a renovagao
filosofica e social, motivada por Maritain e seus discfpulos,
deu fundamentos para uma nova postura da Igreja frente a
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democracia crista, o que veio a superar o abrapo secular da
igreja com a monarquia. Nesta arrancada surgiram os varios
ramos da Acpao Catolica, como o seu testemunho e apostolado junto aos ambientes e classes sociais. Tambem os movimentos de renovapao teologica, blblica, liturgica remontam a
estes tempos que antecedem o Concllio.
Naquele contexto socio-eclesial de meados do seculo XX, um
grupo significativo e dinamico de bispos na America Latina,
encabepados por Dom Helder da Camara, sentiam a necessidade de conhecer melhor a realidade latino-americana e discernir uma acpao evangelizadora adequada a regiao. Para isto,
era necessario um espapo de encontro dos Bispos para trocar
experiencias e pontos de vista. Dai, a proposta de se criar as
Conferencias Gerais do Episcopado Latino-Americano. O
avanpo dos meios de transporte, em particular do aviao, facilitava as possibilidades de reuniao. O Papa Pio XII acolhe e
da respaldo a esses desejos e convoca a I Conferencia Geral
do Episcopado Latino-Americano. Estas conferencias de Bis
pos sao convocadas pelo Papa, e ao serem concluidas, e publicado um documento sobre os temas nelas tratados e uma
breve mensagem. As Conferencias posteriores a primeira, do “ Muitos
Rio de Janeiro, serao organizadas pelo CELAM (Conselho cristaos
Episcopal Latino-Americano).
Conferencia do Rio de Janeiro (1955): fermentos de mudanpa
em tempos de nova cristandade
Por ocasiao do Congresso Eucaristico Internacional do Rio de
Janeiro, realizou-se a I Assem bleia Geral do Episcopado
Latino-Americano, com a participapao de cerca de uma centena de prelados. Estamos em tempos da guerra fria entre o
bloco socialista e o bloco ocidental. Na America Latina assistimos a ascensao do movimento social latino-americano.
Muitos cristaos comepam a participar dos movimentos sociais
de esquerda, que exigem mudanpas radicais. Entre os movi
mentos de renovapao social e eclesial se destaca a Acpao
Catolica, com o seu metodo «ver, julgar e agin redescobrindo
a dimensao social da fe.

comegam a par*
ticipar dos
movimentos so
ciais de es
querda, que
exigem mudangas radicais.”

“As preocupagoes do
documento da
Conferencia do
Rio sao a «situagao religiosa»
do povo, a
expansao do
Quanto a forma de trabalho e de documentapao esta 1 Confe
protestantismo
rencia nao tern as mesmas caracteristicas das conferencias pos
(as seitas) e a
teriores ao Vaticano II. Tal explica o facto de que a divulgapao,
os comentarios e o conhecimento da mesma sejam escassos. As modernidade
preocupapoes do documento da Conferencia do Rio sao a «situ- secularizada e
agao religiosa» do povo, a expansao do protestantismo (as seitas) hostil a Igreja.”
missao espiritana
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e a modernidade secularizada e hostil a Igreja. Movimenta-se
ainda em torno do projecto da nova cris-tandade, pois era
necessario uma ac^ao de «reconquista» do espa^o perdido. Estamos ainda longe do olhar crftico a partir da realidade latinoamericano e dos seus desafios das Conferencias seguintes.
Do ponto de vista interno, o documento aponta para a forma^ao do clero para superar a cronica escassez de padres na
America latina e conclama os leigos, chamados «auxiliares do
clero» para a grande tarefa de reconquista da sociedade pela
constriKjao de um regime cristao, para uma sociedade secu
lar, como projecto de nova sociedade.

“Assim, de algum modo, a
Conferencia do
Rio e o Celam
prepararam o
episcopado da
regiao para a
sua futura par*
ticipagao activa
no Concflio
Vaticano II.”

