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Apresentação

A di ver si da de re li gi o sa sem pre é um tema ins -
ti gan te. A re a li da de bra si le i ra nos apre sen ta hoje
uma va ri e da de ab so lu ta men te fas ci nan te. Olhan -
do para o que está mais pró xi mo, ve re mos que no
Vale do Rio dos Si nos – RS, esta di ver si da de tam -
bém está pre sen te, tra zen do para o nos so con tex -
to ca rac te rís ti cas cul ti va das atra vés de mu i tos ca -
mi nhos da his tó ria hu ma na.

O ma te ri al apre sen ta do no pre sen te Ca der no é
rico em ex pe riên cia. Está re ple to de vi vên ci as de lí -
de res re li gi o sos em suas res pec ti vas tra di ções, re la -
tan do as pec tos de sua his tó ria e de sua iden ti da de.

O pro gra ma Ges tan do o Diá lo go Inter-Re li -
gi o so e o Ecu me nis mo – GDIREC1, da Uni ver si -
da de do Vale do Rio dos Si nos – UNISINOS, pro -
mo veu em 2004, um Se mi ná rio com en con tros
men sa is de no mi na dos Estu dan do as Re li giões. Os
en con tros ti ve ram como foco cen tral o sur gi men -
to da cada de no mi na ção re li gi o sa, as pec tos de sua 
his tó ria e iden ti da de. Os tex tos apre sen ta dos nes -
te Ca der no são trans cri ções das pa les tras e tro ca
de idéi as des ses en con tros.

Os ar ti gos man têm, na me di da do pos sí vel, fi -
de li da de li te ral ao dis cur so fa la do pe los pa les tras e 

do pú bli co in ter lo cu tor. Por uma ques tão de li -
mi te de es pa ço, só foi pos sí vel re pro du zir, no má -
xi mo, duas in ter ven ções do pú bli co in ter lo cu tor
de po is de cada pa les tra. São re pro du zi das as pa -
les tras das se guin tes de no mi na ções, tra di ções ou
mo vi men tos re li gi o sos: Espi ri tis mo Kar de cis ta,
Comuni da des Ecle si a is de Base, afri ca nis mo, Igre -
ja Epis co pal Angli ca na, Igre ja Evan gé li ca Assem -
bléia de Deus, San to Da i me, Umban da e Igre ja
Ca tó li ca, Apos tó li ca, Ro ma na.

Não se tra ta de um ma te ri al que te nha pre ten -
são de abar car in for ma ções com ple tas so bre a his -
tó ria e a iden ti da de das re li giões. Os re cor tes da -
dos fo ram de li vre de ter mi na ção de cada lí der re -
li gi o so ex po si tor, den tro da que les as pec tos que
ele jul gou mais per ti nen tes para o pú bli co pre sen -
te. São as pec tos ge ra is que que rem au xi li ar no co -
nhe ci men to do que foi con si de ra do bá si co para
os lí de res re li gi o sos. Espe ra mos que o ma te ri al
pos sa con tri bu ir, es pe ci al men te, na re fle xão so bre 
o diá lo go in ter-religioso.
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1 O Gru po Inter-Re li gi o so de Diá lo go é cons ti tu í do pe los se guin tes lí de res re li gi o sos: Do lo res Se nho ri nha Dor ne les: Casa
Afri ca na San to Antô nio do Ca te ge ró (São Le o pol do); Aida Mar tins de Lima e Anto nio José de Lima Fi lho: Casa So ci al Afri ca -
na Nos sa Se nho ra da Con ce i ção – Mãe Oxum (Ca no as); De ja ir Ha u bert: So ci e da de Be ne fi cen te Ilê dos Ori xás (São Le o pol do);
Águi da Gu i o mar Pi res e Eloi Sal da nha: Tem plo de Umban da Pre ta Ve lha Zim ba do Con go – TUMPIZ (São Le o pol do); Nil -
ton Luís Ro dri gues: Asso ci a ção Espí ri ta de Umban da Ca ci que Ha i tú e Tem plo de Oxum (São Le o pol do); Alan car di no Val le jo 
e Ra fa el Gué Mar ti ni: Igre ja do Cul to Eclé ti co da Flu en te Luz Uni ver sal – San to Da i me (Sa pi ran ga); Adal ber to Du tra, Vil -
son Dam mer e Cla u di a no Pe re i ra: Igre ja Evan gé li ca Assem bléia de Deus – IEAD (São Le o pol do); José Ivo Foll mann: Igre ja
Ca tó li ca, Apos tó li ca, Ro ma na – ICAR (São Le o pol do); Jes sé de Cas tro Ra mos: Igre ja Epis co pal Angli ca na do Bra sil – IEAB
(São Le o pol do); Cle i de Olsson Schne i der: Igre ja Evan gé li ca de Con fis são Lu te ra na no Bra sil – IECLB (São Le o pol do); Anto -
nio Caz zu ni Dias: Cír cu lo Espí ri ta Fran cis co de Assis – CEFA (São Le o pol do); José Car los Ban de i ra: So ci e da de Espí ri ta Amor
à Ver da de (São Le o pol do); Ro se le i ne Sa le te Sete e Aida Ma ria Glüer: Brah ma Ku ma ris (São Le o pol do). O gru po é co or de na -
do por Ade va nir Apa re ci da Pi nhe i ro e tem como se cre tá ria Dé bo ra Bar bo sa Ba u er mann.



1 Estu dan do as Re li giões I

Espi ri tis mo Kar de cis ta2

Con for me foi lem bra do pela co or de na do ra
Ade va nir Apa re ci da Pi nhe i ro, esta é a pri me i ra
apre sen ta ção des te se mi ná rio, “Estu dan do as re li -
giões”. A pro pos ta des ta tar de é re la tar a his tó ria
da dou tri na es pí ri ta Kar de cis ta e como ela se en -
con tra na sua te o ria e prá ti ca. A co or de na do ra
Ade va nir pe diu para que eu me apre sen tas se.
Meu nome é Anto nio Caz zu ni Dias, per ten ço ao 
Cír cu lo Espí ri ta Fran cis co de Assis, que se lo ca -
li za pró xi mo à Uni ver si da de. Sou um tra ba lha -
dor des sa dou tri na. Não sei tudo. Te nho a cons -
ciên cia de es tar en ga ti nhan do no co nhe ci men to. 
Por isso, peço a com pre en são de to dos quan to à
apre sen ta ção.

Fig.1: Ima gens da Sala do Cír cu lo Espí ri ta.

