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Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca

A pu bli ca ção dos Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca, sob a 
res pon sa bi li da de do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU,
quer ser uma con tri bu i ção para a re le vân cia pú bli ca da
te o lo gia na uni ver si da de e na so ci e da de. A te o lo gia pú bli -
ca pre ten de ar ti cu lar a re fle xão te o ló gi ca em diá lo go com
as ciên ci as, cul tu ras e re li giões de modo in ter dis ci pli nar e
trans dis ci pli nar. Bus ca-se, as sim, a par ti ci pa ção ati va nos

de ba tes que se des do bram na es fe ra pú bli ca da so ci e da de. 
Os de sa fi os da vida so ci al, po lí ti ca, eco nô mi ca e cul tu ral
da so ci e da de, hoje, es pe ci al men te, a ex clu são so ci o e co -
nô mi ca de imen sas ca ma das da po pu la ção, no diá lo go
com as di fe ren tes con cep ções de mun do e as re li giões,
cons ti tu em o ho ri zon te da te o lo gia pú bli ca. Os Ca der nos
Te o lo gia Pú bli ca se ins cre vem nes ta pers pec ti va.





Con fe rên cia Epis co pal de Me del lín: 40 anos de po is

Jo seph Com blin

1. A ori gi na li da de da Con fe rên cia Epis co pal de
Me del lín

O do cu men to de Apa re ci da pro cla ma com mu i ta
for ça que quer si tu ar-se em con ti nu i da de ao de Me del lín.
Esta afir ma ção ale grou a mu i tos ca tó li cos que ti nham a
im pres são de que na Amé ri ca La ti na a Igre ja ti nha se
afas ta do de Me del lín. No en tan to, olhan do com mais
aten ção os do cu men tos das duas con fe rên ci as, é im pos sí -
vel não per ce ber di fe ren ças fun da men ta is.

O do cu men to de Me del lín pre ten deu ser uma apli -
ca ção do Va ti ca no II para a Amé ri ca La ti na. Po rém, em
Me del lín a men sa gem bá si ca do Con cí lio es ta va na Ga u -
di um et Spes. Além dis so, Me del lín era tam bém uma apli -
ca ção do Pac to das Ca ta cum bas, as si na do por 40 bis pos

numa ca ta cum ba de Roma no fi nal do Con cí lio. Por esse
Pac to, os bis pos as su mi am o com pro mis so de uma vida
po bre a ser vi ço dos po bres. Mu i tos dos que as si na ram o
Pac to eram bis pos do Ter ce i ro Mun do e ha via en tre eles
um gru po im por tan te de la ti no-ame ri ca nos. Cla ro está
que Dom Hél der es ta va na ori gem des se Pac to. Esse Pac -
to es ta va em ação no mo men to de Me del lín, em bo ra, por 
ra zões ób vi as, nun ca te nha sido men ci o na do.

A Cú ria Ro ma na es ta va des con fi an do da pro pos ta 
da Con fe rên cia de Me del lín, ain da que Pa u lo VI a ti ves se
ace i ta do com mu i ta sa tis fa ção. Mu dou algo da pro gra -
ma ção da Con fe rên cia para re du zir o tem po de fala de
bis pos como Dom Leo ni das Pro a ño, con ce den do a me -
ta de do seu tem po a Dom Eu gê nio Sa les, que, na tu ral -
men te, se ria mu i to mais mo de ra do. Tam bém a Cú ria Ro -



ma na su pri miu da lis ta dos as ses so res quatro bel gas,
to dos as so ci a dos à Uni ver si da de de Lo va i na, jul ga da pe -
ri go sa. Eu era um dos qua tro. Mes mo as sim, a Cú ria, re -
pre sen ta da em Me del lín pelo car de al Anto nio Sa mo ré,
um dos três pre si den tes, não con se guiu ori en tar os de ba -
tes e a re da ção do do cu men to. Este foi pu bli ca do ime di a -
ta men te no fi nal da Con fe rên cia tal como ti nha sido re di -
gi do pe las co mis sões. O car de al Sa mo ré não con se guiu
sus pen der a pu bli ca ção até que o tex to fos se en vi a do a
Roma para ser cor ri gi do. De vol ta a Roma, o car de al Sa -
mo ré foi se ve ra men te cas ti ga do. Po rém, o tex to já es ta va
nas mãos dos la ti no-ame ri ca nos.

De po is da Re vo lu ção Fran ce sa, que ini ci ou o pro -
ces so de des tru i ção da cris tan da de do Oci den te (ro ma -
na) até o Va ti ca no II, os do cu men tos da Igre ja es ta vam

cen tra dos na re a fir ma ção da iden ti da de ca tó li ca, iden ti fi -
ca da com a ins ti tu i ção, de fi ni da no Con cí lio de Tren to e
no ape lo à con ver são dos po vos que se afas ta ram da
Igre ja. Acha vam que a for mu la ção do ca to li cis mo in te -
gral le va ria a uma con ver são do mun do pe ca dor este vol -
ta ria ao seio ma ter no da Igre ja. O mo vi men to desejado
era a conversão do mundo para a Igreja. E o mundo não
se converteu.

João XXIII quis mu dar essa ori en ta ção. Quis que a
Igre ja olhas se para o mun do de ma ne i ra mais po si ti va e

pro cla mou o fim da era das con de na ções. As con de na -
ções ca íam so bre os ca tó li cos que pro cu ra vam uma
apro xi ma ção com a so ci e da de nova nas ci da das re vo lu -
ções mo der nas. João XXIII cri ou no Con cí lio um am bi en -
te fa vo rá vel a essa ati tu de, mas nem to dos os que apro va -
ram os tex tos en ten de ram ou apro va ram in te ri or men te.
Por si nal, os tex tos con ci li a res são mu i to he te ro gê ne os,
por que a ma i o ria quis dar sa tis fa ção à mi no ria con ser va -
do ra e in tro du ziu nos tex tos idéi as que eram con trá ri as
àqui lo que se pro cla ma va por ou tro lado. Cada um po dia 
es co lher os tex tos que lhe agra da vam.

O Con cí lio foi avan çan do cada vez mais na ori en -
ta ção dada pelo Papa João XXIII, a qual foi re as su mi da
por Pa u lo VI. O pas so fi nal e de fi ni ti vo foi dado na Cons -
ti tu i ção Pas to ral Ga u di um et Spes. Nes ta Cons ti tu i ção, a

Igre ja to mou como ori en ta ção o ser vi ço à hu ma ni da de.
Impli ci ta men te, o tema do mi nan te é uma con ver são da
Igre ja para o mun do. Foi o que Pa u lo VI su bli nhou e de -
fen deu cla ra men te no seu dis cur so de cla u su ra. O cen tro
era o ho mem, e a Igre ja es ta va a ser vi ço do ho mem.

Con ver são do mun do à Igre ja ou con ver são da
Igre ja ao mun do? Este era o di le ma.

Des de a in tro du ção, o do cu men to de Me del lín de -
fi ne cla ra men te o pro pó si to da Con fe rên cia:
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A Igre ja la ti no-ame ri ca na, re u ni da na II Con fe rên cia
Ge ral do seu Epis co pa do, si tu ou no cen tro de sua aten -
ção o ho mem des te con ti nen te, que vive um mo men to
de ci si vo de seu pro ces so his tó ri co.

Assim sen do, não se acha “des vi a da”, mas “vol tou-se
para o ho mem”, cons ci en te de que, “para co nhe cer
Deus, é ne ces sá rio co nhe cer o ho mem”. Pois Cris to é
aque le em quem se ma ni fes ta o mis té rio do ho mem;
pro cu rou a Igre ja com pre en der este mo men to his tó ri co
do ho mem la ti no-ame ri ca no à luz da Pa la vra, que é
Cris to. Pro cu rou ser ilu mi na da por esta pa la vra para to -
mar cons ciên cia mais pro fun da do serviço que lhe
incumbe prestar neste mo men to.

Por ou tro lado, as sim co me ça a in tro du ção do do -
cu men to de Apa re ci da:

Com a luz do Se nhor res sus ci ta do e com a for ça do Espí -
ri to San to, nós, os bis pos da Amé ri ca, nos re u ni mos em
Apa re ci da, Bra sil, para ce le brar a V Con fe rên cia Ge ral
do Epis co pa do La ti no-Ame ri ca no e do Ca ri be. Fi ze mos
isso como pas to res que que rem se guir es ti mu lan do a
ação evan ge li za do ra da Igre ja, cha ma da a fa zer de to -
dos os seus mem bros dis cí pu los e mis si o ná ri os de Cris -
to, Ca mi nho, Ver da de e Vida, para que nos sos po vos
te nham vida n’Ele.

Des de as pri me i ras pa la vras, a di fe ren ça é pa ten te. 
Por um lado, o cen tro é o ho mem; por ou tro lado, o cen -

tro é a Igre ja. Nos dois ca sos, ha via uma op ção de base e
todo o tra ba lho das Assem bléi as con sis tiu em ex pli ci tar
essa op ção, exa mi nan do-a nos diversos aspectos.

Ou tra di fe ren ça im por tan te apa re ce na me to do lo -
gia ado ta da. Em Me del lín, as 16 co mis sões pra ti ca ram o
mé to do ver-jul gar-agir. Em cada as sun to, o pon to de par -
ti da era ver a si tu a ção; de po is dis so, se bus ca va na re ve -
la ção cris tã a nor ma que se apli ca va a essa si tu a ção, o jul -
gar. Em se gui da, vi nham as re co men da ções pas to ra is
para a ação: o agir.

No do cu men to de Apa re ci da, o con jun to está di vi -
di do em três par tes: uma tra ta do ver, ou tra do jul gar e
ou tra do agir. Algu mas co mis sões exa mi nam a si tu a ção,
outras a dou tri na e ou tras ainda exa mi nam o agir. O re -
sul ta do é que não apa re ce ne nhu ma re la ção en tre o ver,

o jul gar e o agir. O agir não tem nada a ver com o ver, e
as sim por di an te. Ofi ci al men te em Apa re ci da, os bis pos
ado ta ram o mé to do ver-jul gar-agir, mas de ma ne i ra que
não era ope ra ci o nal. Não se pode di zer que a dou tri na é
a res pos ta à si tu a ção da Amé ri ca La ti na. Ela vale para
qual quer lu gar no mun do. Tam bém o agir não é a res -
pos ta à si tu a ção so ci al ou ecle si al la ti no-ame ri ca na.