Embora o documento tenha tido pouco repercussao, algumas
decisoes tom adas na Conferencia do Rio de Janeiro
mostraram-se fecundas nas decadas seguintes: a cria^ao do
CELAM (Conselho Episcopal Latino-Americano), com sua
sede em Bogota (Colombia). Desejava-se que o CELAM fosse
um instrum ento episcopal dinam izador da evangeliza^ao,
alem de atender a forma^ao nas areas da pastoral e da teologia. Dom Helder Camara foi nomeado o seu primeiro presidente. A Conferencia tambem ajudou no fortalecimento das
igrejas locais e do seu servi^o na America Latina. Esta Con
ferencia veio no despedir de uma epoca, mas ja se ouvfam
prenuncios de mudan^a na Igreja. Ja estava presente nas comunidades cristas o sopro do Espirito para a recupera^ao da
dimensao comunitaria no conjunto da Igreja, e na profunda
tradi<;ao do servi^o episcopal integrado como «colegio». As
sim, de algum modo, a Conferencia do Rio e o Celam
prepararam o episcopado da regiao para a sua futura participa^ao activa no Concflio Vaticano II.
Conferencia de Medellin (1968): Nova visao da realidade
O ano de 1968 ficou marcado como o ano da «revolu<;ao dos
jovens» (Franca), para muitos um marco em direc^ao a posmodernidade. Na America Latina assiste-se a gesta^ao de uma
nova tradi^ao da Igreja na regiao e de uma nova consciencia
eclesial no contexto atribulado em que vivfa o continente
com os regimes militares: injusti^a, violencia, desrespeito dos
direitos humanos.
A Conferencia de Medellin buscou uma aplica^ao das instui^oes do Concflio Vaticano II (1960-1964) a realidade da
America Latina. A importancia especial de Medellin deriva
do facto de se ter constitufdo numa especie de «concflio» da
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America Latina, pois foi a aplicapao do Concilio a realidade “A novidade de
latino-americana.
Medellin esta
0 documento «A Igreja na actual transfer magao da America
Latina a luz do Concilio» articula, especialm ente, dois
grandes documentos conciliares. Por um lado, a Lumen Gen
tium, como uma nova compreensao da Igreja, vista como
povo de Deus, articulado em servipos e ministerios (toda mi
nisterial). Por outro, a Gaudium et Spes, que situa a Igreja
dentro do m undo actual. A novidade de Medellin esta justamente na apropriapao criativa do Concilio, visto a partir do
povo, da sociedade real da America Latina em proceso de
transformapao. Assum indo os instrum entos de analise das
ciencias sociais, poe em evidencia a contradipao entre a miseria, como facto colectivo que atinge a maioria, e a riqueza nas
maos de uma minoria, situapao caracterizada como de «injustipa institucionalizada». Por isso, clama e exige uma resposta: assumir a luta dos pobres pela transformapao social.
A Conferencia de Medellin incentivou uma evangelizapao libertadora, fortaleceu as Comunidades eclesiais de base (Cebs)
e impulsou um modo de pensar teologico, que tern em conta
a realidade do povo, que sera denominado por teologia da
libertapao.
Inspirados pelas intuipoes conciliares, os bispos abriram os
olhos para a realidade latino-americana e encontraram-se com
as maiorias empobrecidas e carenciados da America Latina:
os indigenas, os lavradores, os moradores das periferias urbanas. Por isso a realidade desumana e injusta dos pobres esta
presente em todo o trabalho e escritos da Conferencia.
Seguindo o exemplo de Jesus Cristo no espirito das bem-aventuranpas, a Conferencia voltou a colocar os pobres e a sua li
bertapao no centro de sua vida e missao. Assim, no docu
mento se destacam estas tres referencia: pobreza, paz e justipa
e pastoral de conjunto.

justamente na
apropriapao
criativa do
Concilio, visto
a partir do
povo, da sociedade real da
America Latina
em proceso de
transformapao.”
“A Conferencia
de Medellin incentivou uma
evangelizapao
li'bertadora,
fortaleceu as
Comunidades
eclesiais de
base (Cebs) e
impulsou um
modo de pensar
teologico, que
tern em conta a
realidade do
povo, que sera
denominado
por teologia da
libertapao.”

“ Conferencia
voltou a colocar
os pobres e a
sua li'bertapao
no centro de
sua vida e
Para renovar a Igreja e as estruturas clericais e centralizado- missao.”

ras, e fazer que seja mesmo uma Igreja dos pobres e estes sejam sujeito eclesial e social, Medellin aponta para as Com u
nidades Eclesias de base (Cebs) e para o protagonismo dos
leigos. Nas Cebs os pobres teriam a sua propria universidade
da fe, a conscientizapao da sua situapao e das causas da
mesma, aprenderiam a organizar-se e a actuar na sua reali
dade social-eclesial.

“ Medellin
aponta para as
Comunidades
Eclesias de base
(Cebs) e para o
protagonismo
dos leigos.”

Reconhece-se a Conferencia de Medellin como um kairos do
missao esbiritana
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Espirito, onde a Igreja se compreende, na sua vida e missao,
a partir do pobres e de sua liberta^ao. Por isso, Medellin marcou um antes e um depois na historia da Igreja latino-americana. A Igreja do continente adquire a sua maturidade e
adultez. Iniciam-se variadas experiencias pastorals: uma evangeliza^ao profetica vai sendo gestada, estimulada por uma espiritualidade libertadora. Tal pratica pastoral conduziu a
igreja martirial por fidelidade ao Espirito e aos pobres.
Conferencia de Puebla (1979): presente e futuro da evangeliza^ao na America Latina
A terceira Conferencia realizou-se em Puebla de los Angeles,
no Mexico, de 27 de Janeiro a 13 de Fevereiro. Convocada
ainda pelo Papa Paulo VI, sofreu atraso pelo falecimento deste
e de seu sucessor, o papa Joao Paulo I. A tare fa de abrir a Con
ferencia coube a Joao Paulo II. O seu tema: "Evangeliza^ao no
presente e no futuro da America Latina”.
No contexto eclesial, a Igreja da America Latina encontrava-se
dividida na interpretac^ao do Concilio e da Conferencia de
Medellin. O Vaticano II era interpretado por alguns como
limite imposto para o «aggiornamento» proposto por Joao
XXIII; para estes, Medellin era um desvio da letra e do es
pirito do Concilio. Do outro lado, estao aqueles que partem
do pressuposto que Medellin foi uma re c e p to criativa e legitima do Concilio, interpretado como luz para o futuro. Tal
conflito atravessa a decada de Medellin e Puebla. Estas duas
tendencias conflitantes revelam o clima da Assembleia de
Puebla. Mas o resultado foi um docum ento, que, embora
longo, nos oferece a confirma^ao do caminho iniciado em
“A Conferencia Medellin. A Conferencia de Puebla explicita com vigor a
op^ao pelos pobres ja presente em Medellin. Diz-nos tambem
de Puebla exque o agir da Igreja visa uma Igreja de «comunhao e partici
plicita com
p a t o r enquanto cria condi^oes de unidade eclesial e cria
vigor a opgao
condi^des
para um compromisso efectivo na transforma^ao
pelos pobres ja
da
realidade
injusta e desigual.
presente em
Medellin.”