Para fa lar da dou tri na es pí ri ta kar de cis ta, é ne -
ces sá rio acre di tar, em pri me i ro lu gar, na plu ra li -
da de da exis tên cia. Este é o fun da men to ma i or
que nos dá di re ção para o co nhe ci men to da te o ria 
e da prá ti ca da dou tri na. Com re la ção à plu ra li da -

de da exis tên cia, re cor re mos ao evan ge lho de
João, no ca pí tu lo três, que trans cre ve o diá lo go de 
Cris to com Ni co de mos: “Diz-lhe Ni co de mos:
‘Co mo pode nas cer um ho mem já ve lho? Pode
tor nar a en trar no ven tre de sua mãe, para nas cer
se gun da vez?’ Re tor quiu-lhe Je sus: ‘Em ver da de,
em ver da de, di go-te: Se um ho mem não re nas ce
da água e do Espí ri to, não pode en trar no re i no de 
Deus. – O que é nas ci do da car ne é car ne e o que é 
nas ci do do Espí ri to é Espí ri to. – Não te ad mi res
de que eu te haja dito ser pre ci so que nas ças de
novo. – O es pí ri to so pra onde quer e ou ves a sua
voz, mas não sa bes don de vem ele, nem para onde 
vai; o mes mo se dá com todo ho mem que é nas ci -
do do Espí ri to’”. Nes ta pas sa gem, Cris to de i xa
bem cla ra a idéia da vida fu tu ra. É nis so que
acre di ta mos.

1.1 O que é o Espi ri tis mo

O Espi ri tis mo é uma ciên cia que tra ta da na tu -
re za, da ori gem, da dis tin ção dos es pí ri tos e da sua 
re la ção com o mun do cor pó reo. O Espi ri tis mo é,
ao mes mo tem po, uma ciên cia de ob ser va ção e
uma dou tri na fi lo só fi ca. Como ciên cia de ob ser -
va ção, con sis te nas re la ções que se po dem es ta be -
le cer com os es pí ri tos. Como fi lo so fia, com pre en -
de to das as con se qüên ci as mo ra is que de cor rem
des sas re la ções. Isso, em sín te se, é a idéia da dou -
tri na es pí ri ta kar de cis ta. A nos sa dou trina, em re la -
ção às de ma is, é re la ti va men te nova (147 anos). A 
sua his tó ria é mu i to in te res san te. Ela se ini cia
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2 Pa les tra pro fe ri da, no dia 7 de abril de 2004,  pelo Ir. Antô nio Caz zu ni Dias, vice-pre si den te do Cír cu lo Espí ri ta Fran cis co 
de Assis, São Le o pol do – CEFA.
Esta pa les tra e to das as de ma is fo ram trans cri tas pela se cre tá ria do GDIREC, Dé bo ra Bar bo sa Ba u er mann.



com o caso ocor ri do, por vol ta do ano de 1848,
na lo ca li da de de Hydes vil le, si tu a da no Esta do de
Nova Ior que, Esta dos Uni dos. As ir mãs Mar ga ret 
e Kate Fox co me ça ram a ou vir pan ca das e ru í dos
vin dos do chão e pa re des de sua casa. Esta be le ce -
ram um có di go e co mu ni ca ram-se com a “ori -
gem” do fe nô me no, que re ve lou ser o Espí ri to de
um ho mem as sas si na do e en ter ra do sob a casa.

Na mes ma épo ca, o cha ma do fe nô me no das
me sas gi ran tes – me sas co muns que se mo vi am e
flu tu a vam no ar sem se rem to ca das pe los pre sen -
tes – tor nou-se uma brin ca de i ra de sa lão que di -
ver tia os en con tros da bur gue sia eu ro péia. Na Eu -
ro pa, o fe nô me no dos sa lões cha mou a aten ção
dos ho mens da ciên cia, que pen sa ram em atri bu ir 
o fato a al gum tipo de ener gia ain da des co nhe ci -
da. A pos si bi li da de, po rém, de es ta be le cer co mu -
ni ca ção com a ca u sa dos fe nô me nos de mons trou
a exis tên cia de se res in te li gen tes como seus ca u sa -
do res. Tais se res se de cla ra ram Espí ri tos e dis se -
ram te rem sido as al mas de ho mens que já ha vi am 
mor ri do.

Ho mens sé ri os, como o pe da go go fran cês
Hip poly te Léon De ni zard Ri va il – que mais tar de 
fi cou co nhe ci do pelo nome de Allan Kar dec, sa -
cer do te dru i da que fora pe da go go em ou tra en -
car na ção – de di ca ram anos de suas vi das às co mu -
ni ca ções com os Espí ri tos e, dos en si na men tos e
in for ma ções re ce bi das, co di fi ca ram a Dou tri na
Espí ri ta. Fun da ram so ci e da des des ti na das ao es -
tu do es pí ri ta na Fran ça e em ou tros pa í ses e pu bli -
ca ram obras para di vul gá-la.

Afi nal, quem foi Hip poly te Léon De ni zard
Ri va il? Allan Kar dec nas ceu em 3.10.1804, em
Lyon, na Fran ça. Os seus es tu dos ini ci a ram-se em 
sua ci da de na tal, ten do-os com ple ta do em Iver -
dun, na Su í ça, sob a di re ção do cé le bre e ines que -
cí vel pro fes sor Pes ta loz zi. For ma do em Ciên cia
da Pe da go gia e ba cha re la do em Ciên cia e Le tras,
co nhe cia o ale mão, o in glês, o ita li a no, o es pa nhol 
e o ho lan dês, sem fa lar na lín gua ma ter na, ten do
gran de cul tu ra ci en tí fi ca. Com a se ri e da de que
lhe era pe cu li ar, pas sou a es tu dar o fe nô me no que 
ocor reu na casa das ir mãs Fox.

Seus es tu dos e pro nun ci a men tos so fre ram
mu i tas con tes ta ções da so ci e da de e de seus ad ver -

sá ri os, che gan do ao pon to de se rem des tru í das
qua se tre zen tas obras. Esta va de sa ni ma do para
pros se guir em seu jor nal, quan do seu men tor es -
pi ri tu al (co nhe ci do como o Irmão ou Espí ri to Z)
de i xou uma men sa gem, pe din do que não de sis tis -
se da mis são e su ge rin do que usas se o nome de
Allan Kar dec, que fora seu em ou tra en car na ção.

Ani ma do com a de ci são e o apo io dos es pí ri tos 
pro te to res e seus co la bo ra do res, Allan Kar dec re i -
ni ci ou seus es tu dos e pes qui sas, pro du zin do 16
obras. Além dis so, fun dou a Re vis ta Espí ri ta (Re -
vue Spi ri te), em 1858, na qual fo ram pu bli ca dos
1.387 ar ti gos. Des tas obras, cin co re pre sen tam a
co di fi ca ção da dou tri na es pí ri ta.