Em Me del lín, cada co mis são re di giu o seu tex to.
Em Apa re ci da, o tex to foi obra de uma co mis são de re da -
ção. O re sul ta do é que há mais ho mo ge ne i da de de es ti lo
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e de vo ca bu lá rio, e mais co e são en tre os te mas no do cu -
men to de Apa re ci da. Mas o dis cur so dos bis pos fica apa -
ga do pelo dis cur so da co mis são de re da ção. O tex to é
me lhor, li te ra ri a men te fa lan do, e mais homogêneo, mas
tem muito menos repercussão.

O do cu men to de Me del lín está, com cer te za, cen -
tra do no tema da po bre za. Foi o pro lon ga men to do Pac -
to das Ca ta cum bas. Nes sa op ção, po de mos dis cer nir o
re co nhe ci men to da con ver são de vá ri os bis pos e vá ri os
sa cer do tes na Amé ri ca La ti na que se apro xi ma ram dos
po bres, con vi ven do com eles, sen tin do e vi ven do os seus
so fri men tos e as suas hu mi lha ções. Tudo isso já exis tia
an tes de Me del lín. Já es ta va pre sen te a tra je tó ria de Dom
Hél der e de vá ri os bis pos do Bra sil que ti nham fe i to op -
ção pe los po bres. Já es ta va pre sen te a luta de Dom Leo -

ni das Pro a ño em fa vor dos ín di os no Equa dor, de Dom
José Dam mert no Peru, de Dom Sa mu el Ruiz no Mé xi co,
de Dom Enri que Ange lel li na Argen ti na, e vá ri os ou tros.
Já es ta va pre sen te a ida de vá ri os sa cer do tes para o mun -
do dos po bres em vá ri os pa í ses. E ha via a pre sen ça de
Paulo VI animado pelo Concílio e muito comprometido,
exortando os bispos para um maior compromisso com os 
pobres.

Le mos no Do cu men to de Me del lín:

A Igre ja da Amé ri ca La ti na, da das as con di ções de po -
bre za e sub de sen vol vi men to do con ti nen te, sen te a ur -
gên cia de tra du zir esse es pí ri to de po bre za em ges tos,
ati tu des e nor mas que a tor nem um si nal mais lú ci do e
au tên ti co do Se nhor. A po bre za de tan tos ir mãos cla ma
por jus ti ça, so li da ri e da de, tes te mu nho, com pro mis so, es -
for ço e su pe ra ção para o cum pri men to ple no da mis são
sal ví fi ca con fi a da por Cris to (14. Po bre za da Igre ja, 6).

Por isso, Me del lín ti nha acen tos pro fé ti cos: “Um
sur do cla mor nas ce de mi lhões de ho mens, pe din do a
seus pas to res uma li ber ta ção que não lhes che ga de ne -
nhu ma par te” (14. Po bre za da Igre ja, 2).

A edu ca ção será uma “edu ca ção li ber ta do ra”,
“isto é, que trans for ma o edu can do em su je i to de seu
pró prio de sen vol vi men to. A edu ca ção é efe ti va men te o
meio-cha ve para li ber tar os po vos de toda ser vi dão” (4.

Educação, II, 1).
Me del lín não ti nha medo da pa la vra “li ber ta ção”. 

Usou-a mu i tas ve zes, sem ne nhum ad je ti vo. Ado tou o
tema da li ber ta ção quan do a Te o lo gia da Li ber ta ção
ain da não exis tia. Quem lan çou a Te o lo gia da Li ber ta -
ção foi a Con fe rên cia de Me del lín. Isto nun ca foi es con -
di do e to dos os teó lo gos to ma vam Me del lín como re fe -
rên cia pri vi le gi a da.

As re co men da ções prá ti cas eram ins pi ra das no
mes mo es pí ri to. As pa la vras dos bis pos ti nham for ça por -
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que ex pres sa vam a vida real de pelo me nos uma mi no ria
ati va que foi a alma da Con fe rên cia. Vá ri os bis pos ti -
nham pas sa do por uma ver da de i ra con ver são, como
Dom Hélder em 1955.

Qu an to aos sa cer do tes, os bis pos dis se ram: “Esti -
mu la re mos os que se sen tem cha ma dos a com par ti lhar
da sor te dos po bres, vi ven do com eles e tra ba lhan do com 
suas pró pri as mãos” (14. Po bre za da Igre ja, 9a).

Qu an to à pas to ral das eli tes, a po si ção foi de que
“esta evan ge li za ção deve ser re la ci o na da com os si na is
dos tem pos. Não pode ser atem po ral nem a-his tó ri ca.
Com efe i to, os si na is dos tem pos ob ser va dos em nos so
con ti nen te, so bre tu do na área so ci al, cons ti tu em um ‘da -
do te o ló gi co’” (7. Pas to ral das eli tes, II, 2).

O do cu men to de Me del lín tam bém não tem medo
da pa la vra “jus ti ça”. O uso ou não da pa la vra jus ti ça é
um bom si nal de iden ti fi ca ção. As clas ses di ri gen tes têm
hor ror da pa la vra jus ti ça. Elas se sen tem de sa fi a das. A
po bre za ain da é uma pa la vra ace i tá vel, mas nun ca quan -
do está as so ci a da à pa la vra jus ti ça. É um bom exer cí cio
bus car quan tas ve zes um do cu men to usa essa as so ci a ção 
po bres-jus ti ça. A op ção pe los po bres não as sus ta tan to
quan do não está as so ci a da à pa la vra jus ti ça.

A re per cus são de Me del lín foi ex tra or di ná ria. A
Con fe rên cia de Pu e bla pre ten deu si tu ar-se em con ti nu i -
da de com Me del lín: “nos si tu a mos no di na mis mo de Me -
del lín, cuja vi são da re a li da de as su mi mos e que se tor nou 
fon te de ins pi ra ção para tan tos de nos sos do cu men tos
pas to ra is da úl ti ma dé ca da”(Pu e bla, n. 25).

José Ma rins fez um es tu do dos do cu men tos ins pi -
ra dos por Me del lín até Pu e bla. Cita 457 do cu men tos de
con fe rên ci as epis co pa is ou gru pos de bis pos que se ins pi -
ra ram ex pli ci ta men te no do cu men to de Me del lin. Na
fren te, está o Chi le com 70 do cu men tos. Em se gui da,
vêm a Bo lí via com 53, Bra sil com 50, El Sal va dor com
41, Co lôm bia com 33, e Argen ti na com 30.1 Era pre vi sí -
vel que o Do cu men to de Me del lín não sus ci tas se ape nas
ade sões. Fo ram-lhe fe i tas tam bém crí ti cas. As mais for tes
sa í ram do pró prio Ce lam, cuja di re ção foi ra di cal men te
mu da da em 1973, so bre tu do pela ação de Dom Alfon so
Ló pez Tru jil lo, se cre tá rio ge ral e or ga ni za dor da Con fe -
rên cia de Pu e bla. O gran de ar gu men to re pe ti do sem ces -
sar foi que Me del lín ti nha sido mal in ter pre ta do. Na idéia
dele, a Con fe rên cia de Pu e bla de via re ti fi car as fal sas in -
ter pre ta ções de Medellín.

Em Pu e bla, não se pro du ziu a re ti fi ca ção es pe ra -
da. Em mu i tos as pec tos, Pu e bla ex pli ci tou mais o que
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es ta va em Me del lín. Po rém, o ar gu men to da fal sa in ter -
pre ta ção de Me del lín teve lon ga vida nos am bi en tes
con ser va do res.

Mu i tos his to ri a do res, ob ser va do res, so ció lo gos,
teó lo gos ou pas to res ti ve ram a im pres são de que em Me -
del lín a Igre ja la ti no-ame ri ca na atin gia a ple na ma tu ri da -
de. Pen sou e fa lou em nome pró prio. Olhou para si mes -
ma com os pró pri os olhos e não por olhos de ou tros. Foi
além do Con cí lio Va ti ca no II, so bre tu do na ques tão po -
bre za. João XXIII que ria que se pro cla mas se a Igre ja dos
po bres. Ape sar dos es for ços do car de al Ler ca ro, não con -
se guiu ser en ten di do. Mas o tema foi as su mi do pe los lí de -
res do Epis co pa do la ti no-ame ri ca no e foi a alma e o cen -
tro da Con fe rên cia de Me del lín. A Igre ja la ti no-ame ri ca na 
to mou uma ati tu de pró pria que lhe deu no mun do uma

fi gu ra mu i to es pe ci al.

2. O con tex to his tó ri co

Me del lín acon te ceu num mo men to de ter mi na do
da his tó ria o que não de i xou de in flu en ci ar o con te ú do
da Con fe rên cia e os seus resultados.

Em pri me i ro lu gar, o mun do es ta va na fase da ide -
o lo gia do de sen vol vi men to. O Papa Pa u lo VI aca ba va de 

pu bli car a en cí cli ca Po pu lo rum Pro gres sio, que era a pa -
la vra ofi ci al da Igre ja nes se as sun to do de sen vol vi men to.
A en cí cli ca ti nha sido bem aco lhi da não so men te na Igre -
ja, mas tam bém no mun do oci den tal em ge ral. A ide o lo -
gia do de sen vol vi men to era mu i to oti mis ta e ima gi na va
que o de sen vol vi men to po de ria ser re a li za do em pou co
tem po pela ado ção do mo de lo oci den tal de eco no mia e
de po lí ti ca e tam bém com a co la bo ra ção dos pa í ses
de sen vol vi dos.

O mun do mu dou. Hoje em dia, a ide o lo gia do de -
sen vol vi men to é um en ga no pelo qual os pa í ses mais po -
de ro sos que rem sub me ter os pa í ses po bres ao seu do mí -
nio. Ver da de i ro de sen vol vi men to não hou ve, mas hou ve 
cres ci men to da de pen dên cia eco nô mi ca com re la ção às
multinacionais e aos países dominantes.