Na realidade o contexto socio-politico latino-americano continuava sombrio. Regimes autoritarios ainda marcam o con
tinente. A utopia da dem ocracia social, participativa e
solidaria, ou pelo menos de regimes democraticos, ainda estava distante. A distancia entre ricos e pobres crescia. Por isso,
«pastores da America Latina temos razoes gravissimas para
apressar a evangeliza^ao libertadora, nao so porque e
necessario recordar o pecado individual e social, mas tam-
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bem porque, de Medellin para ca, a situagao se agravou na
maioria dos nossos paises» (Puebla, 187).
A evangelizagao libertadota, necessaria na America Latina
tem, obviamente, seu fundamento no amor a Deus e ao pro
ximo (ljo 4, 20). Assim, «o Evangelho deve-nos ensinar que,
diante da realidade que vivemos, nao se pode, hoje na
America Latina, amar verdadeiramente o irmao, e portanto, a
Deus, sem comprometer-se a mvel pessoal e, em muitos casos,
tambem a nlvel das estruturas com o servigo dos grupos humanos e dos extratos sociais mais desprovidos e humilhados»
(Puebla, 327). A Conferencia de Puebla assume com renovado
vigor a causa dos pobres e da libertagao dos mesmos, que expressou sintetica e profundamente na opgao preferential pelos pobres; ve a pobreza nao como etapa casual, mas produto
das s itu a te s economicas, sociais e polfticas, ainda que haja
outras causas de miserias (Puebla, 29. 30) e reafirma a «necessidade da conversao de toda a Igreja para a sua opgao preferencial pelos pobres, em vista de sua libertagao integral*
(Puebla, 1134).

“A Conferencia
de Puebla assume com
renovado vigor
a causa dos pobres e da libertagao dos mes
mos, que
expressou sin
tetica e profun
damente na
opgao preferencial pelos pobres;”

O prometedor processo evangelizador anunciado nas Conferencias de Medellin e Puebla encontrou muitas e serias dificuldades para ser posto em pratica, pois nos anos 80 aconteceu a consolidagao e a hegemonia, na Igreja Catolica, do
projeto neo-conservador de Joao Paulo II, que fortaleceu o
centralismo, o clericalism o e o autoritarism o da curia romana, tirando protoganismo, capacidade de iniciativa e criatividade as igrejas locais. Os movimentos eclesiais de origem “Os movimentos eclesiais de
europeia, passarao a ter a preferencia de Roma.

origem euConferencia de Santo Domingo (1992) - um a nova peda- ropeia, passarao
a ter a
gogia pastoral
preferencia de
A Conferencia de Santo Domingo teve um objectivo especf- Roma.”

fico: comemorar os 500 anos da evangelizagao do continente
latino-americano e fazer-lhe um balango. O Papa propos o seu
tema: «Nova evangelizagao, Promogao Humana, Cultura
Crista». Todavia, o tema nao conduziu para uma evangeliza- “ Cresce a busca
9ao inculturada, o que pedia uma pedagogia adequada.
de novas reliOs anos 90 tem o seu contexto proprio. Nos anos 60-70 o ambiente estava m uito politizado. Os anos 90 do seculo XX
mostram-se mais despolitizados, mais «espiritualistas». Cresce
a busca de novas religiosidades respondendo aos desejos e demandas subjectivas. Os indivlduos estao voltados mais para

giosidades
respondendo
aos desejos e
demandas subjectivas.”
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si mesmos para fazer escolhas de ordem etica, religiosa, por
exemplo na sexualidade. O socialismo comunista cae, e entra
em vigor o neoliberalismo triunfante. A utopia de uma sociedade mais justa e igualitaria se enfraquece.
No piano eclesial buscam-se posi^oes mais seguras. O processo
de recentraliza^ao romana avan^a, pondo em risco o grande
ganho de Medellin e Puebla, a valorizato das Igrejas locais,
como sujeito da vida eclesial e da missao. Tal caminho parece
minado pela ascensao de movimentos eclesiais transnacionais,
que sao apresentados como a «primavera» da Igreja, enquanto
as Comunidades eclesiais de base e as pastorais sociais tern dificuldades em ariticular-se nas suas proprias igrejas.
O documento de Santo Domingo ja nao tem a for^a profetica
de Medellin e de Puebla. Ha mudan^as visiveis na questao do
metodo. Santo Domingo nao parte da realidade do continente, como Medellin e Puebla. Parte da doutrina. Privilegia
a dimensao religiosa da evangeliza^ao e relativiza a dimensao
socio-politica e transformadora, enfraquecendo o compromisso social. A linguagem ja nao e mais de liberta^ao, mas
de p rom o^o humana. Como consequencia a prega^ao sera
mais querigmatica, espiritualizante, ao gosto das emo^oes pos“A linguagem ja
modernas. Privilegia a experiencia religiosa das pessoas e alinao e mais de
menta-se pouco de conteudos objectivos da fe.