1.2 Mar co Ini ci al da Dou tri na

O Li vro dos Espí ri tos, um dos cin co li vros fun -
da men ta is da dou tri na es pí ri ta, foi o pri me i ro a
ser re ce bi do, di re ta men te dos Espí ri tos, pela equipe
de mé di uns de vá ri as ci da des da Eu ro pa, re u ni da
e co or de na da por Allan Kar dec e seu gru po. Ele é, 
por tan to, o mar co ini ci al de uma dou tri na de
pro fun da re per cus são no pen sa men to e na vi são
de vida de con si de rá vel par ce la da hu ma ni da de,
des de 1857, data da pri me i ra edi ção fran ce sa.
Das três re ve la ções de ori gem di vi na, a de Mo i sés
no Si nai a do Cris to Je sus, 1500 anos de po is, a
dos Espí ri tos é a pri me i ra de ca rá ter co le ti vo, pois
re sul tou do tra ba lho con jun to dos Espí ri tos Su -
pe ri o res e dos ho mens. Estru tu ra do em qua tro
par tes e 1.019 per gun tas, for mu la das pelo gru po
de Kar dec e res pon di das psi co gra fi ca men te pe los
Espí ri tos, este li vro abor da os as pec tos ci en tí fi co,
fi lo só fi co e re li gi o so da Dou tri na Espí ri ta. Inde -
pen den te men te de cren ça ou con vic ção re li gi o sa,
a le i tu ra de O Li vro dos Espí ri tos é de imen so va lor
por que tra ta da imor ta li da de da alma, da na tu re -
za dos Espí ri tos, de suas re la ções com os ho mens,
das leis mo ra is, da vida pre sen te, da vida fu tu ra e
do por vir da hu ma ni da de, as sun tos de in te res se
ge ral e de gran de atu a li da de, nes sa tran si ção de
mi lê nio, de con tur ba ção e de per ple xi da de.

O Li vro do Mé di uns, de 1861, re ú ne “o en si no
es pe ci al dos Espí ri tos so bre a te o ria de to dos os
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gê ne ros de ma ni fes ta ções, os me i os de co mu ni ca -
ção com o mun do in vi sí vel, o de sen vol vi men to
da me di u ni da de, as di fi cul da des e os tro pe ços que 
se po dem en con trar na prá ti ca do Espi ri tis mo”.
Apre sen ta ain da, na par te fi nal, pre ci o so vo ca bu -
lá rio bá si co es pí ri ta. De le i tu ra e con sul ta obri ga -
tó ria para os es pí ri tas, é uma pre ci o sa aqui si ção
tam bém para qual quer pes soa in da ga do ra e aten -
ta ao fe nô me no me di ú ni co, que se ma ni fes ta cres -
cen te men te no mun do in te i ro, den tro ou fora do
Mo vi men to Espí ri ta. Sen do os ho mens par te in -
te gran te do in ter câm bio en tre os dois pla nos de
vida – o ma te ri al e o es pi ri tu al -, o me lhor é que
co nhe çam bem os me ca nis mos des se re la ci o na -
men to. O Li vro dos Mé di uns é o ma nu al mais se -
gu ro para to dos os que se de di cam ao Espi ri tis mo
ex pe ri men tal.

O Evan ge lho se gun do o Espi ri tis mo, de 1864,
en cer ra a es sên cia do en si no mo ral de Je sus e, por
isso, cons ti tui o abri go onde os adep tos de to das
as re li giões – e mes mo os que não têm re li gião –
po dem re u nir-se, uma vez que ofe re ce ro te i ro se -
gu ro para a nos sa re for ma ín ti ma, ob je ti vo apon -
ta do por Cris to como in dis pen sá vel para al can -
çar mos a fe li ci da de vin dou ra, a paz in te ri or, essa
con quis ta que so men te a ob ser vân cia ple na das
leis di vi nas pode pro por ci o nar ao Espí ri to na sua
gra du al ca mi nha da evo lu ti va para Deus.

O Céu e o Infer no, de 1865, tem por es co po ex -
pli car a jus ti ça de Deus à luz da Dou tri na Espí ri -
ta. Obje ti va de mons trar a imor ta li da de do Espí ri -
to e a con di ção que ele usu fru i rá no Pla no Espi ri -
tu al, como con se qüên cia de seus pró pri os atos.
Di vi de-se em duas par tes. A pri me i ra, com ca rá -
ter de um es tu do teó ri co, es ta be le ce um exa me
com pa ra do das dou tri nas re li gi o sas so bre o após
mor te. Mos tra fa tos como a mor te de cri an ças, se -
res nas ci dos com de for ma ções, aci den tes co le ti -
vos e uma gama de pro ble mas que só a imor ta li -
da de da alma e a re en car na ção ex pli cam sa tis fa to -
ri a men te. Kar dec pro cu ra elu ci dar te mas, como
an jos, céu, de mô ni os, in fer no, pe nas eter nas,
pur ga tó rio, te mor da mor te, a pro i bi ção mo sa i ca
so bre a evo ca ção dos mor tos etc. Apre sen ta tam -
bém a ex pli ca ção es pí ri ta con trá ria à dou tri na da
pe nas eter nas. A se gun da par te, re sul tan te de um

tra ba lho prá ti co, re ú ne exem plos acer ca da si tu a -
ção da alma du ran te e após a re en car na ção. São
de po i men tos de cri mi no sos ar re pen di dos, Espí ri -
tos en du re ci dos, fe li zes, me di a nos, so fre do res, su i -
cidas e Espí ri tos em ex pi a ção ter res tre.

A Gê ne se – Os Mi la gres e as Pre di ções se gun do o
Espi ri tis mo, de 1868, é um li vro que pre ci sa ser
co nhe ci do e es tu da do pe los es pí ri tas. Para o le i tor 
não-espírita, é uma opor tu ni da de ex cep ci o nal de
imer são em gran des te mas de in te res se uni ver sal,
abor da dos de for ma ló gi ca e re ve la do ra. Di vi -
de-se em três par tes. Na pri me i ra, ana li sa a ori -
gem do pla ne ta Ter ra, de for ma co e ren te, fu gin -
do das in ter pre ta ções mis te ri o sas e má gi cas so bre
a cri a ção do mun do. Em sua se gun da par te, abor -
da a ques tão dos mi la gres, ex pli can do a na tu re za
dos flu i dos e os fa tos ex tra or di ná ri os con ti dos no
Evan ge lho. Na ter ce i ra parte, en fo ca as pre di ções
do Evan ge lho, os si na is dos tem pos e a ge ra ção
nova. Os ar gu men tos que com põem os 18 ca pí -
tu los des ta obra têm como base a imu ta bi li da de
das gran di o sas leis di vi nas.