Em Medel lín, os bis pos usa ram o tema do de sen vol -
vi men to e tam bém a li ber ta ção, sem per ce ber cla ra men te a
opo si ção en tre os dois te mas, como se a li ber ta ção pu des se
se re a li zar den tro do mo de lo de de sen vol vi men to.

Tam bém na que le tem po ain da exis tia uma con -
fi an ça in gê nua nos pa í ses do mi nan tes. Hoje em dia
tam bém isso mu dou. Ain da exis tem pro gra mas de aju -
da ao de sen vol vi men to, mas es ses pro gra mas são uma
mí ni ma par te da con tri bu i ção dada pe los po bres aos ri -
cos. Em Me del lín, ain da acha vam que os pa í ses ri cos
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podem ou que rem ou vir o gri to dos po bres. Hoje em dia
isto de sa pa re ceu.

Por ou tro lado, o pro je to de glo ba li za ção ne o li be -
ral ain da não se apli ca va na Amé ri ca La ti na. Por isso,
esse pro je to não po dia ser con tem pla do naquela época.

Os anos 1967-1968 fo ram os anos da gran de re -
vo lu ção cul tu ral nos pa í ses do mi nan tes, re vo lu ção re a -
li za da pe los es tu dan tes. Esses pa í ses es tão lem bran do
es ses acon te ci men tos, cuja ma i or ma ni fes ta ção foi o
maio de 1968 em Pa ris. Essa re vo lu ção de sa cre di tou
to das as ins ti tu i ções e to dos os sis te mas de au to ri da de:
o Esta do, a Uni ver si da de e to das as or ga ni za ções so ci a is,
com for tes re per cus sões na Igre ja, com a fa mo sa sa í da
do cle ro.

Na Amé ri ca La ti na, hou ve mo vi men tos de es tu -

dan tes se me lhan tes, em bo ra com me nos ex ten são e me -
nos re sul ta dos nas ins ti tu i ções. Logo vi e ram os go ver nos
mi li ta res, que des tru í ram os mo vi men tos es tu dan tis. A re -
vo lu ção dos es tu dan tes era tam bém uma for te afir ma ção
de nacionalismo, pois este despertou nos anos 1960.

O mo vi men to es tu dan til foi mais for te no Mé xi co.
Nun ca se ex pli cou cla ra men te quan tos fo ram mor tos na
mas sa cre de Tla te lol co na ca pi tal fe de ral. Fo ram mu i tos.
No Bra sil, a re a ção dos mi li ta res foi for te, e a re vo lu ção
es tu dan til ser viu como pretexto para o Ato institucional II.

Na Amé ri ca La ti na, pre do mi na va a lem bran ça da
re vo lu ção cu ba na e o ad ven to do re gi me so ci a lis ta. Aca -
ba va de mor rer na Bolívia o Che Guevara.

Na Con fe rên cia de Me del lín, a Re vo lu ção Cu ba na 
es ta va mu i to pre sen te, em bo ra nun ca men ci o na da ex pli -
ci ta men te, nas re fe rên ci as ao uso da vi o lên cia para re a li -
zar a re vo lu ção e à ju ven tu de que busca a revolução
violenta como em Cuba.

Na tu ral men te, a as sem bléia con de nou a vi o lên cia, 
mas acres cen tou a re je i ção da vi o lên cia ins ti tu ci o na li za -
da, o que ate nua um pou co a con de na ção, tor nan do ex -
pli cá vel o programa violento de tipo cubano.

O con tex to ecle si al era, na tu ral men te, o Con cí lio
Va ti ca no II. Qu an do Dom Ma nu el Lar ra ín foi pe dir ao
Papa a con vo ca ção de uma as sem bléia ge ral do Ce lam,

seu pro pó si to ex plí ci to era apli car o Con cí lio Va ti ca no II.
Na men te dele e na men te de vá ri os ou tros bis pos mu i to
li ga dos ao Ce lam, não se tra ta va de uma apli ca ção pu ra -
men te li te ral ou for mal, mas re al men te de uma re le i tu ra a
par tir da si tu a ção la ti no-ame ri ca na, indo mais lon ge do
que o Con cí lio em al guns as sun tos relativos à presença
da Igreja na sociedade latino-americana contemporânea

Na que le tem po, ain da pre do mi na va o en tu si as mo 
pelo Con cí lio e ain da não se ti nha ma ni fes ta do for mas de 
re sis tên cia. Ain da não ha via nas ci do a re sis tên cia, que se
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ma ni fes tou nos anos 1970 na úl ti ma fase da vida de Pa u -
lo VI. Na tu ral men te, a ma i o ria da ad mi nis tra ção da Cú -
ria per ma ne cia na opo si ção, mas ha via tam bém na Cú ria 
al gu mas per so na li da des que ace i ta vam o Con cí lio. A
opo si ção ain da não se ma ni fes ta va aber ta men te.

O Va ti ca no II ori en tou pro fun da men te Me del lín.
Cla ro está que sem o Con cí lio de Me del lín não te ria sido
pos sí vel. A idéia de ne ces si da de de mu dan ças pre va le -
cia e es ta va ba se a da no Con cí lio. Em Roma, al guns bis -
pos la ti no-ame ri ca nos não ace i ta ram o Va ti ca no II, mas
eram uma mi no ria in sig ni fi can te, as sim como na Eu ro -
pa. Apa re ci am como fós se is de épo cas su pe ra das. A
imen sa ma i o ria ti nha vo ta do to dos os do cu men tos con -
ci li a res. As con se qüên ci as ain da não apa re ci am. Por
isso, os bis pos mais con ser va do res não se in te res sa ram

mu i to pela con vo ca ção do Ce lam. Assim, a ma i o ria dos
par ti ci pan tes da Assem bléia fa zi am par te do gru po que
que ria trans for ma ções re a is na Igre ja, so bre tu do na sua
pre sen ça na so ci e da de.

Des de o sé cu lo XVI, a Igre ja es ta va iden ti fi ca da
com o mo de lo so ci al im plan ta do pela co lo ni za ção. A
men sa gem cris tã não ti nha nada para di zer so bre a so ci e -
da de a não ser o de ver de obe diên cia. Nas ten ta ti vas re -
vo lu ci o ná ri as do sé cu lo XIX e ain da da pri me i ra me ta de
do sé cu lo XX, a Igre ja es te ve sem pre do lado dos con ser -

va do res. Já na dé ca da de 1950, ou um pou co an tes, no
Chi le, por exem plo, com o pa dre Hur ta do, co me çou a
apa re cer na Igre ja uma ati tu de crí ti ca,com re la ção à si -
tu a ção so ci al e, por con se guin te, com re la ção à pas si vi -
da de da Igre ja. Antes dis so, di an te dos mo vi men tos li be -
ra is ou so ci a lis tas, a Igre ja ti nha sem pre ado ta do uma
ati tu de de con de na ção.

De po is da Se gun da Gu er ra Mun di al, al guns ca tó li -
cos, al guns sa cer do tes e al guns bis pos co me ça ram a pen -
sar que cer tas re for mas so ci a is eram ne ces sá ri as e le gí ti -
mas, e que não se po dia con de nar a pri o ri. O se tor que
mais sen si bi li zou foi a clas se dos pe que nos cam po ne ses.
A idéia de re for ma agrá ria co me çou a apa re cer e a se im -
por com mais evi dên cia, ape sar de uma for te re sis tên cia
das clas ses do mi nan tes, acos tu ma das a de fen der uma

Igre ja que era a ga ran tia dos seus pri vi lé gi os.
Em 1968, já ha via co me ça do no Chi le um pro ces -

so de re for ma agrá ria e for tes pres sões se fa zi am sen tir em 
to dos os pa í ses. Em Me del lín, a idéia de re for ma agrá ria
já era ace i ta. De po is de Me del lín, au men tou o nú me ro de 
ca tó li cos im pli ca dos na bus ca de uma re for ma agrá ria.
Hou ve ten ta ti vas no Peru ou no Equa dor, onde os mi li ta -
res eram mais abertos ao problema social.

No en tan to, com o tri un fo do ne o li be ra lis mo de -
po is de 1970, a re for ma agrá ria tor nou-se cada vez mais
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utó pi ca. Hoje em dia já não se fala mais dela. Ven ceu o
agro ne gó cio. Está se acen tu an do o pro ces so de con cen -
tra ção da pro pri e da de e a produção para a exportação.

Em 1968, a ma i o ria dos la ti no-ame ri ca nos ain da
vi via no cam po. Des de en tão, qua se to dos fu gi ram para a 
ci da de, ex pul sos dos seus cam pos, pro cu ran do so bre vi -
ver como re fu gi a dos, a ma i o ria nas fa ve las. Os de sa fi os
atu a is são di fe ren tes e mu i to mais di fí ce is do que na que le 
tem po. E a do mi na ção dos gran des é tão for te que con se -
guiu com prar to dos os me i os de in for ma ção, todos os
governos, e destruir os movimentos sociais.

Estão nas cendo no vos mo vi men tos so ci a is, mas
ain da sem re per cus sões na so ci e da de, sal vo na Ve ne -
zu e la, na Bo lí via ou no Equa dor, tal vez na Ni ca rá gua.
O ta ma nho dos pro ble mas é tal que mu i tos se con for -

mam com a tese dos do mi na do res de que qual quer al -
ter na ti va é ir re a li zá vel. A voz da Igre ja na área so ci al
tornou-se mu i to dis cre ta. Ela lem bra os prin cí pi os ge -
ra is de mo ral so ci al, mas não con vo ca os ca tó li cos para 
uma luta de re sis tên cia e de con quis ta. A Igre ja pa re ce
re sig na da. Para mu i tos, Me del lín apa re ce como uma
uto pia con de na da pela his tó ria. Por isso, a re cen te pro -
cla ma ção de conti nu i da de com Me del lín pro fe ri da no
do cu men to de Apa re ci da pode ser um si nal de uma mu -
dan ça de ati tu de.

A ques tão que sur ge é a se guin te: os bis pos de Apa -
re ci da se pa re cem com os bis pos de Me del lín? As suas pa -
la vras têm o mes mo va lor que teve Me del lín? Não te nho
res pos ta, mas sei que a ques tão está na men te de mu i tos.