“O documento
de Santo
Domingo ja nao
tem a forga
profetica de
Medellin e de
Puebla.”

libertagao, mas
de promogao
humana.”

Mas, nem tudo estava perdido. Apesar das dificuldades vividas, Santo Domingo decidiu levar por diante o processo evangelizador e o modelo eclesial, emanado no Concilio Vaticano
II e nas conferencias de Medellin e Puebla: «Renovamos a
nossa inten^ao de levar adiante as o rie n ta te s do Concilio
Vaticano II, aplicadas nas Conferencias Gerais do Espiscopado
Latino-americano em Medellin e Puebla, actualizando-as
atraves das linhas pastorais tra^adas na presente Conferencia*
(Sto. Domingo, 290). Assim, em varias partes do documento
sao retomados diversos elementos de Medellin e Puebla:
e retomada a evangelica op^ao preferencial pelos pobres
(Sto. Domingo, 180, 296, 302).
e denunciado o pecado social como o maior mal na
America Latina, (Sto Domingo, 179).
as Comunidades eclesiais de base (Cebs) sao ratificadas
(Sto Domingo, 61. 63)
a promo^ao humana e sublinhada como dimensao esencial da evangeliza^ao ( Sto Domingo, 15)
o im pulso aos direitos hum anos e assum ido (Sto
Domingo, 164-168).
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A exigencia de uma evangelizapao inculturada representou
um passo em frente na Conferencia. Encontramos uma chave
de leitura do documento nos dois grandes temas: promopao
humana e inculturapao. Eles postulam uma nova pedagogia
pastoral para o projecto de nova evangelizapao, a grande proposta do Papa na abertura da Conferencia. A discussao cen
tral de Santo Domingo foi: como deve ser a Nova Evangelizapao para ser nova em relapao aos processos tradicionais de
evangelizapao? Tal pergunta levou a uma pedagogia pastoral
adequada, tendo em conta a diversidade cultural do continente e as exigencias de sua complexa realidade pastoral. Por
conseguinte, exige a inculturapao da fe a partir da riqueza
cultural dos povos latino-americanos, e exige tambem a articulapao entre promopao humana e inculturapao, como dimensdes constitutivas da nova evangelizapao.

“A exigencia de
uma evangeliza§ao inculturada
representou um
passo em frente
na Conferencia.”

No documento final de Santo Domingo enontramos algumas
limitapoes e lacunas significativas:
- o metodo de trabalho de Medellin e Puebla, tao de acordo
com o misterio da Encarnapao: ver, julgar e agir e perdido, e
com isto a analise da realidade nao pode ser trabalhada.
- a sua visao historica e parcial, triunfalista, eclesiastica.
- a teologia e perspectiva do Reino de Deus e da Cruz de Je
sus Cristo foram esquecidas.
- a santidade carece da perspectiva profetica. Nao se men- <<a Confer£ncia
cionam os milhares de martires recentes.
de Aparecida
quer centrar a
sua atengao na

II - A Conferencia de Aparecida

Tema geral: «D iscfpulos e m issionaries de Jesu s Cristo para pessoa baptique n ’Ele nossos povos tenham vida
za^a que rece'
- «Eu sou o Cam inho, a Verdade e a vida» On. 14, 6)
beu a missao de
O ponto de incidencia: ser disclpulos

evangelizar, que
se toma
responsavel da

Medellin foi convocada para tratrar de: «A igreja na actual
transformapao da America latina a luz do Concilio». Puebla
ocupou-se da «evangeliza9ao no presente e futuro da America
Latina». Santo Domingo retomou Puebla sob o angulo da
«Nova Evangeliza^ao: promopao humana e cultura crista». Todas acentuavam a aepao pastoral, a evangelizapao.