Para o co nhe ci men to da dou tri na, as obras O
Que é o Espi ri tis mo e Obras Pós tu mas são de fun -
da men tal re fe rên cia.

Os fun da men tos da dou tri na es pí ri ta kar de -
cis ta são: a exis tên cia de Deus, a exis tên cia e so -
bre vi vên cia do es pí ri to, a alma hu ma na, a plu ra li -
da de da exis tên cia, a re en car na ção, a me di u ni da -
de e o li vre ar bí trio. Por tan to, a dou tri na es pí ri ta
kar de cis ta é for ma da por três as pec tos: ciên cia, fi -
lo so fia e re li gião. O ob je ti vo es sen ci al e ex clu si vo
do Espi ri tis mo é o nos so adi an ta men to e, para al -
can çá-lo é per mi ti do aos Espí ri tos nos ins tru ir
quan to à vida fu tu ra, ofe re cen do-nos exem plos
que po de ría mos apro ve i tar. Qu an to mais nos
iden ti fi ca mos com o mun do que nos es pe ra, me -
nos las ti má ve is fi ca mos com aque le em que es ta -
mos ago ra. Esse é, em suma, o ob je ti vo atu al da
re la ção.

Hoje, de acor do com al gu mas in for ma ções,
exis tem em tor no de 10.000 ca sas ou cen tros es -
pí ri tas. Esti ma-se que haja cerca de três mi lhões
de adep tos e/ou pra ti can tes. A ma i or con cen tra -
ção está nas re giões Sul e Su des te. Ou tra cu ri o si -
da de, em bo ra a dou tri na não seja bra si le i ra, é no
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Bra sil que está o ma i or con tin gen te de pra ti can tes 
do Espi ri tis mo no mun do. Hoje, na so ci e da de
pa ri si en se de es tu dos es pí ri tas, são so men te 150
tra ba lha do res.

Espe ro ter pas sa do uma idéia gran de da ori -
gem do co nhe ci men to e da prá ti ca da dou tri na.
Agra de ço a aten ção de to dos.

1.3 Espa ço para Per gun tas

(...) nos sur pre en de mos, como de re pen te um car -
taz nas ruas e na Uni ver si da de, nos con vi dan do
para um de ba te do Espi ri tis mo Kar-de-cis-ta, al gu -
ma co i sa que nós acha mos que, de cer ta ma ne i ra, não
exis te: Espi ri tis mo Kar-de-cis-ta. E é bom que os se -
nho res e as se nho ras en ten dam, que não exis te Espi -
ri tis mo Kar-de-cis-ta, exis te es-pi-ri-tis-mo, e se exis -
tis se na épo ca de 1864, quan do foi cri a do por meio
do Li vro dos Espí ri tos uma co i sa que te mos hoje,
cha ma da mar cas e pa ten tes, a pa la vra Es-pi-ri-
tís-mo é mar ca e pa ten te da dou tri na dos es pí ri tos
cri a da por Allan Kar dec. Então, não exis te ‘Dou tri -
na Espí ri ta Kar de cis ta’, e sim Dou tri na Espí ri ta.
Acon te ce que, em fun ção da ne ces si da de de a re li gião 
ter uma or ga ni za ção na épo ca (...) a Umban da que
foi cri a da no Rio de Ja ne i ro, ela para po der exis tir,
pro cu rou a Fe de ra ção Espí ri ta Bra si le i ra e pe diu,
para que pu des se, va mos di zer as sim, exis tir e co me -
çar a se pro pa gar, e a Fe de ra ção Espí ri ta, a par tir de
uma as sem bléia ge ral abri gou as ca sas de Umban da
do Rio de Ja ne i ro. A par tir daí, nós va mos en con -
trar, Cen tro Espí ri ta de Umban da, que é a úni ca
ex ce ção que se faz, quan do eles se or ga ni za ram, a
par tir daí en tão co me ça ram a se or ga ni zar fora da
Fe de ra ção Espí ri ta Bra si le i ra, a úni ca res sal va que
se faz.

Qu an to à ex pres são Espi ri tis mo Kar de cis ta,
que se en con tra no fol der, foi a Uni ver si da de que
fez esse cha ma do. Nos sa casa está nes te gru po de
es tu do por con vi te e por es tar in se ri da na co mu -
ni da de onde a Uni ver si da de se en con tra. Eu não
te nho in for ma ção, eu não sei se isso pode. Mas
pelo que en ten do do pro gra ma da Uni si nos, ela
não es ta ria in te res sa da em bus car re pre sen tan tes

de fe de ra ções, as so ci a ções e re pre sen tan tes e as -
sim por di an te. A pro pos ta da Uni si nos, que nos
foi le va da, é de de sen vol ver, dis cu tir e pro mo ver o 
diá lo go en tre as re li giões e não uma co i sa que
pode se trans for mar num gran de de ba te do que é
cer to e do que é er ra do. Apro ve i to a opor tu ni da de 
do ques ti o na men to de como eu che guei até aqui e 
o se nhor não. O irmão tam bém me dá a opor tu -
ni da de de in for mar que a casa à qual per ten ço
tem a de no mi na ção de Cír cu lo Espí ri ta Fran cis -
co de Assis, fica lo ca li za da na rua Afrâ nio Pe i xo -
to, nº 77, Ba ir ro São João Ba tis ta, nes ta ci da de, e 
não é fe de ra li za da. Des de a pri me i ra re u nião que 
se an te ce deu à sua fun da ção, já se ti nha a po si ção 
de op tar por não fe de ra li zar a casa para que pu -
dés se mos ter a li ber da de e o apro fun da men to em 
es tu dos e prá ticas.

Com essa de ci são, não en ten día mos que es tá -
va mos nos des vi an do de ne nhum ca mi nho. Nós
não es ta mos fu gin do do le ga do que nos de i xou
nos so irmão Allan Kar dec. Bem pelo con trá rio,
es ta mos ten tan do en ten der um pou co mais, é cla -
ro, con for me nos sa ca pa ci da de, man ten do a hu -
mil da de e com a cer te za ab so lu ta de que sa be mos
mu i to pou co. Esta mos mu i to fe li zes pela de ci são
que to ma mos. Agra de ce mos ao irmão Allan Kar -
dec que des ven dou os có di gos e co di fi cou nos sa
dou tri na, de i xan do um le ga do que po de mos con -
sul tar e apren der. Ja ma is va mos fe char os olhos,
achan do que a obra de Allan Kar dec é o fi nal do
ca mi nho. Va mos ob ser var que exis tem 453 obras
de i xa das pelo irmão Fran cis co Cân di do Xa vi er,
as sis ti das pe los irmãos Emma nu el André Luis.
Re al men te, o en ten di men to ple no do que Kar dec 
nos de i xou é a di vul ga ção sé ria des sa dou tri na.
Co nhe ce mos a res pon sa bi li da de de se abrir uma
casa re li gi o sa, a ques tão de quem vai en trar e
quem vai sair. A ida e a vin da são li vres.