3. O mo de lo epis co pal de Me del lín

Dado o con tex to, po de mos di zer que o ob je to cen -
tral da Con fe rên cia de Me del lín foi o pró prio Epis co pa do. 
Os bis pos qui se ram exa mi nar a sua pró pria atu a ção, o
seu modo de vi ver e a sua ação pas to ral na nova si tu a ção 
de Amé ri ca La ti na. Qu e ri am de fi nir um novo mo de lo de
epis co pa do, de acor do com as exi gên ci as da nova
situação social da América Latina.

Esta va im plí ci to na cons ciên cia de les que as mu -
dan ças ocor rem de acor do com a sua vontade. A con ver -
são da Igre ja de via co me çar com a con ver são do bis po.
No cen tro das pre o cu pa ções, ha via um pro fun do sen ti -
men to de res pon sa bi li da de. Le va vam mu i to a sé rio essa
res pon sa bi li da de de apli car as mu dan ças pe di das por
Va ti ca no II e a sua pró pria res pon sa bi li da de den tro des se
pro ces so. Sa bi am mu i to bem que não adi an ta va mu dar o 
com por ta men to da Igre ja no mun do se eles pró pri os não
to mas sem a ini ci a ti va de mu dar o seu modo de agir.
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Na re a li da de, quan do os bis pos che ga ram a Me -
del lín, mu i tos já es ta vam pra ti can do um novo mo de lo de
bis po. Sen ti am-se con fir ma dos pelo Va ti ca no II, mas sen -
ti am tam bém que pre ci sa vam ser mais con cre tos. Não se
sen ti am com ple ta men te apo i a dos pelo Con cí lio. O Pac to
das Ca ta cum bas ti nha sido um do cu men to mu i to for te
des sa as pi ra ção a algo mais de ter mi na do e mais ur gen te,
que des se apo io às suas atu a ções pas to ra is. Por exem plo, 
te mos o mo de lo de Dom Ma nu el Lar ra ín, que havia pen -
sa do e pre pa ra do Me del lín, mas aca ba va de mor rer aci -
den tal men te. To dos ti nham na me mó ria a sua atu a ção
no Chi le. Ha via o exem plo vivo de Dom Hél der Câ ma ra,
de Dom Le o ni das Pro a ño, de Dom Sa mu el Ruiz, de Dom 
José Dam mert e vá ri os ou tros. Ha via um gru po im por -
tan te que sa bia o que es pe ra vam da Con fe rên cia, por que 

que ri am que ela os con fir mas se nas suas op ções. A Con -
fe rên cia de Me del lín ti nha sido mu i to bem pre pa ra da, e
as res tri ções im pos tas por Roma não pu de ram mu dar o
rumo da reunião.

Os bis pos de Me del lín ace i ta vam sem dis cus são o
que ti nha sido dito dos bis pos no ca pí tu lo III da Lu men
Gen ti um. Mas sa bi am tam bém que esse ca pí tu lo não ex -
pres sa va as suas pre o cu pa ções. O Con cí lio es ta va pre o -
cu pa do, em pri me i ro lu gar, com a re la ção en tre os bis pos 
e o Papa den tro da co le gi a li da de. Antes do Con cí lio, mui -

tas ve zes, se dis se ra que o Va ti ca no II pre ci sa ria com ple tar
o que o Va ti ca no I não teve opor tu ni da de de ex pres sar. O
Va ti ca no I fa lou do Papa, mas não fa lou dos bis pos.

O Va ti ca no II, como o Va ti ca no I, en xer ga va os
bis pos den tro da Igre ja e não den tro do mun do. Tudo era 
ad in tra. Por isso, o ca pí tu lo dos bis pos de fi ne a sua mis -
são den tro da Igre ja: mis são de ma gis té rio, mi nis té rio e
go ver no de acor do com a dou tri na tri den ti na, que não foi 
ques ti o na da, ape sar dos de se jos de uma mi no ria mu i to
mais com pro me ti da no mun do. Se gun do a Lu men Gen -
ti um, os bis pos não pa re cem ter ne nhu ma mis são den tro
do mun do. Esta mos ain da den tro da pers pec ti va de cris -
tan da de: o mun do e a Igre ja iden ti fi cam-se. E as mis sões
são ape nas al gu mas co i sas mar gi na is que não in flu em no 
con jun to da Igre ja.

De po is de Tren to, a mar cha do mun do foi en tre -
gue aos mo nar cas, que as su mi ram tudo e não per mi ti ram 
que os bis pos me xes sem com as sun tos so ci a is ou po lí ti -
cos, sal vo para re for çar a po lí ti ca do rei. De po is da que da 
das mo nar qui as, o Papa con vo cou os bis pos para de fen -
der e sal var o que se po dia sal var dos pri vi lé gi os da Igre ja
na so ci e da de e da sua in fluên cia na cul tu ra e na po lí ti ca.
Os bis pos en tra ram no mun do, mas para de fen der os in -
te res ses da Igre ja e não para anun ci ar o Evan ge lho a esse
mun do. Não sa íam da pers pec ti va in tra-ecle si al. É ver da -
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de que, des de o sé cu lo XIX, hou ve sa cer do tes e le i gos
cons ci en tes dos no vos de sa fi os e con ven ci dos que era
im pos sí vel vol tar ao pas sa do. Não fo ram le va dos a sé rio.
Os re li gi o sos fo ram o exér ci to do Papa para de fen der os
“di re i tos” da Igre ja. De modo ge ral, os bis pos fi ca ram re -
du zi dos ao pa pel de ad mi nis tra do res de Igrejas locais.

Os bis pos de Me del lín ti nham ou tra ex pe riên cia.
Par ti am do Evan ge lho e da sua mis são com re la ção ao
Evan ge lho. Acha vam que de vi am anun ci ar o Evan ge lho
a um mun do tão mar ca do pela in jus ti ça, pela cru el da de,
pela mar gi na li za ção dos ne gros, dos ín di os e dos po bres
mes ti ços em ge ral, en quan to to dos os po de res es ta vam
con cen tra dos em pou cas mãos que os usa vam para au -
men tar as suas ri que zas. Esses bis pos ins pi ra ram-se no
exemplo dos antigos profetas e do próprio Jesus.

Nunca ti nham pen sa do que a evan ge li za ção do
mun do ex te ri or fos se ape nas ta re fa dos le i gos. Por ex pe -
riên cia, sa bi am que os le i gos não se com pro me tem se o
pró prio bis po não se com pro me te. Sa bi am que o Evan ge -
lho anun cia o re i no de Deus, que é um novo mun do fe i to
de jus ti ça e de paz. De vi am anun ci ar esse Evan ge lho aos
po bres. Era o que fa zi am, mas não en con tra vam apo io em 
do cu men tos ofi ci a is da Igre ja: so men te na Bí blia.

Enten di am a sua mis são epis co pal como imi ta ção
dos após to los e não como re pro du ção de um mo de lo es -

ta be le ci do na cris tan da de. Sen ti am que Je sus se di ri gia a
to dos sem se pre o cu par se eram bons ju de us ou não. E
Je sus de nun ci ou e con de nou com mu i ta for ça os opres -
so res do povo.

Os após to los nun ca fo ram bis pos de uma Igre ja lo -
cal. Fo ram en vi a dos ao mun do in te i ro co le ti va men te. O
bis po lo cal apa re ceu mais tar de, mas não co in ci de exa ta -
men te com o mi nis té rio dos após to los. Tra ta-se de uma
redução do modelo dos apóstolos.

A ação do bis po no mun do atin ge ine vi ta vel men te 
uma área mais ex ten sa dos que os li mi tes de uma di o ce -
se. Daí o tema da co le gi a li da de re a pa re ce. Acon te ce que
as es tru tu ras ca nô ni cas ain da não es tão bem adap ta das à 
nova re a li da de da so ci e da de hu ma na. Assim mes mo, os
bis pos de Me del lín ti nham to dos uma ação a ní vel na ci o -

nal e além dos li mi tes das na ções. Daí a im por tân cia
con fe ri da por eles à Con fe rên cia do Ce lam, que de ve ria
apo i ar a nova re a li da de.

Os bis pos de Me del lín que rem a li ber da de. Qu e -
rem agir com a li ber da de do Evan ge lho. Nos sé cu los
an te ri o res, o que se es pe ra va dos bis pos era mu i ta ca u -
te la, isto é, pra ti car a di plo ma cia.com mu i ta pru dên cia. 
Deviam evi tar qual quer con fli to, e, por isso, pre fe ri am
per ma ne cer dis tan tes dos pro ble mas da so ci e da de em
que es ta vam vi ven do. Pre fe ri am não to mar ini ci a ti vas até 
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que o Papa dis ses se o que de vi am di zer ou fa zer. Por isso, 
pre fe ri ram fe char os olhos di an te do ex ter mí nio dos ín -
di os, da es cra vi za ção dos ne gros, dos rou bos co me ti dos
pe los gran des e da cor rup ção dos ser vi ços pú bli cos.

Aos olhos do povo, du ran te sé cu los, os bis pos fo -
ram con si de ra dos como mem bros da aris to cra cia do mi -
nan te. A for ma ção no se mi ná rio não pre pa ra va para a
co ra gem, a cons ciên cia dos de sa fi os do mun do, o con -
fron to com os po de ro sos. Mu i to pelo con trá rio: pre pa ra -
va para uma ati tu de de abs ten ção. Por mi la gre, al guns se
li ber ta ram e pre pa ra ram Me del lín.

No re gi me de cris tan da de, o bom re la ci o na men to 
das au to ri da des ecle siás ti cas com as au to ri da des da so -
ci e da de era a base da pas to ral. Evi ta va-se qual quer con -
fli to com as clas ses di ri gen tes. Des sa ma ne i ra, toda ação 

pas to ral es ta va li mi ta da, cons tran gi da. Os di ri gen tes da
so ci e da de ti nham, de fato, um di re i to de veto. Os bis pos 
so men te po di am fa zer ou di zer o que a eles lhes pa re cia
útil. Aos olhos do povo, a hi e rar quia es ta va su bor di na -
da aos gran des, que eram tam bém os opres so res. Os
bis pos e os pa dres le gi ti ma vam a si tu a ção so ci al e aos
po bres se lhes anun ci a va uma re com pen sa no céu se es -
ti vessem bem sub mis sos. Deus era co lo ca do a ser vi ço
dos po de ro sos.