promo^ao do
^omem e <je to
^ Qg Womens,
que interv6m
^ transfermacao da

A Conferencia de Aparecida quer centrar a sua atenpao na
pessoa baptizada que recebeu a missao de evangelizar, que se Pa*a que ven
torna responsavel da promopao do homem e de todos os ° ei^ ° e
homens, que intervem na transformapao da America Latina Deus.
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para que venha o Reino de Deus. As aten^oes centram sua
aten^ao no sujeito que evangeliza, pois a tare fa da evangeliza^ao necessita de pessoas formadas, motivadas, preparadas.
A centralidade do sujeito poe em evidencia uma prioridade
pedagogica. Assim, antes de pedir para olhar o que ocorre no
m undo e na Igreja, antes de levar a ver as situ a te s , o Docu
mento de Participagao pedia para tomar consciencia de sua
“ Convida
propria realidade e de sua voca^ao. Convida primeiro a aproprimeiro a apro- xim ar o olhar e o cora^ao de Deus para depois olhar o
ximar o olhar e mundo. E uma visao que busca chegar ao dinamismo inte
o coragao de
rior da pessoa, para a convidar a meditar sobre sua verdadeira
Deus para devoca^ao e comprometer-se com Deus, para com o olhar de
pois olhar o
Deus descobrir as s itu a te s em que vivem os homens e esmundo.”
cutar o apelo de Deus para cooperar com Ele, consciente de
ser responsavel dos povos e de seu futuro. Ao chamar a
aten^ao para o sujeito da evangeliza^ao, o Documento de Participa^ao prioriza a forma^ao e a santidade dos agenetes de
pastoral: bispos, sacerdotes, religiosos e leigos.
Um longo tempo de prepara^ao
Depois de ser escolhido o tema geral, para provocar o envolvimento das bases eclesiais na prepara^ao da V Conferen
cia, foi elaborado o Documento de Participa<;ao. As bases e as
organiza^oes eclesiais foram convidadas a oferecer sua ajuda
para enriquecer a reflexao do tema da Conferencia. A partir
das c o n t r ib u t e s de todas as Conferencias Episcopais e das
outras organiza^oes eclesiais do Continente, a Comissao Cen
tral preparou o Documento de Sfntese.
Em vista da Conferencia de Aparecida, diversos encontros,
seminarios e simposios, onde interviram muitos especialistas,
foram realizados por iniciativa do CELAM. Entre as varias iniciativas, destacamos as seguintes:
• 1° Encontro Continental e Congresso de representantes de
movimentos apostolicos e novas com unidades na America
Latina e Caribe, com o tema «Discipulos e Missionaries de Je
sus Cristo hoje - Itinerario da fe e compromissos» (09 - 12 de
Mar^o 2006, em Bogota, Colombia).
• Seminario sobre o presbiterado, com o tema «0 presbitero,
discipulo e missionario de Jesus Cristo na America Latina»
(de 27 a 31 de Mar<^o de 2006, em Panama).
• Seminario sobre a mudan^a cultural, para discutir a mudan<;a de epoca que estamos vivendo.
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• Seminario sobre os gestores sociais: politicos e empresarios,
para reflectir sobre a tarefa dos leigos no momento presente
da America Latina e buscar causas de incongruencia entre o
ser o agir dos cristaos (de 28 e 29 de Agosto de 2006, em Bo
gota, Colombia).
• Seminario de Missionologia, com o objectivo de indicar
criterios e orientapoes pastorais sobre a Missao Continental,
que se espera realizar logo apos a Conferencia de Aparecida.
• Encontro dos representantes do CELAM com Economistas
de projecpao internacional, realizado juntam ente com a
MISEREOR, a fim de discutir sobre a globalizapao e a superapao da pobreza e da iniquidade (02 e 03 de Marpo de 2007
em Roma)
Em carta aos Bispos do Brasil, Dorn Pedro Odilo Scherer, lembrava que: «o que se deseja, de facto, nao e apenas reflectir e
tomar consciencia da realidade, emanar directrizes e reafirmar a fidelidade da Igreja-discipula a missao de Jesus Cristo:
pretende-se, isso sim, «lanpar as redes em aguas mais profundas» e partir novamente em missao: uma grande missao de
todos os discipulos e discipulas para compartilhar as riquezas
do Evangelho do Reino de Deus com os povos do Continente, a fim de que, em Jesus Cristo, eles tenham vida abundante».

“A Conferencia
de Aparecida
quiz inserir-se e
dar seguimento
a caminhada da
Igreja da
America
A Conferencia de Aparecida quiz inserir-se e dar seguimento
a caminhada da Igreja da America Latina; assim, os bispos Latina; assim,
«buscaram dar continuidade ao caminho de renovapao per- os bispos «buscorrido pela Igreja Catolica desde o Concilio Vaticano II e caram dar con
nas anteriotes quatro Conferencias Gerais do Episcopado tinuidade ao
Latino-americano e do Caribe» (Mensagem Final da Confe caminho de
renovapao perrencia)
corrido pela
Igreja Catolica
Metodo «ver, julgar e agin
desde o ConO D ocum ento de Participagao comepava por falar dos cilio Vaticano II
grandes anseios que habitam o corapao humano: felicidade, e nas anteriotes
verdade, fraternidade e paz (Cap.I). Numa visao de fe apre- quatro Confesentava com gratidao a chegada do Evangelho a America rencias Gerais
Latina e a presenpa da Igreja no Continente (Cap.II). Depois, do Episcopado
desenvolvia uma ampla reflexao sobre o discipulado e a mis Latino-ameri
sao (Cap III), e considerava os grandes desafios da mudanpa
cano e do
de epoca em que nos encontramos, no qual os povos latinoCaribe» (Men
americanos precisam ter vida em Cristo (Cap. IV).
sagem Final da
Lamentou-se o facto de que o Documento de Participagao Conferencia) ”
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nao ter seguido o metodo: ver, julgar e agir, carateristico das
anteriores conferencias latino-americanas e temfa-se por seu
abandono, tal como aconteceu em Santo Domingo. No entanto, a Conferencia de Aparecida, nao so o retomou, mas o
docum ento final faz notar que, o retomava por insistenca
vinda de quase todos os episcopados dos paises da America
Latina. Sem duvida, tal retoma concretiza um dos objectivos
maiores, que era retomar a caminhada da' Igreja da America
Latina, fortalecendo sua identidade propria, e superando as
perplexidades e os impases que difcultavam sua acgao.
O Compromisso com os pobres
A Conferencia de Aparecida era alvo das muitas expectativas,
aten^oes e interesse dos milhoes de catolicos que povoam o
Continente Latino-americano e Caribe e esperava-se que
op^ao evangelica pelos pobres, afirmada fervorosamente nas
conferencias anteriores, fosse reafirmada na Aparecida.
“Na realidade, a
V Conferencia
acontece num
momento grave
e desafiador
para a humanidade.”