Gos ta ria de sa ber so bre o aten di men to es pí ri ta,
pois ouvi di zer que exis tem dois ti pos de aten di men -
to: um cha ma do de apo me tria e ou tro de cor ren te
mag né ti ca. Qual é a di fe ren ça en tre os dois? Pro cu -
rei no di ci o ná rio e não achei o ter mo apo me tria.

Exis te in fluên cia do mun do es pi ri tu al, dos ir -
mãos es pi ri tu a is, que são os es pí ri tos, nos ir mãos
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en car na dos, que são as al mas. Qu an do se pro duz
a opor tu ni da de de ter os dois ele men tos, es pi ri -
tu al e ma te ri al, quer di zer que, na dou tri na, es tu -
da mos e apren de mos a ob ses são e a pos ses são. A
ob ses são é quan do um ir mão es pi ri tu al ten ta par -
ti ci par da von ta de do ir mão ma te ri al. Pos ses são é
quan do o es pí ri to toma a von ta de do en car na do.
Há um en vol vi men to do seu pe ris pí ri to que age

nas von ta des ou nos sen ti dos. O que acon te ce nos 
tra ba lhos? Acon te ce que es ses ir mãos se apro xi -
mam do en car na do e eles são dou tri na dos, são es -
cla re ci dos, que de i xem suas vi cis si tu des de lado e
busquem o pro gres so. Cor ren te mag né ti ca é quando 
acon te ce o tra ba lho.
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2 Estu dan do as Re li giões II

Co mu ni da des Ecle si a is de Base3

Fig.2: Car taz

As Co mu ni da des Ecle si a is de Base são uma cri a ção den -
tro da Igre ja Ca tó li ca, a par tir da dé ca da de 1970. Hoje
não se ouve fa lar tan to de Co mu ni da des Ecle si a is de
Base (CEBs) como em ou tras épo cas. Elas fo ram vis tas
como uma for ma de vi ver o cris ti a nis mo, uma for ma de
vi ver e re a li zar a Igre ja Ca tó li ca. Tam bém a ex pe riên cia
das Co mu ni da des Ecle si a is de Base se tor nou mais uma
ex pe riên cia aber ta para ou tras tra di ções cris tãs. Os úl ti -
mos en con tros in te re cle si a is fo ram mar ca dos pela pre -
sen ça de di fe ren tes igre jas cris tãs e de ou tras re li giões
fora da tra di ção cris tã. As CEBs, que ini ci a ram na Igre ja
Ca tó li ca, fo ram se abrin do para uma di ver si da de mu i to
gran de, para um diá lo go in ter-religioso. Hoje não acon -
te cem en con tros in te re cle si a is sem essa pre sen ça di ver si -
fi ca da de re li giões. (Pa la vras do Inter lo cu tor)

Con fes so que en trei para as Co mu ni da des
Ecle si a is de Base mu i to mais por uma ques tão de
prá ti ca do que teó ri ca, ide o ló gi ca. Não era um
pro je to cla ro de igre ja te o ló gi ca, mas uma ne ces -
si da de de ou tros com pa nhe i ros, ou tros ir mãos,
con fra des, es tu dan tes en ga ja dos nas lu tas so ci a is.
Per ce be mos, en tão, o quan to era ne ces sá rio cons -

tru ir um mo de lo e uma Igre ja, de fato, com o ros -
to da co mu ni da de. Com base na per cep ção da ex -
pe riên cia em Ca xi as do Sul, Por to Ale gre e Ca -
no as, al can ça mos mais for ça so bre as nos sas prá ti -
cas e tam bém nos pre pa ra mos um pou co mais
com re la ção à ar gu men ta ção para de fen der, en -
tão, a im plan ta ção, a mu dan ça de uma es tru tu ra
paroqui al para uma rede de Co mu ni da des Ecle -
si a is de Base.

Pen so que de ve mos ser bas tan te co ra jo sos em
dis cu tir as Co mu ni da des Ecle si a is de Base hoje,
pois é um tema que, de fato, de i xou de ser no vi da -
de e jus ta men te por de i xar de ser no vi da de, ele
não tem mu i ta im por tân cia como mo ti va ção po -
pu lar da co mu ni da de e tam bém dos pró pri os
teó lo gos.

Hou ve vá ri os mo men tos mu i to for tes para as
co mu ni da des, pois existia uma gran de ex pec ta ti -
va por um novo je i to de ser igre ja – como se cha -
mam as Co mu ni da des Ecle si a is de Base. Esse
novo je i to te ria for ça, se tam bém hou ves se um
pro je to po lí ti co po pu lar para a ci da de, so bre tu do
nas (pri me i ras) dé ca das de 1960, 1970, 1980.
Co mu ni da des Ecle si a is de Base ves ti ram a ca mi sa
po lí ti ca da mu dan ça po pu lar, por que o novo je i to 
de ser Igre ja es ta va mu i to atre la do a essa es pe ran -
ça de uma mu dan ça so ci al e po lí ti ca.

O que é uma Co mu ni da de Ecle si al de Base?
Nós de fi ni mos hoje, que, para ser uma co mu ni -
da de ecle si al de base, no mí ni mo, deve ter um es -
pa ço de ar ti cu la ção que seja de mo crá ti co, par ti ci -
pa ti vo, que pla ne je e pen se a ca mi nha da, que nós
cha ma mos de Con se lho Co mu ni tá rio das Co mu -
ni da des, onde os ser vi ços de fato pos sam or ga ni -
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zar e pla ne jar a co mu ni da de e onde se pos sa dis -
cu tir a cen tra li da de da pa la vra de Deus, que é a
Bí blia. Nun ca co me ça mos uma re u nião, sem
uma bre ve re fle xão e a pro cla ma ção da Pa la vra e
com base nela, en tão, se faz um mo men to de es pi -
ri tu a li da de, onde se ani ma a co mu ni da de.