Alguns bis pos não ti ve ram medo de le van tar a voz
para di zer o que to dos sa bi am e nin guém que ria re co nhe -
cer: denun ci a ram a opres são dos po bres e cri a ram ma ne i -
ras de aju dar a pro mo ção e a li ber ta ção dos po bres. Isto
cri ou uma si tu a ção in só li ta, que es can da li zou não so -
men te os do mi na do res, mas to dos os que co la bo ra vam
com eles e de modo ge ral to dos os bran cos. Esses bis pos
fo ram con de na dos, de nun ci a dos como mal fe i to res e bis -
pos tra i do res da sua mis são. Mu i tos po bres ti ve ram medo 
de se apro xi ma rem de les. Assim mes mo per se ve ra ram.

Esses bis pos que ri am, em pri me i ro lu gar, con quis -
tar a sua li ber da de. Me del lín é o do cu men to pelo qual os
bis pos afir mam a sua li ber da de fren te aos do mi na do res
de sem pre. A li ber da de tem o seu pre ço. O pre ço foi a
rup tu ra com os gran des pro pri e tá ri os, com to das as au to -

ri da des po lí ti cas que se sub me ti am a eles e todo o apa re -
lho que mor ria de medo dos do mi na do res. O pre ço foi
tam bém o es cân da lo de co le gas do Epis co pa do que não
que ri am essa li ber da de. O pre ço era tam bém a po bre za,
por que as au to ri da des iam cor tar to das as con tri bu i ções.
E ha via a cam pa nha de di fa ma ção pela mídia.

Há ou tra for ma de li ber da de que es ses bis pos con -
quis ta ram: a li ber da de fren te aos le i gos. Tra di ci o nal men -
te, os bis pos têm medo dos le i gos e por isso tra tam-nos
com au to ri ta ris mo, afir man do logo a sua su pe ri o ri da de.
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Eles ti nham medo de que le i gos vi es sem para fa ze rem pe -
di dos ou de nun ci ar si tu a ções ou que i xar-se de al guns pa -
dres. Por isso, ne ga vam-se a lhes dar sa tis fa ção, sal vo se
se tra tas se de le i gos po de ro sos, que eram re ce bi dos com
to das as hon ras quan do não com ser vi lis mo.

Os bis pos de Me del lín ti nham sido for ma dos pela
Ação Ca tó li ca. Sa bi am li dar com le i gos e es ta be le ci am
com eles re la ções de ami za de e co la bo ra ção. Sa bi am es -
cu tar e le var em con ta os pen sa men tos dos le i gos, in clu si -
ve dos mais po bres. Aco lhe ram com en tu si as mo a dou tri -
na de Va ti ca no II so bre os le i gos. Ven cer o medo dos
le i gos é o si nal da li ber ta ção. O cle ri ca lis mo ain da sub sis -
te ape sar de to das as declarações. Porém, o que se diz em 
Medellín já estava sendo vivido.

Os le i gos po bres per de ram tam bém o medo e

apro xi ma ram-se dos bis pos quan do vi ram que a por ta
es ta va sem pre aber ta e sem pre eram bem aco lhi dos. A li -
ber da de de uns des per ta a liberdade dos outros.

4. As gran des op ções: os po bres e a li ber ta ção

Os po bres de Me del lín não são os po bres em ge ral. 
Não são sim ples men te os que pou co têm e so bre vi vem
com pou co. Antes da con quis ta, os in dí ge nas já eram po -

bres nes se sen ti do de ca rên cia de bens. E os afri ca nos vi -
vi am com pou co. Mas os po bres de Me del lín são os fi lhos
dos es cra vos, os so bre vi ven tes de tri bos in dí ge nas que fo -
ram des tru í das, rou ba das e ex pul sas da sua ter ra. Os po -
bres são as ví ti mas de uma imen sa in jus ti ça: o ex ter mí nio
dos in dí ge nas e o co mér cio dos es cra vos. Essas in jus ti ças
ain da não fo ram su pe ra das e ain da es tão na base da so -
ci e da de atual. Alguns têm tudo porque roubaram tudo,
eles ou os seus antepassados.

A op ção pe los po bres co me ça pela de nún cia da
sua exis tên cia, a de nún cia da in jus ti ça da qual são ví ti -
mas. Su põe re co nhe cer que são po bres por que fo ram
ví ti mas e de i xar de lado to das as ex pli ca ções dos podero -
sos: são po bres por que são ig no ran tes, pre gui ço sos, de -
di ca dos aos ví ci os. Tudo isso é con se qüên cia da po bre za, 

mas não ex pli ca a sua exis tên cia.
De po is dis so, a op ção pe los po bres sig ni fi ca apro -

xi mar-se de les, físi ca e cul tu ral men te. Eles não irão es -
pon ta ne a men te ao en con tro da Igre ja, sal vo por ra zões
tra di ci o na is e qua se má gi cas: para pe dir o ba tis mo ou
ora ções pe los de fun tos, mo ti va ções mais má gi cas do que 
cris tãs. Os bis pos de Me del lín vão ao encontro dos pobres 
onde eles moram ou se reúnem.

Os po bres acham que, se um pa dre se apro xi ma
de les, é para pe dir, ou man dar, ou re pre en der. Os bis pos

17



de Me del lín apro xi mam-se por ami za de e de modo to tal -
men te de sin te res sa do, sem pe dir nada. Eles vão ao en -
con tro e, de po is dis so, abrem as suas por tas, fa ci li tam o
aces so. Su pri mem-se as bar re i ras que an ti ga men te tor na -
vam o aces so a um bis po mu i to di fí cil.

A op ção pe los po bres in clui uma res ti tu i ção da
dig ni da de. Tra tar os po bres com dig ni da de e ami za de
faz com que re cu pe rem co ra gem, âni mo, ca pa ci da de de 
atu ar, von ta de de se unir com ou tros po bres.

Fa zer op ção pe los po bres exi ge que o bis po viva
tam bém po bre men te. Não deve tor nar-se mi se rá vel, por -
que os po bres não es pe ram isso. Mas ter uma vida sim -
ples no alo ja men to, na co mi da, nos trans por tes e em to -
das as ino va ções tec no ló gi cas de hoje. Dom Hél der vi via
na sa cris tia de uma an ti ga igre ji nha co lo ni al, al mo ça va

no bar da es qui na com os ope rá ri os, não ti nha car ro, não
ti nha em pre ga dos nem se cre tá rio. Abria as por tas da sua
sa cris tia ele mes mo. Ia ca mi nhan do para a Cú ria. Esta va
ves ti do com uma ve lha ba ti na que lhe per mi tia es con der
um cor po tão ma gro. Dom Le o ni das Pro a ño ti nha um
quar to na casa de re ti ro de San ta Cruz. Era um quar to pe -
que no, pró prio de uma casa mu i to sim ples e po pu lar. Co -
mia com os par ti ci pan tes dos en con tros, na ma i o ria das
ve zes in dí ge nas. Esta va ves ti do como um in dí ge na. Não

ti nha apa re lhos, ne nhum ob je to de va lor. Qu an do es ta va 
em casa, qual quer in dí ge na po dia con ver sar com ele,
pois atendia a todos igualmente. Os poderosos da cidade
não vinham nunca na tu ral men te. Não é pre ciso citar ou -
tros exem plos.

A op ção pe los po bres con sis tia em dar apo io aos
seus mo vi men tos so ci a is na re con quis ta dos seus di re i tos
hu ma nos. Esse com pro mis so pro vo ca va a ira dos po de -
ro sos. Esses bis pos foram di fa ma dos como se fos sem guer -
ri lhe i ros, ti ves sem de pó si tos de ar mas na sua casa, fos sem
pre ga do res da vi o lên cia. To dos fo ram de nun ci a dos como
sen do co mu nis tas a ser vi ço da con quis ta do mun do pela
União So vié ti ca. A pró pria Con fe rên cia de Me del lín foi de -
nun ci a da como sen do uma as sem bléia co mu nis ta, onde se
dis cu tia a con quis ta do mun do pelo co mu nis mo. As de nún -

ci as eram tão for tes que vá ri os bis pos as sim de nun ci a dos
re ce be ram a vi si ta de um vi si ta dor apos tó li co que pen sa va
en trar num an tro de ban di dos ar ma dos.

O pró prio dos po bres é que eles não têm nin guém
para de fen dê-los. Estão en tre gues aos seus opres so res.
Foi o que acon te ceu tam bém com os bis pos de Me dellín,
os mais re pre sen ta ti vos. Não en con tram apo io en tre as
au to ri da des e os po de ro sos. Uma vez que as su mem a
ca u sa dos po bres, per dem todo o res pe i to, que an tes per -
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ten cia à or dem epis co pal. Já não são tra ta dos como bis -
pos, mas como sub ver si vos. Esse é o pre ço.

Mas a van ta gem é o sen ti men to de li ber da de, de
po der ser eles mes mos, de não pre ci sar guar dar um si lên -
cio ob se qui o so di an te das bar ba ri da des que se co me tem. 
Além dis so, en con tram a con fi an ça e a ve ne ra ção do
povo hu mil de, que ma ni fes ta tan ta gra ti dão pelo pouco
que se pode fazer para eles.

A ma i or acu sa ção que se faz a es ses bis pos é que
di vi dem a Igre ja. E, des de Roma, essa acu sa ção é per ma -
nen te. Ora, para não di vi dir, se ria pre ci so não dizer nada, 
com o ob je ti vo da apro va ção de to dos. Essa re gra pa ra li -
sa qual quer mo vi men to. Se não se ace i ta o de ba te, in clu -
si ve pú bli co, a ins ti tu i ção con de na-se à es te ri li da de. Nada
pode fa zer de novo na so ci e da de, por que nun ca se vai en -

con trar a una ni mi da de. Cer tos bis pos so fre ram mu i to por -
que só en con tra vam in com pre en são por par te de co le gas.
Mes mo as sim sa bi am que não po di am de sis tir.