Na realidade, a V Conferencia acontece num momento grave
e desafiador para a humanidade. A escalada da violencia sob
as mais diversas formas; os conflitos belicos em curso, que
ceifam vidas humanas e consomem cifras astronomicas de
dolares; a pobreza devastadora nao so nao contida, mas em
crescimento em varias regioes de nosso planeta; o crescente
fenomeno da exclusao por razoes sociais, culturais, religiosas,
de genero e de etnia; o avan^o tecnologico acelerado que beneficia apenas uma exigua minoria da popula^ao mundial; a
amea^a ao equilibrio ambiental, vista agora em toda a sua extensao e gravidade - sao alguns dos sintomas da crise inedita
com que nos deparamos hoje. O continente latino-americano
e, sem duvida, umas das regioes mais penalizadas por varios
desses fenomenos, um continente de pobreza endemica, de
domina^ao e exclusao. Segundo dados da CEPAL-ONU, 40,6%
da popula^ao latino-americana e caribenha em 2005 encontrava-se em situa^ao de pobreza e 16,8% em situa^ao de ex
“Estes percentutrema pobreza, isto e, indigencia. Estes percentuais traduzidos
ais traduzidos
em numeros darao 213 milhoes de pessoas em situa<;ao de po
em numeros
breza e 88 milhoes em extrema pobreza.

darao 213 mi
lhoes de pessoas
em situagao de
pobreza e 88
milhoes em ex
trema pobreza.”

O desejo de encontrar Jesus e de deixar-se encontrar por Ele,
indefectivelmente clama por um compromisso sincero, vigoroso, evangelico com a causa dos pobres. Lembremos as
palavras de Joao Paulo II: «apegando-nos as palavras indiscutiveis do Evangelho, na pessoa dos pobres ha um a sua
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presencia especial, que impoe a Igreja uma opgao preferencial
por eles. Mediante esta opgao, testemunha-se o estilo do amor
de Deus, sua providencia, sua m isericordia e, de algum a
maneira, se semeiam na historia aquelas sementes do Reino
de Deus que o mesmo Jesus deixou em sua vida terrena, atendendo a quantos recorriam a Ele para toda a especie de necessidades espirituais e materials (NMI 49).
Se estas realidades preocupavam a Igreja, agora a preocupam
de modo novo e mais intenso. A realidade social e eclesial e
seus desafios, que a Conferencia de Aparecida assumiu, no
inicio do sec. XXI sao, em parte diferentes, e em parte iguais.
Coexistem processos e desafios novos, com outros tantos
processos e desafios que se continuam arrastando. Estamos
numa nova epoca cultural pos-moderna e da imagem, com
um impressionante avango da cibernetica e dos meios de comunicagao. A pobreza e as injustigas que milhoes de pessoas
sofrem e bem antiga e vai-se agravando com novas formas de
marginalizagao e exclusao de milhoes de pessoas. Na America
Latina, a desigualdade social alcangou nfveis historicos. A po
breza e as suas consequencias passaram para o primeiro piano
ate mesmo em instituigoes como o FMI e o Banco Mundial.
A introdugao do relatorio do Banco Mundial em 2000, afirmava: «A pobreza doi. Os pobres sofrem uma dor ffsica em
consequencia de comer pouco e trabalhar m uitas boras; a
dor emocional que esta na raiz das humilhagoes diarias que
leva a dependencia e a falta de poder e a dor moral por se
verem for gad os a fazer escolhas; por exemplo usam-se os recursos limitados para salvar a vida de um membro da famflia
doente ou para alimentar os filhos. Se a pobreza e tao do
lorosa, porque os pobres permanecem na pobreza? Os pobres
nao sao vagabundos, nem tontos, nem corruptos, porque, entao a pobreza e tao persistente?».
A Igreja, seguidora de Jesus e continuadora de sua missao,
nao pode deixar de escutar o clamor por justiga dos pobres
da America Latina. E verdade que, no actual contexto
mundial, viver a opgao evangelica pelos pobres, aparece, cada
vez mais, como esperar contra toda a esperanga. Ser a advogada, a defensora dos pobres, que luta com eles por condigoes
de vida digna, e o que os pobres esperam dela. As convulsoes politicas e o flagelo persistente da pobreza devem levar
a Igreja a fixar a atengao nos direitos humanos. Continua
sendo necessario reafirmar, sem concessoes, a sua importancia, porque sao inerentes a obra do Criador e abrem espago
de respeito e de promogao que condiz com a dignidade hu-

“Estamos numa
nova epoca cub
tural pos-modema e da
imagem, com
um impressionante avango
da cibernetica e
dos meios de
comunicagao.”
“Na America
Latina, a desigualdade social alcangou
niveis historb
cos.”

“As convulsoes
politicas e o flagelo persistente
da pobreza de
vem levar a
Igreja a fixar a
atengao nos di
reitos hu
manos.”
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mana.
“A Conferencia
de Aparecida
retomou com
frases incisivas a
opgao pelos pobres.”