O Con se lho Co mu ni tá rio quer ser o lu gar
onde haja a par ti ci pa ção da co mu ni da de, de to -
dos, que te nham vez e voz. O novo je i to de ser
Igre ja tem que ser esse, em que todo ba ti za do cris -
tão te nha a opor tu ni da de de se cons tru ir como
su je i to, que atua na co mu ni da de e li ber ta-se.
Uma ou tra ca rac te rís ti ca é que a co mu ni da de, no
mí ni mo, se re ú na uma vez por se ma na, para a sua
ce le bra ção da ca mi nha da, a sua ani ma ção, que
não se re ú na ape nas quan do o sa cer do te pode
che gar àque la co mu ni da de, a cada quin ze dias, ou 
uma vez por mês, ou a cada dois me ses, ou a cada
três me ses.

É im pres cin dí vel que a co mu ni da de te nha se -
ma nal men te um es pa ço de ce le bra ção de sua ca -
mi nha da, de sua con quis ta, de suas lu tas, de suas
do res, onde ela se ani me. Isso fez, no iní cio da ca -
mi nha da, as li mi ta ções se mos tra rem, por que
tan to nós, os re li gi o sos, como os le i gos, não tí -
nha mos uma pre pa ra ção te o lo gal, bí bli ca, de es -
pi ri tu a li da de, te o ló gi ca de fato para po der ler a
pa la vra de Deus, ex pli car a pa la vra de Deus e ani -
mar a co mu ni da de. As co mu ni da des nas ce ram da 
ne ces si da de his tó ri ca de pen sar uma mu dan ça da
Igre ja, mas tam bém para que os po bres pu des sem
se sen tir igre ja. Hoje não se con ce be uma co mu -
ni da de ecle si al de base que viva ape nas para a sua
mis são de ca te que se, de for ma ção in ter na e que
não te nha uma li ga ção com as lu tas po pu la res,
com as ne ces si da des das pes so as.

Fig. 3: Tra ba lhan do uni dos

2.1 Aber tu ra para No vas Pos si bi li da des

No fi nal dos anos 1980, com a der ro ta do can -
di da to Lula à Pre si dên cia da Re pú bli ca, hou ve
um gran de im pac to ne ga ti vo na con cep ção e es -
pe ran ça po lí ti co-social. O re cuo não foi ape nas
sair da pe ri fe ria para um lu gar bem mais cen tral,
para um ba ir ro bem mais es tru tu ra do, com casa e
for ma ção bem mais se gu ra, mas hou ve tam bém
um re cuo ide o ló gi co, de for ma ção, de mu dan ça
de men ta li da de e fo ram pou cos que so bra ram nas
co mu ni da des.

Hou ve quem sou be se man ter, fa zer uma sín -
te se, fa zer uma mu dan ça da vida e acom pa nhar as 
mu dan ças do tem po e não per der o que é ori gi nal
das co mu ni da des de man ter o povo ani ma do. As
Co mu ni da des Ecle si a is de Base têm uma ca mi -
nha da bas tan te se gu ra, em um pro ces so pro gres -
si vo, de cres ci men to. Hoje, no Bra sil, te mos, em
mé dia, se gun do os da dos de Pe dri nho Ri be i ro, li -
ga do à CNBB, se ten ta a oi ten ta mil Co mu ni da des 
Ecle si a is de Base. Isso é si nal de que esse novo je i -
to de ser Igre ja está dan do cer to, gra ças à des cen -
tra li za ção, à par ti ci pa ção dos le i gos e tam bém à
cons tru ção em con jun to das Co mu ni da des Ecle -
si a is de Base que so bre vi vem de vi do à au to crí ti ca
que se faz da ca mi nha da. Ela avan ça com base no
que o povo per ce be: que a pro pos ta de Je sus Cris -
to não é ape nas vi ver, e con vi ver, e tes te mu nhar
o Evan ge lho, mas é tam bém en ra i zar-se, trans -
for mar e ofe re cer uma vida me lhor para aque la
co mu ni da de.

A par tir de 1990, as co mu ni da des se abri ram
para o diá lo go ecu mê ni co. Na prá ti ca, há mu i tas
ex pe riên ci as que acon te cem no dia-a-dia, não são
ape nas ce le bra ções ecu mê ni cas, mas tam bém a
cons ciên cia do su je i to, do co or de na dor, do lí der
da Co mu ni da de Ecle si al de Base, com uma cons -
ciên cia mais ecu mê ni ca, de diá lo go, de res pe i to.
E aí está o nos so pa pel: é pos sí vel con tri bu ir in ter -
na men te, avan çar nes te diá lo go, e for ti fi car as
nos sas di fe ren ças, para que esse diá lo go seja sem -
pre mais aber to, cons tru tor. Di ria uma Igre ja
mais vol ta da para a pro pos ta de Je sus Cris to
como uma pro pos ta li ber ta do ra, que con si ga pro -
je tar so bre a co mu ni da de va lo res de res pe i to, com 
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éti ca, com res pe i to à eco lo gia, como uma pro pos -
ta de so li da ri e da de en tre as pes so as, que faz a Co -
mu ni da de Ecle si al se man ter sem pre ani ma da e,
ao mes mo tem po, avan çan do e cons tru in do, não
so zi nho, mas com os ou tros, res pe i tan do as di fe -
ren ças re li gi o sas, o que, em Ca no as, se mos trou
pos sí vel.

O li vro do Hans Küng diz que não exis ti rá so -
bre vi vên cia da hu ma ni da de sem uma éti ca mun -
di al e não ha ve rá paz no mun do, sem paz en tre as
re li giões e, sem paz en tre as re li giões, não ha ve rá
diá lo go en tre as re li giões. Então, te mos que co -
me çar, pela nos sa casa, pelo ber ço onde nós nos
en con tra mos, e isso as Co mu ni da des fa zem. A ca -
mi nha da das Co mu ni da des Ecle si a is de Base se
man tém jus ta men te por que não há mu i tos ór gãos 
ofi ci a is de ar ti cu la ção, de es tru tu ra ção, mas há as
Co mu ni da des de Base. Nós te mos hoje uma or -
ga ni za ção, uma co or de na ção na ci o nal um pou co
fra gi li za da. Te mos uma co or de na ção es ta du al,
mas o for te não são as co or de na ções, é a co mu ni -
da de viva, ar ti cu la da, per ma nen te, que tem uma
ca mi nha da, dois/três agen tes cons ci en tes e tudo
que sus ten ta es sas Co mu ni da des Ecle si a is de Base 
e vão for man do opi nião, for man do prá ti ca e esse
je i to vai cons tru in do, vai trans for man do, vai cha -
man do a aten ção e a pre sen ça da nos sa igre ja.