O se gun do tema bá si co é o de li ber ta ção. Ain da
não se tra ta do sen ti do es pe cí fi co e cla ro que a li ber ta ção
vai re ce ber na Te o lo gia da Li ber ta ção. Na que le tem po,
uma te o lo gia da li ber ta ção ain da não exis tia. Gus ta vo
Gu ti er rez co me çou a usar essa de fi ni ção pu bli ca men te
em 1966. Mas essa pa la vra ain da não era par te de um

sis te ma te o ló gi co ela bo ra do como o foi mais tar de, prin -
ci pal men te de po is da pu bli ca ção do li vro Te o lo gia da
Li ber ta ção, de Gus ta vo Gu tiér rez, em 1971.

Já que o do cu men to de Me del lín usou com cer ta
fre qüên cia a pa la vra li ber ta ção, po de mos di zer que esse
do cu men to dos bis pos é o pri me i ro do cu men to es cri to
em que apa re ce um es bo ço da Teo lo gia da Liber ta ção. O 
tema da li ber ta ção foi in tro du zi do na Amé ri ca La ti na
com os mo vi men tos po lí ti cos e com a pri me i ra ten ta ti va
de Fi del Cas tro em 1954. Ca mi lo Tor res deve ter sido o
primeiro que introduziu o tema na Igreja.

Nos mo vi men tos so ci a is de li ber ta ção de tipo cu -
ba no, a li ber ta ção tem por ob je to a eman ci pa ção do do -
mí nio dos Esta dos Uni dos. A his tó ria de Cuba ti nha sido
mu i to mar ca da pela do mi na ção dos Esta dos Uni dos, as -

sim como outras ilhas do Caribe.
O gran de pro ble ma da que le tem po era a li ber ta -

ção pela vi o lên cia ar ma da, isto é, por mo vi men tos de
guer ri lhe i ros, ou en tão sem vi o lên cia. No seu dis cur so
ina u gu ral, Pa u lo VI re fe riu-se ex pres sa men te a esse di le -
ma e re je i tou cla ra men te toda so lu ção vi o len ta, mas
insistiu na urgência de transformações sociais.

Fa lan do da vi o lên cia, o do cu men to ex pli ca que a
vi o lên cia li ber ta do ra é uma res pos ta a uma vi o lên cia ins -
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ti tu ci o na li za da. A so ci e da de é vi o len ta con tra os po bres
do mi na dos e ex plo ra dos. A res pos ta cris tã é uma res pos -
ta não-vi o len ta a uma violência permanente das nações
latino-americanas.

Diz o do cu men to de Me del lín:

A Amé ri ca La ti na se acha, em mu i tas par tes, em face de
uma si tu a ção de in jus ti ça que pode ser cha ma da de vi o -
lên cia ins ti tu ci o na li za da, por que as atu a is es tru tu ras vi o -
lam os di re i tos fun da men ta is, si tu a ção que exi ge
trans for ma ções (2. Paz. Par te II).

Um tema im por tan te en trou na di nâ mi ca de li ber -
ta ção pa cí fi ca: o tema da cons ci en ti za ção, que veio de
Pa u lo Fre i re e já es ta va bas tan te co nhe ci do em todo o
con ti nen te. Essa cons ci en ti za ção su põe que o fa tor prin -
ci pal de uma li ber ta ção so ci al é a cons ciên cia dos do mi -
na dos. Se os po vos de i xam de ser ig no ran tes, me dro sos,
sub mis sos pas si va men te, eles po de rão ser os au to res da
sua li ber ta ção. A Igre ja tem um pa pel im por tan te nes sa
cons ci en ti za ção. O documento expõe longamente os
elementos dessa conscientização:

Sua ig no rân cia é uma es cra vi dão inu ma na. Sua li be ra -
ção, uma res pon sa bi li da de de to dos os ho mens la ti no-
ame ri ca nos. De vem ser li ber ta dos de seus pre con ce i tos
e su pers ti ções, de seus fa na tis mos, de sua ten dên cia fa -

ta lis ta, de sua in com pre en são te me ro sa do mun do em
que vi vem, de sua des con fi an ça e de sua pas si vi da de
(Edu ca ção, I).

Um ele men to fun da men tal da cons ci en ti za ção é a
“edu ca ção li ber ta do ra”, “que trans for ma o edu can do em 
su je i to de seu pró prio de sen vol vi men to. A edu ca ção é
efe ti va men te o meio-cha ve para li ber tar os po vos de toda 
ser vi dão e para fazê-los as cen der ‘de con di ções de vida

me nos hu ma nas para con di ções mais hu ma nas’ (Po pu -
lo rum Pro gres sio), ten do-se em con ta que o ho mem é o
res pon sá vel e o ar tí fi ce prin ci pal de seu êxi to e de seu fra -
cas so” (Po pu lo rum Pro gres sio, 13).

A li ber ta ção de Me del lín não des ta ca o do mí nio
dos Esta dos Uni dos, mas as di ver sas for mas de in jus ti ça
in ter na den tro das na ções la ti no-ame ri ca nas. Insis te na
im por tân cia de for mar ho mens li vres que que i ram li ber -
tar-se. Não des ta ca os mo vi men tos re vo lu ci o ná ri os. Tra -
ta-os com cer ta sim pa tia, mas rejeita categoricamente o
seu caminho.

Me del lín des ta ca a pa la vra in jus ti ça e fala abun -
dan te men te em jus ti ça, o que não será o caso mais tar de.
Nis to, a men sa gem de Me del lín é uma con tes ta ção da
his tó ria ul te ri or.
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5. As re a ções na Igre ja

No iní cio, a re a ção do Epis co pa do foi cla ra men te
fa vo rá vel, sal vo na Co lôm bia. As con fe rên ci as epis co pa is 
ace i ta ram com ale gria as con clu sões de Me del lín. Nos
anos se guin tes, mu i tos bis pos re fe ri ram-se ao do cu men to 
de Me del lín para as suas ins tru ções pas to ra is. Con for me
já foi re fe ri do an te ri or men te, José Ma rins pu bli cou uma
se le ção de tex tos pas to ra is publicados na América
Latina, que confirmam as teses de Medellín.

No povo ca tó li co, hou ve uma gran de ace i ta ção
mu i to cri a ti va. Me del lín foi a re fe rên cia das co mu ni da des 
ecle si a is de base e de mu i tas or ga ni za ções so ci a is, su sci -
tan do mu i tas ini ci a ti vas e for ne cen do ra zões de vi ver a
mu i tos sa cer do tes que es ta vam num iní cio de cri se. Além

dis so, Me del lín jus ti fi cou a par ti ci pa ção de sa cer do tes, re -
li gi o sos e re li gi o sas nas lu tas so ci a is. So bre tu do mu i tos
bis pos mu da ram o seu es ti lo de vida e de i xa ram tudo o
que era prin ci pes co. Mu i tos sa cer do tes fi ze ram a mes ma
co i sa. Bis pos, re li gi o sos e re li gi o sas foram morar no meio
dos pobres, embora essa reação não fosse unânime. As
religiosas foram as mais entusiasmadas

Em mu i tos lu ga res, apa re ceu a cons ciên cia de que 
a Igre ja re al men te se fa zia a voz dos po bres, e era em vá -

ri os lu ga res a Igre ja dos po bres. To dos aque les que já es -
ta vam com pro me ti dos nes se ca mi nho acha ram uma
apro va ção e um es tí mu lo nessas conclusões de Medellín.

Na Eu ro pa e na Amé ri ca do Nor te, a Con fe rên cia
de Me del lín foi mu i to bem aco lhi da por to das as or ga ni -
za ções com pro me ti das com o Ter ce i ro Mun do e, de
modo par ti cu lar, com a Amé ri ca La ti na. Ti ve ram o sen ti -
men to de que uma nova Igre ja es ta va sur gin do, li vre da
poeira dos séculos, renovada e ativa.

Em Roma a re a ção foi di fe ren te. Em pri me i ro lu -
gar, o car de al Sa mo ré, que era o co-pre si den te de sig na -
do pelo Papa, não con se guiu im pe dir que as con clu sões
fos sem dis tri bu í das aos me i os de co mu ni ca ção sem pas -
sar por uma re vi são ro ma na. Ele foi du ra men te cas ti ga -
do. Esta va de ses pe ra do de po is da Con fe rên cia, por que

podia adivinhar a reação que encontraria em Roma.
A Cú ria Ro ma na de ci diu ar ti cu lar uma es tra té gia

para des tru ir o efe i to de Me del lín. A peça prin ci pal era
mu dar o Ce lam. Me del lín foi pre pa ra do e ori en ta do pelo
Ce lam. Era pre ci so des tru ir esse Ce lam, re cu pe rar a di re -
ção, ex pul sar to dos os ho mens que ti nham pre pa ra do ou
con tri bu í do com Me del lín. Sou be ram es co lher o ho mem- 
cha ve des sa re a ção, o jo vem sa cer do te Alfon so Ló pez
Tru jil lo, que aca ba va de fa zer uma tese so bre Marx (ou

21



con tra Marx). O ho mem era di nâ mi co, uma má qui na de
tra ba lho, am bi ci o so, com ba ti vo, agres si vo, au daz e de ci -
di do a apro ve i tar essa opor tu ni da de para fa zer car re i ra, o 
que con se guiu fazer.

Na as sem bléia or di ná ria de Su cre, em 1972, o Ce -
lam de via re no var a sua pre si dên cia. Hou ve uma in ter -
ven ção pe remp tó ria do nún cio, apo i a do por não se sabe
quem. O nún cio dis se que o Papa que ria que Pi ro nio fos -
se pre si den te e Alfon so Ló pez Tru jil lo, se cre tá rio ge ral.
Os bis pos fo ram tomados de surpresa e se inclinaram.

Pi ro nio era um san to bis po ar gen ti no, mas fra co.
Era evi den te que quem man da ria se ria Alfon so Ló pez, o
que re al men te acon te ceu. Este di ri giu de fato o Ce lam
du ran te 10 anos, pri me i ro como se cre tá rio ge ral e de po is
como pre si den te. Alfon so Lo pez ain da era jo vem. Ti nha

sido no me a do bis po au xi li ar de Bo go tá no meio de mu i ta 
opo si ção dos ca tó li cos. Por in jun ção ro ma na, foi fe i to
ime di a ta men te se cre tário da Con fe rên cia Epis co pal e,
logo em se gui da, se cre tá rio-ge ral do Celam. Ninguém o
conhecia. Mas ele se deu a conhecer em poucos dias.