A Conferencia de Aparecida retomou com frases incisivas a
opgao pelos pobres. A Mensagem Final da Conferencia, da a
tonica do Documento final: «com firmeza e decisao continuaremos exercendo a nossa tarefa profetica discernindo onde
esta o caminho da verdade e da vida. Levantando a nossa voz
nos espagos sociais dos nossos povoados-e cidades, especialmente a favor dos escluidos da sociedade. Queremos estimular a formagao de politicos e legisladores cristaos para que
contribuam na construgao de uma sociedade justa e fraterna,
de acordo com os principios da doutrina social da Igreja»
(Mensagem Final)

Mas a frente, no sub-titulo de servidores da mesa partilhada,
continua a mesma mensagem: «as agudas diferengas entre ricos e pobres nos convidam a trabalhar com maior empenho
para ser discipulos que sabem partilhar a mesa da vida, mesa
de todos os filhos e filhas do Pai, mesa aberta, inclusiva, onde
nao falte ninguem. Por isso reafirmamos nossa opgao prefer
“reafirmamos
encial
e evangelica pelos pobres». Depois os bispos compronossa opgao
metem-se
a defender os fracos, especialmente as criangas, os
preferencial e
enfermos,
os j ovens em situagao de risco, os anciaos, os preevangelica pelos
sidiarios, os migrantes; e querem contribuir para garantir a
pobres». Depois
todos uma vida digna: saude.alimenta^ao, moradia e trabalho
os bispos compara todos.

prometem-se a
defender os fra*
cos, especialmente as criangas, os
enfermos, os
j ovens em situagao de risco, os
anciaos, os presidiarios, os migrantes; e
querem contribuir para
garantir a todos
uma vida digna:
saude, alimentagao, moradia e
trabalho para
todos.”

Na mesma linha de ideias, Aparecida retoma pontos muito
significativos da pastoral latimno-americana como as Comunidades Eclesiais de Base (Cebs), que no dizer de Dom
Demetrio Valentini, bispo de Jales (Brasil), enfrentaram uma
teimosa resistencia inicial mas que ficaram explicitamente no
documento, tal como a op^ao pelos pobres, a leitura orante
da Biblia, a teologia de novos sujeitos sociais, em especial os
indigenas e afrodescendentes, os migrantes, a pluralidade cul
tural de nossos povos, a ecologia, o desenvcolvimento sustentavel, o ecumenismo e dialogo inter religioso e algumas
questoes ligadas a participa^ao da mulher na Igreja.
Para que n’Ele nossos povos tenham vida
O documento final apresenta as tres partes que seguem o
metodo de reflexao teologico-pastoral «ver, julgar e agin. Assim, olha-se a realidade com os olhos iluminados pela fe e
um cora^ao cheio de amor, proclama com alegria a Jesus
Cristo para iluminar a meta e o caminho da vida humanan,
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e busca, mediante o discernimento comunitario aberto ao sopro do Espirito Santo, linhas comuns de acpao realemnte missionaria que ponha todo o povo de Deus num estado permanente de missao. Este equema tem como fio condutor a
vida, em especial a vida em Cristo. «Eu vim para que todos
tenham vida e a tenham em abundancia» (Jn, 10, 10).
O 4° ponto da Mensagem Final da Conferencia tem como tftulo: discipulado missionario ao servigo da vida. Tem como
seus sub-titulos: como fermento na massa; servidores da
mesa partilhada. Neste sentido, a Igreja compromete-se a combater os males que causam dano e destroem a vida, como o
aborto, as guerras, o sequestro, a violencia armada, o terrorismo, a explorapao sexual e o narcotrafico. Perante a corruppao e enriquecimento ilicito, propoe-se trabalhar por uma
cultura de honestidade. Convida todos os dirigentes das
napoes a defender a verdade e a velar pelo direito a vida e a
dignidade da pessoa humana, da conceppao ate a morte natu
ral. Em coerencia com o projecto do Pai criador, convoca a
todos a lutar pela ecologia e propoe-se favorecer um desenvolvimento sustentavel, baseado na justa destribuipao das
riquezas e na comunhao dos bens entre todos os homens.
Todo isto em vista da «vida» do homem todo e de todos os
homens.
Ser missionaries de Jesus Cristo
A Grande Missao Continental
A pedido do Papa Bento XVI foi juntado ao tema da Con
ferencia dois pequenos acrescentos: «n’Ele» e a afirmapao de
Jesus: «Eu sou o caminho, a verdade e a vida». Tais acrescen
tos focalizam a fonte donde dimana a vida verdadeira, Cristo.
Assim se deseja sublinhar e renovar nosso vinculo com Jesus
Cristo e o envio, a partir dai, para a missao.
Para sublinhar o vigoroso despertar missionario que se espera
da Conferencia, havia o desejo de consolidar e levar adiante
uma grande Missao em toda a America Latina e Caribe. Sem
duvida, a Conferencia de Aparecida teve em conta a nova
situapao religiosa que se vai im plantando no continente
latino-americano. Ate o inicio dos anos 70 mais de 90% da
populapao se confessava catolica. As igrejas cristas evangelicas,
assim como a ortodoxa, eram uma pequena minoria. Porem,
a partir dos anos 70, surgem e crescem significativamente
novos movimentos religiosos pentecostais, em geral ajudados
pelas suas bases norte-americanas. A partir das decadas de 80