Os pri me i ros a en tra ram em con fli to pes so al
não fo ram as li de ran ças, mas os pró pri os re li gi o -
sos que an tes ti nham uma es tru tu ra ecle si al, com 
um mo de lo ex tre ma men te di fe ren te e se vi ram
com ple ta men te de sar ti cu la dos em seus conce i -
tos e suas prá ti cas, e di zi am: “Então o que me
so bra?”.

2.2 Co mu ni da des Hoje

Enten do que isso é co mu ni da de de fato. Po -
ten ci a li zar o su je i to para que seja igre ja, e essa é
uma gran de mis são. Entre tan to, os re li gi o sos re -
cu a ram mu i to e al guns até aban do na ram a ca u sa.
A Igre ja Ca tó li ca é for ma da por uma es tru tu ra
muito rí gi da, com a fi gu ra cen tral do Papa. É mu i -
to ca nô ni ca e fe cha-se em nor mas. Na di o ce se, vi -
ve-se isso mu i to fá cil, pa re ce que a CNBB é um

gran de co le gi a do de bis pos, mas to dos pen sam
pas to ral, to dos são avan ça dos quan do es tão na
CNBB, e as pu bli ca ções de les são mu i to bo ni tas.
No en tan to, na prá ti ca, quan do vol tam para a sua 
di o ce se, o que vale não é a pas to ral, mas é a di -
men são ca nô ni ca.

Hoje, per ce be-se uma po si ção dos bis pos mais
cen tra da nes sa pos tu ra de nor mas, de di re i ta, por
uma ques tão de in se gu ran ça e por fal ta de pro je -
to. E o in te res san te das Co mu ni da des Ecle si a is de 
Base é que elas têm um pro je to bo ni to de ser Igre -
ja. Elas têm um pro je to de cri ar co mu ni da des,
uma mís ti ca mu i to lin da de ani ma ção, de po ten -
ci a li zar aque la pes soa de sa ni ma da na co mu ni da -
de, de en ga já-la para ser ca te quis ta, ou no clu be
de mães, ou na pas to ral da sa ú de, ou para um mu -
ti rão con tra a fome, ou para or ga ni zar uma pe -
que na co o pe ra ti va ou para uma as so ci a ção, ou
para fa zer uma ex pe riên cia de cri ar um gru po de
ar te sa na to... E isso vai po ten ci a li zan do, vai li ber -
tan do a pes soa e, ao li ber tar-se, ela se cons ti tui em 
um agen te, um su je i to que evan ge li za, que trans -
for ma, que res pe i te as di fe ren ças. As Co mu ni da -
des Ecle si a is de Base pa re cem ain da hoje, para al -
guns bis pos e sa cer do tes, como algo ex tre ma men -
te ide o ló gi co, por que elas car re gam em si a se -
men te da mu dan ça, da trans for ma ção. Não exis te 
en con tro en tre duas pes so as que não seja ide o ló -
gi co, que não seja de pro vo ca ção, de idéia, de
trans for ma ção.

Fig 4: Vida

O Encon tro Esta du al das Co mu ni da des Ecle -
si a is de Base tem por fi na li da de per cor rer as de -
zes se te di o ce ses que exis tem no Rio Gran de do
Sul para ani mar, pro vo car e sen tir se, de fato há
al gu ma se men te, al guém que con si ga ar ti cu lar
uma co mu ni da de, um novo je i to de ser Igre ja.
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Hoje, al guns com pa nhe i ros nos fa zem crí ti cas
por que di zem que nós, em 1989, tí nha mos uma
ca mi nha da mu i to vol ta da para o lado so ci al, para 
o lado po lí ti co das Co mu ni da des Ecle si a is de
Base. De po is hou ve um re tro ces so e afir mam
que as Co mu ni da des es ta ri am vol ta das mais para 
o lado es pi ri tu al ou fe cha das em si mes mas, es -
que cen do até al gu mas lu tas so ci a is e al gu mas
ban de i ras.

De fato, as co mu ni da des que fi ze ram uma bela 
ex pe riên cia com base na des cen tra li za ção do po -
der, da for ti fi ca ção de uma mís ti ca, de uma es pi -
ri tu a li da de, de uma ani ma ção li túr gi ca, de fa zer a
fé es tar ar ti cu la da tam bém na sua res pos ta so bre a
co mu ni da de, não só do lado pes so al, de ram cer to. 
Hoje que o Karl Rah ner apresenta o mun do mo -
der no, o mun do con tem po râ neo, com o seu plu -
ra lis mo fi lo só fi co, com os seus ele men tos com pli -
ca dos, o que é uma ques tão de fi lo so fia, de te o lo -
gia para tra ba lhar, nós po de mos di zer que as Co -
mu ni da des Ecle si a is de Base tam bém nos fi ze ram
co nhe cer a nós mes mos e à Igre ja, e à mul ti pli ci -
da de de ex pe riên ci as re li gi o sas que têm o seu va -
lor, que cada uma tem a sua dou tri na, os seus li -
mi tes, os seus avan ços.

O que nós po de mos, como Co mu ni da des
Ecle si a is de Base, é con tri bu ir para o diá lo go in -
ter-religioso. Em pri me i ro lu gar, pre ci sa mos di -
zer que CEBs é uma ex pe riên cia de um novo je i to
de ser Igre ja que está dan do cer to, que tem o seu
po ten ci al real, tem um po ten ci al es pi ri tu al que
soma, que trans for ma. Mu i tas pes so as es pe ram
ver as co mu ni da des cons ti tu in do um belo pro je -
to de Igre ja e co mu nhão e nós po de mos con tri -
bu ir na op ção que elas fa zem, uma op ção re al -
men te ver da de i ra pe los po bres, pe los ne ces si ta -
dos, pe los ex clu í dos. A pa la vra de Deus li ber -
ta-nos, pro vo ca-nos, faz a Igre ja tor nar-se toda
mis si o ná ria, li ber ta do ra, con se guir cons tru ir
uma ação pas to ral de trans for ma ção, de en car -
nar uma fé que trans for me a vida, fa zen do es sas
pes so as con se gui rem re sol ver to dos os seus con -
fli tos co ti di a nos.

Enten do que o novo pro je to de ser igre ja vai
mu i to lon ge, vai per ma ne cer por mu i to tem po e
vai con tri bu ir para ex pe riên cia do povo en quan to 

hou ver essa ne ces si da de de aber tu ra, de li ber ta -
ção, do diá lo go com o ou tro nas co mu ni da des.
Sem pre achei um pou co de sa fi a dor, ao per ce ber
que, hoje, as Co mu ni da des Ecle si a is de Base não
são as mes mas que co me ça ram nos anos 1960 e
1970, e é bo ni to, e não po de ria ser a mes ma por -
que a re a li da de mu dou, as pes so as mu da ram.
Ago ra, en ten do que quan to ao as pec to de uto pia,
quan to ao as pec to ide o ló gi co, é pre ci so fa zer um
pro je to, que vai, aos pou cos, cons tru in do uma
co mu ni da de viva na base, com um po ten ci al per -
ma nen te e ati vo so bre a co mu ni da de.