Alfon so Ló pez su pri miu ime di a ta men te os ins ti tu -
tos fun da dos pelo Ce lam an te ri or (pas to ral, li tur gia, ca te -
que se). Fun dou um úni co ins ti tu to, que de i xou em boas
mãos con ser va do ras. Dis pen sou os co la bo ra do res e cri ou
uma nova equi pe. Para des tru ir Me del lín, usou so bre tu do 

dois ca mi nhos. Pri me i ro, foi a luta mor tal con tra a CLAR,
que não de via obe diên cia ao Ce lam. Os re li gi o sos da
CLAR fo ram fiéis a Me del lín du ran te mu i tos anos, até que
fo ram tam bém des man te la dos em Roma. A CLAR foi
acu sa da de to dos os des vi os que se pode ima gi nar.

Em se gun do lu gar, Alfon so Ló pez di ri giu uma
imen sa cam pa nha de di fa ma ção, de nun ci an do o mar xis -
mo nas co mu ni da des de base, nos mo vi men tos bí bli cos e 
na te o lo gia la ti no-ame ri ca na. Nes sa épo ca de Guer ra
Fria, a acusação de marxismo era mortal.

A cam pa nha de di fa ma ção de Alfon so Ló pez en -
con tra va cir cuns tân ci as fa vo rá ve is. Os no vos go ver nos
mi li ta res eram mu i to sen sí ve is à acu sa ção de mar xis mo
As eli tes lo ca is ti nham medo de uma Igre ja que ti nha
aban do na do o seu pa pel tra di ci o nal de le gi ti ma ção da si -

tu a ção so ci al. Não era difícil que identificassem essa
Igreja com o marxismo.

Por ou tro lado, os pró pri os ser vi ços de in for ma ção 
dos Esta dos Uni dos já ti nham de tec ta do na Igre ja de Me -
del lín uma pre sen ça for te do mar xis mo, como cons ta do
fa mo so re la tó rio de Nel son Roc ke fel ler. A Igre ja de Me -
del lín era o ini mi go na pra ça e era preciso eliminar esse
inimigo.

No Bra sil, a cam pa nha de di fa ma ção per ma ne ceu 
li mi ta da, por que a CNBB não se de i xou co mo ver pe las
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de nún ci as dos mi li ta res e não ace i tou as de nún ci as de
mar xis mo, mas em ou tros pa í ses a re per cus são foi ter rí -
vel: por exem plo, na Argen ti na, no Chi le, no Uru guai, e
tam bém na Amé ri ca Cen tral, onde a do mi na ção dos
Esta dos Uni dos era mais for te.

Foi nes sas cir cuns tân ci as que Alfon so Ló pez pre -
pa rou a Con fe rên cia de Pu e bla, com a in ten ção de que
fos se a úl ti ma pá de ter ra para se pul tar de fi ni ti va men te a
Igre ja de Me del lín. Ele ain da não con tro la va to dos os
epis co pa dos: ha via re sis tên ci as for tes no Bra sil, no Chi le,
no Peru e em pe que nas mi no ri as de ou tros países. Ainda
havia muitos defensores de Medellín.

Os pri me i ros do cu men tos pre pa ra tó ri os de Pu e bla 
eram tão ex ces si vos e tão sim pló ri os que sus ci ta ram for -
tes re a ções. Alfon so Ló pez viu que ti nha exa ge ra do as

suas pró pri as for ças. Assim mes mo, a Con fe rên cia
abriu-se num ambiente de muito temor.

Ain da pou co se sa bia do novo Papa, mas se sa bia
que vi nha de Po lô nia e de via ser mu i to mar ca do pela luta 
con tra o marxismo.

Os bis pos ar gen ti nos che ga ram num avião da ae -
ro náu ti ca mi li tar da Argen ti na. Não era um si nal mu i to
favorável.

6. A re a ção na so ci e da de la ti no-ame ri ca na

A re a ção da so ci e da de la ti no-ame ri ca na foi mu i to
mar ca da pe los no vos re gi mes mi li ta res de se gu ran ça na -
ci o nal, vi o len ta men te an ti co mu nis tas e dis pos tos a per ce -
ber o co mu nis mo em qual quer forma de discussão ou de
resistência.

A re a ção ne ga ti va de pen deu de cada país. A mais
for te foi na Argen ti na, em que mi lha res de mi li tan tes cris -
tãos fo ram mor tos, além de dois bis pos. Tam bém no Chi -
le a re a ção foi mu i to for te, em bo ra a Vi ca ria de So li da ri e -
da de te nha sido um si nal de re sis tên cia. No Bra sil, hou ve
mu i tas cam pa nhas de di fa ma ção na mí dia, mas a re pres -
são sobre as pessoas foi menor que em outros países.

A re pres são foi me nos for te no Peru ou no Equa -

dor, por que o re gi me mi li tar foi me nos duro e in clu si ve
as su miu al gu mas for mas de re for ma so ci al. A re pres são
foi ter rí vel na Gu a te ma la, El Sal va dor, Hon du ras. Foi tal -
vez a pior de to das e ain da não aca bou. No en tan to, foi
no Equa dor que hou ve o si nal mais vi sí vel da re a ção con -
tra Me del lín. Em 1976, em Ri o bam ba, a po lí cia pren deu
em tor no de 60 pes so as re u ni das em San ta Cruz. Entre
elas, ha via 17 bis pos. To dos fo ram con du zi dos a Qu i to e
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fo ram pre sos num quar tel. A pri são du rou so men te um
dia por que ha via no meio qua tro bis pos chi ca nos de na -
ci o na li da de dos Esta dos Uni dos e o em ba i xa dor in ter fe -
riu. Foi a úni ca vez em que fo ram presos 17 bispos ao
mesmo tempo. Era um grupo de bispos que queriam
manter a fidelidade a Medellín.

7. Pu e bla e de po is de Pu e bla

A Con fe rên cia de Pu e bla saiu me lhor do que se
pen sa va. O iní cio foi ter rí vel, uma vez que o dis cur so ina u -
gu ral do Papa pa re cia con de nar a cris to lo gia, a ecle si o lo -
gia e a dou tri na bí bli ca nas ci das de Me del lín. Na men te
do Papa era uma con de na ção. Os teó lo gos fora do re cin -

to es pa lha ram a sua ex pli ca ção di zen do que con cor da -
vam com es sas con de na ções, mas que elas não se re fe ri am
a Amé ri ca La ti na. No dia se guin te, o dis cur so do car de al
Lors che i der, pre si den te do Ce lam, su a vi zou o al can ce do 
dis cur so do Papa. Além dis so, de po is de três dias, Alfon -
so Ló pez Tru jil lo, que era se cre tá rio-ge ral, pre ci sou per -
ma ne cer au sen te de tal modo que a or ga ni za ção da Con -
fe rên cia foi fe i ta so men te sob a di re ção de Dom Lu ci a no
Men des de Alme i da.

No do cu men to de Pu e bla, mu i to ex ten so, há par -
tes mu i to ru ins, in sig ni fi can tes, e par tes mu i to boas, que
re to mam as li nhas de Me del lín. Na in ter pre ta ção ul te ri or,
so men te per ma ne ce ram na me mó ria os bons tex tos que
ex pli ci tam a op ção pe los po bres e a li ber ta ção de to das
as in jus ti ças. Na tra di ção his tó ri ca, Pu e bla fi cou como
con fir ma ção de Me del lín, em bo ra na re a li da de hou ves se
mu i tos si na is de opo si ção, mas que não con se gui ram for -
mu lar-se. A iden ti fi ca ção foi tão for te que os ini mi gos de
Me del lín reagiram negativamente contra Puebla. As duas 
conferências ficam associadas historicamente.

Na re a li da de, Pu e bla foi como o can to do cis ne da
li ber ta ção dos po bres e da Igre ja no meio dos pobres.

Duas cir cuns tân ci as de ram à his tó ria uma ori en ta -
ção ra di cal men te di fe ren te. De po is da tem po ra da re vo lu -

ci o ná ria dos anos 1960, o mun do en trou em ou tro ca mi -
nho e na dé ca da se guin te a Igre ja tam bém mu dou de
rumo. Os dois fenômenos apoiaram-se mutuamente.

Em Pu e bla, co me çou o lon go pon ti fi ca do de João
Pa u lo II. Este mu dou a his tó ria da Igre ja. To das as no vi -
da des de Va ti ca no II fo ram apa ga das, e o Papa le vou a
Igre ja à an ti ga dis ci pli na. As es tru tu ras e o modo de agir
vol ta ram a ser pré-con ci li a res e fo ram às ve zes mais
reacionárias do que antes do Concílio.
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O Papa go ver nou a Igre ja com mão-de-fer ro. Mu -
dou o Epis co pa do cri an do uma nova ge ra ção de bis pos
alhe i os aos pro ble mas so ci a is e ca rac te ri za dos pela sua fi -
de li da de ri go ro sa ao di re i to ca nô ni co. O Papa fez uma
nova edi ção do di re i to ca nô ni co, que é uma ex pres são
do pri me i ro com al gu mas flo res de li te ra tu ra. Nada do
Con cí lio en trou no di re i to ca nô ni co. O Papa pu bli cou um 
novo Ca te cis mo, que não de i xa es pa ço para a re fle xão
te o ló gi ca, para a in ves ti ga ção his tó ri ca ou o re cur so às
ciên ci as hu ma nas. Ele pró prio pu bli cou uma multidão de 
documentos que oferecem a visão ortodoxa de todos os
problemas do mundo.

O cle ro foi afas ta do da po lí ti ca, por que so men te o
Papa fa zia a po lí ti ca. A sua po lí ti ca era ri go ro sa men te an -
ti co mu nis ta, en tran do na di nâ mi ca da guer ra fria. De po is 

da que da do co mu nis mo na Eu ro pa, o Papa ori en tou
toda a sua po lí ti ca na luta pela dou tri na ca tó li ca so bre o
ma tri mô nio e o sexo. To dos os ca tó li cos fo ram mo bi li za -
dos para uma luta per di da de an te mão, por que o Papa
não ace i tou reconhecer que a Igreja já não era mais a
força política dominante.