“a Igreja compromete-se a
combater os
males que
causam dano e
destroem a
vida, como o
aborto, as guerras, o sequestro, a violencia
armada, o ter
rorism©, a exploragao sexual
e o narcotra
fico.”
“Assim se deseja sublinhar e
renovar nosso
vinculo com Je
sus Cristo e o
envio, a partir
dai, para a mis
sao.”
“ a Conferencia
de Aparecida
teve em conta a
nova situapao
religiosa que se
vai implantando
no continente
latino-americano.”
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e 90 eles expandem-se e adquirem presen^a em boa parte das
cidades latino-americanas. Os seus conhecidos e, as vezes
questionaveis metodos de proselitism o dao resultados eficazes, em particular em ambientes populares e poucos evangelizados.
Hoje, o Brasil nao exporta somente jogadores de
“ Com os novos
futebol,
mas
tam bem igrejas pentecostais. Com os novos
movimentos removimentos religiosos, o rosto religioso latino-americano
ligiosos, o rosto
aparece mais plural, de modo que representa um desafio a direligioso latinomensao ecumenica das Igrejas cristas historicas e para a Igreja
americano
Catolica.
aparece mais
plural”

“Cerca de
metade dos
catolicos do
mundo vivem
na America
Latina.”
“Missionaries
latino-ameri'
canos colaboram no esforgo
missionario da
Igreja em
Africa, na Asia
e mesmo na Eu
rope.”
“Os Bispos declaram-se em
missao permanente e convidam e assumem
o «desafio de
trabalhar para
dar um novo
impulso e vigor
a nossa missao».”

R]

Os periodicos, aquando da visita do Papa Bento XVI ao Brasil
para a abertura da Conferencia de Aparecida acentuaram que
cerca de metade dos catolicos do m undo vivem na America
Latina. Ao chegar ao Brasil, o Papa convidou os catolicos do
continente latino-americano para um despertar missionario.
Nas diversas igrejas da regiao tern crescido o dinamismo mis
sionario. Em nossos dias, missionarios latino-americanos colaboram no esfor^o missionario da Igreja em Africa, na Asia
e mesmo na Europa. Espera-se que esta por^ao da Igreja contribua de modo mais intenso na Missao da Igreja.
A Conferencia de Aparecida confirm ou a ideia da Missao
Continental: ir ao encontro dos que se afastaram da pratica
crista para despertar o sentido da fe, evidentemente respeitando a liberdade pessoal. Os Bispos declaram-se em missao
permanente e convidam e assumem o «desafio de trabalhar
para dar um novo impulso e vigor a nossa missao». Na grande
maioria tais pessoas sao os pobres, e no dizer do cardeal Clau
dio Hummes «ir ao pobre, dar-lhe apoio, ser solidario com ele,
isso e polftica no sentido amplo...Queremos contribuir com
todas as formas da sociedade para que a fome, o anafabetismo
e demais carencias sejam eliminadas».
A parte final da Mensagem Final contem uma reafirma^ao de
Medellin e Puebla. As 15 prioridades apresentadas dao o tom
de todo o Documento e constituem um a profissao de inten^oes. Esperantos:
- ser uma Igreja viva, fiel e crivel, que se alimenta na Palavra
de Deus e na Eucaristia.
- viver o nosso ser cristao com alegria e convic^ao como discipulos-missionarios de Jesus Cristo.
- formar com unidades vivas que alim entem a fe e impulsionem a ac^ao missionaria.
- valorizar as diversas organiza^oes eclesiais em espfrito de comunhao.
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- promover um laicado amadurecido, co-responsavel com a
missao de anunciar e fazer visfvel o amor de Jesus Cristo.
- impulsionar a participapao activa da mulher na sociedade e “ jmpulsionar a
na Igreja.
participa^ao ac- manter com renovado esforpo a nossa oppao prefrencial e ^ da mulher
evangelica pelos pobres.
_
na sociedade e
- acompanhar os j ovens na sua formpao e busca de identi. „
dade, vocapao e missao, renovando nossa oppao por eles.
na greja*
- trabalhar com todas as pessoas de boa vontade na construpao do Reino.
- fortalecer com audacia a pastoral da farmlia e da vida.
- valorizar e respeitar nossos povos indigenas e afro-descendentes.
- avanpar no dialogo ecumenico «para que todos ejam um»
como tambem no dialogo inter-religioso.
- fazer deste continente um m odelo de reconciliapao, de “Fazer deste
justipa e de paz.
continente u m
- cuidar a criapao, casa de todos, em fidelidade ao projecto de modelo de
Deus.
reconciliagao,
- colaborar na integrapao dos povos da America Latina e do de justi?a e ^
Caribe.
^
paz>”
- que este Continente da esperanpa seja tambem o Conti
nente do amor, da vida e da paz!
«Que egte Con^
tin e n te d a e s-

Limites da Conferencia de Aparecida

p e r a n g a s e ja

Sera que Aparecida respondeu a todas as expectativas? Os
poucos dias da Conferencia foram insuficientes para responder a todos os anseios. Sem duvida, a Conferencia foi
um momento eclesial muito importante da caminhada da
Igreja da America Latina. Mas devemos ve-lo nao isolado, mas
parte integrante de um processo que continua, com a presenga e a forpa do Espirito.

ta m b e m o C o n tin e n te d o
a m o r, d a v id a e
d a paz!

Havia outros desafios que se apresentavam a vida e missao
Igreja e que, de algum modo, esperavam uma resposta, mas
nao foram retidas pela Conferencia. Por exemplo, a necessidade de reformar o ministerio eclesial, de modo que milhares
de comunidades cristas tenham o acesso a Eucaristia. Ou entao o compromisso claro de fazer justipa a mulher e ao seu
ministerio dentro da Igreja. Tais assuntos superavam o ambito
da Conferencia, pois dizem respeito a toda a Igreja.
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