Na Amé ri ca La ti na, o Papa ace i tou to das as de -
nún ci as de mar xis mo que lhe eram apre sen ta das. Pro i biu 
que o cle ro se me tes se nos pro ble mas so ci a is. Fi cou fa -

mo sa a sua in ter ven ção na Ni ca rá gua san di nis ta. Em
Cuba, ele pen sou que ia aba lar o re gi me, mas nada con -
se guiu. His to ri ca men te, fi ca rá como o ven ce dor do co -
mu nis mo, mas tam bém como o Papa que des mo bi li zou
os ca tó li cos, que ren do jogá-los em batalhas perdidas.

Os no vos bis pos vol ta ram ao tipo an ti go de for ma -
ção sa cer do tal. Os pa dres fo ram pre pa ra dos para a pa ró -
quia lon ge dos pro ble mas do mun do. O mo de lo sa cer do -
tal pós-tri den ti no foi con fir ma do. O novo cle ro fica alhe io 
ao mun do, mu i to ape ga do às for mas li túr gi cas antigas e
às devoções tradicionais.

Na Amé ri ca La ti na, os po bres fo ram aban do na dos 
e pra ti ca men te en tre gues às Igre jas pen te cos ta is ou ne o -
pen te cos ta is, que es tão cres cen do sem que nin guém con -
si ga frear a sua expansão.

Na Cú ria Ro ma na, o Papa co lo cou os car de a is
mais re a ci o ná ri os que ha via, fa zen do da Cú ria um muro
im pe ne trá vel, ina ces sí vel, ao mundo contemporâneo.

Qu an to à pas to ral, o Papa des con fi ou dos re li gi o -
sos e co lo cou toda a sua con fi an ça nos no vos mo vi men -
tos. Sim bo li ca men te, pro mo veu o Opus Dei, mas va lo ri -
zou mo vi men tos como os Fo co la ri nos, Com mu ni o ne e
Li be ra zi o ne, os ne o ca te cu me na is. To dos são mo vi men -
tos bur gue ses sem aces so ao mun do po pu lar.
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Tudo isso é o con trá rio de Me del lin. Me dellín per -
ma ne ceu na me mó ria dos ve lhos, mas fi cou pro gres si va -
men te es que ci do pelos outros.

O Papa con se guiu im pe dir que hou ves se mo vi -
men tos de con tes ta ção ou de crí ti ca. Con se guiu a cal ma
to tal. Mas per deu a clas se me dia e os in te lec tu a is na Eu -
ro pa e está per den do o mun do in te lec tu al na Amé ri ca La -
ti na. A Igre ja fica re fu gi a da em mo vi men tos re a ci o ná ri os
que se ape gam ao pas sa do, se pa ran do-se do mo vi men to
cul tu ral do seu tem po. É a re to ma da da po lí ti ca de fi ni da
de po is da Re vo lu ção Fran ce sa por Gre gó rio XVI e Pio IX.
A he re sia de sa pa re ceu, mas 150 teó lo gos fo ram cas ti ga -
dos. Quem en tre os jo vens com me nos de 40 anos leu o
do cu men to de Me del lín?

A se gun da cir cuns tân cia é o ad ven to da so ci e da de 

ne o li be ral den tro do con tex to da nova glo ba li za ção. Este
mo vi men to co me ça nos anos 1970, cres ce e se tor na for -
ça do mi nan te nos anos 80 e tri un fa nos anos 90. Atu al -
men te, já co me çou uma época de crise do modelo.

O fato do mi nan te é a con cen tra ção do ca pi tal, de
toda a má qui na de pro du ção de con su mo e de trans por te 
por em pre sas mul ti na ci o na is que fu si o nam e cri am su -
per gi gan tes e que pro cu ram o mo no pó lio mun di al. Tudo
isso foi pos sí vel gra ças ao pro gres so das co mu ni ca ções e
ao des co bri men to da in for má ti ca, que se con den sam

num apa re lho bi lhões de in for ma ções. Des de um edi fí cio
pe que no, um gru po pode go ver nar cen te nas de em pre -
sas e transferir o capital de um lado ao outro do mundo
instantaneamente.

Esse sis te ma ge rou uma ide o lo gia que apre sen ta
esta evo lu ção como a so lu ção a to dos os pro ble mas da
hu ma ni da de e como a úni ca al ter na ti va possível.

A con se qüên cia é a re du ção do tra ba lho ma nu al e
do nú me ro de ope rá ri os, a cri a ção de uma nova clas se de 
tra ba lha do res que ma ni pu lam os com pu ta do res, a con -
cen tra ção do ca pi tal, que se tor na a for ça eco nô mi ca do -
mi nan te, a con cen tra ção do po der eco nô mi co. Des de
en tão, há uma pres são para ba i xar os sa lá ri os in fe ri o res e
para agigantar as rendas dos altos executivos.

Os mo vi men tos so ci a is tor nam-se in sig ni fi can tes

por que não con se guem mais for mar uma for ça po lí ti ca
en tre os tra ba lha do res di vi di dos em ca te go ri as se pa ra -
das. As for ças eco nô mi cas mul ti na ci o na is con se guem do -
mi nar os Esta dos, so bre tu do os Estados fracos, obrigados 
a aceitar o seu programa.

A de mo cra cia fica es va zi a da, por que as de ci sões
impor tan tes são to ma das por cen tros fi nan ce i ros mun -
di a is ou mul ti na ci o na is.

Apa re ce um pen sa men to úni co di vul ga do pela mí -
dia, so bre tu do pela TV e cada vez mais pela in ter net. Pre -
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do mi na uma ati tu de de fa ta lis mo: não há nada que se
pos sa fa zer! Po rém, a nova cul tu ra úni ca mul ti pli ca os
di ver ti men tos.

Na Amé ri ca La ti na, a en tra da do sis te ma ne o li be -
ral co in ci diu com o fim dos re gi mes mi li ta res. As for ças
eco nô mi cas já eram tais que não pre ci sa vam mais dos
mi li ta res. O sis te ma eco nô mi co con se guiu des tru ir os mo -
vi men tos so ci a is e con tro lar a men te dos tra ba lha do res
pela TV. As eli tes dis pen sa ram os mi li ta res.

Mu i tos pen sa vam que o fim dos re gi mes mi li ta res
se ria o ad ven to da de mo cra cia. As ilu sões não du ra ram
mu i to. Na dé ca da dos 1990, o ne o li be ra lis mo tri un fou
em to dos os pa í ses, e os mo vi men tos so ci a is fo ram re du zi -
dos à im po tên cia. O mun do in te lec tu al não con se guiu for -
mu lar uma al ter na ti va para a eco no mia. Re a pa re ce ram as

for mas de mo crá ti cas, mas sem con te ú do, por que as de ci -
sões são to ma das fora do sis te ma le gal de mo crá ti co.

Mu i tos ex-mi li tan tes fo ram de sa ni ma dos. Foi uma
ver da de i ra ava lan cha in con tro lá vel. Me del lín fi cou como
lem bran ça de um mundo de fantasia.

Na Amé ri ca La ti na, a Assem bléia de San to Do -
min go ma ni fes tou a do mi na ção das duas cir cuns tân ci as, o 
pon ti fi ca do de João Pa u lo II e o ad ven to do ne o li be ra lis -
mo. A Con fe rên cia não con se guiu di zer nada que pu des se
ser sig ni fi ca ti vo ou mos trar ru mos para a so ci e da de.

8. Apa re ci da

A Con fe rên cia de Apa re ci da pro cla mou o re tor no
a Me del lín e Pu e bla. Que sig ni fi ca essa pro cla ma ção?
Será algo mais do que uma pura cor te sia? Acho que sim.
Há um co me ço de cons ciên cia de es tan ca men to de po is
do lon go pon ti fi ca do de João Pa u lo II. Re i na a dis ci pli na,
re i na a or to do xia, mas a Igre ja Ca tó li ca per de mu i tos
mem bros e as Igre jas evan gé li cas pro gri dem de modo
ace le ra do. A Igre ja das di o ce ses e das pa ró qui as não pe -
ne tra na socie da de e na cul tu ra, sal vo pou cas ex ce ções.
A for ça ma te ri al da Igre ja é gran de: uni ver si da des e fa -
cul da des, TV ca tó li ca, pu bli ca ções. Mas esse apa re lho
im pres si o nan te não pa re ce con ven cer mu i to as no vas
gera ções. Dos mi lhões de es tu dan tes que fre qüen tam fa -

cul da des ca tó li cas, quan tos des co brem Cris to nes sa
fa cul da de?

A Igre ja de i xou de ser mis si o ná ria. Por quê? Por
fal ta de or ga ni za ção mis si o ná ria ? Ou por que não tem
nada para ofe re cer às no vas ge ra ções? Te mos uma Igre ja 
pura, mas in sig ni fi can te. Apa re ci da con vo ca para uma
gran de mis são. Mas qual será a men sa gem des sa mis são? 
Qual será a men sa gem ca paz de cha mar a aten ção pelo
me nos de uma eli te es pi ri tu al? Por que pro cu ram tanto
uma espiritualidade fora da Igreja católica?
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Estão apa re cen do pe que nos gru pos que pro cu -
ram essa es pi ri tu a li da de fora dos qua dros ofi ci a is, mas
sem rejeitá-los.

Me del lín e Pu e bla fo ram si na is que tor na ram a
Igre ja mu i to vi sí vel. Na que le tem po, a Igre ja era im por -
tan te na so ci e da de. Se ria saudades daquele tempo?

Lem bre mo-nos: Me del lín foi pre pa ra da por mais
de 10 anos de ex pe riên ci as pas to ra is no vas com ho mens
e mu lhe res no vos em tor no de bis pos pro fé ti cos. Apa re ci -
da não co nhe ceu essa pre pa ra ção. Enun ci ou um pro gra -
ma mis si o ná rio para o qual não está pre pa ra da. Cabe a
nós preparar a próxima Conferência Geral?
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