2.3 Espa ço para Per gun tas

Como é a re la ção en tre CEBs e re no va ção
ca ris má ti ca?

Abri mos um es pa ço de diá lo go e re cu pe ra mos
o que os ca ris má ti cos sen tem e as Co mu ni da des
Ecle si a is de Base já ti nham per ce bi do: a es pi ri tu a -
li da de. Co me ça mos jun tos a tra ba lhar a es pi ri tu a -
li da de. Em pou cos me ses, eles vol ta ram a fa zer
uma ex pe riên cia de es pi ri tu a li da de mais di re ci o -
na da para a co mu ni da de, com os pés no chão,
mais en car na da, in clu si ve, de sa fi a mos que se
usas se a Bí blia para esse mo men to de lou vor. Essa
des co ber ta da Bí blia é a prá ti ca das Co mu ni da des 
Ecle si a is de Base. Fo ram elas que res ga ta ram a
for ça da cen tra li da de da Bí blia e co lo ca ram-na
como o cen tro da vida das co mu ni da des. A Bí -
blia, en tão, pas sou a ser o pon to de es pi ri tu a li da -
de, como o pon to para a pre ga ção.

Há todo um mo vi men to de diá lo go e re fle xão
para que per ce bam tam bém os va lo res das CEBs, as
be le zas que exis tem e que eles pas sem a usar a ani -
ma ção que fa zem para uma es pi ri tu a li da de de ani -
ma ção, de fer vor, de ora ção, de ex pres são cor po ral.
Isso as co mu ni da des nos sas fa zi am e fa zem bem e é a
pró pria Pa la vra de Deus que ser ve como ori en ta do ra 
e base es pi ri tu al.

O mo vi men to das CEBs nas ce com base nas “ca -
sas do ca mi nho” como tí nha mos no iní cio do mo vi -
men to cris tão. Com o tem po, esse mo vi men to
toma uma ver ten te qua se que po lí ti co-partidária.
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A gran de ins pi ra ção das Co mu ni da des Ecle si a is
de Base é a Igre ja pri mi ti va, são as pri me i ras co mu -
ni da des. Então se pode di zer que não caiu o mo vi -
men to, não dis per sou, que ele está to man do ou tro
rumo, mas dá para se di zer que “jo ga ram água na
fer vu ra” em fun ção do mo men to que está se vi ven do
(de si lu são po lí ti ca)?

Enten do que, como as CEBs en car nam uma
ne cessida de de man ter o ho mem sem pre po ten -
ci al mente li ber to, o que não tem como fa zer ape -
nas pelo lado es pi ri tu al, é pre ci so es ta be le cer suas
re la ções so ci a is, eco nô mi cas e po lí ti cas com a co -
mu ni da de. Che ga o mo men to que isso leva a uma 
ca mi nha da so ci al, é mais for te que a ca mi nha da
ecle si al, in flu en ci an do esse lado da co mu ni da de
que está co me çan do, que tem pou ca his tó ria de
cons tru ção (são ape nas 40 anos de CEBs). A his -
tó ria vai nos di zer quan do er ra mos. No en tan to,
tam bém cons tru í mos algo em co mum: va lo res,
união, são pi la res de sus ten ta ção, e que não há
como ter uma fé mais en car na da, vol ta da para a
li ber ta ção, que não se com pro me ta com uma cul -
tu ra di fe ren te, com um mun do di fe ren te. Hoje se 
fala mu i to em res pon sa bi li da de eco glo bal, mas,
por exem plo, quan tas ex pe riên ci as, na Co mu ni -
da de Ecle si al de Base, se co me ça ram com a re ci -
cla gem do lixo, a tra ba lhar uma cons ciên cia de
res pe i to ao ecos sis te ma?

Te mos a pro fun da con vic ção de que a fé pode
ser um ele men to de sus ten ta ção pes so al, do po -
ten ci al de trans for ma ção, de li ber ta ção, de hu ma -
nis mo. Ela pode ser um ele men to que con si ga fa -
zer os se res sa í rem da sua in di vi du a li da de das suas 
co mu ni da des e en tra rem para uma co mu ni da de e 
que nes sa co mu ni da de a luz da fé con si ga tes te -
mu nhar uma co mu nhão de pes so as, de vida co ti -
di a na. Qu an do a pes soa en tra na co mu ni da de,
mes mo que es te ja de sem pre ga da, pas sa por um
mo men to di fí cil da vida, ela não pas sa fome. Sabe 
por quê? Por que as pes so as se co nhe cem, elas fa -
zem ran cho ou elas fa zem uma do a ção, elas têm

esse as pec to da sen si bi li da de, da so li da ri e da de.
Isso é pró prio das co mu ni da des. Elas po dem ser
de ou tras re li giões, po dem não ter re li gião, mas o
mo de lo, a cons ciên cia des se nos so cris tão tem que 
ser de fato algo que faça a di fe ren ça.

(Par ti ci pa ção do Inter lo cu tor) Essa com pre en são
da te o lo gia da li ber ta ção e das CEBs bro ta da pa la -
vra de Deus e aí para ser au tên ti ca e, o que com pre -
en de mos da pa la vra de Deus, ela sem pre in te ra giu
na re a li da de, no mun do, nas ques tões dos ho mens e
aí vem hoje no Bra sil e na Amé ri ca La ti na a mi sé -
ria. Essa Igre ja tem a sua ori gem na pa la vra de
Deus, é Je sus Cris to na Igre ja cris tã. Ele sem pre se
posi ci o nou ao lado dos ex clu í dos e in ter viu numa
realida de la men tá vel de ex clu são em que os po de ro -
sos es ta vam de um lado, e o povo so fren do de ou tro.
Então não há essa par te ide o ló gi ca não-partidária,
mas de op ção de in te ra gir no mun do.

Qu an do le mos os Evan ge lhos e prin ci pal men -
te Ma te us que fala do ju í zo fi nal, as re la ções en tre
as pes so as, qual é o ju í zo? Se re al men te foi fe i to
algo de con cre to em fa vor uns dos ou tros, essa é a
com pre en são que eu te nho, e cre io que é das
CEBs. Eu gos ta ria de con fir mar: por que nós,
igre jas, es ta mos no mun do para quê? De i xar tudo 
como está? O in di vi du a lis mo mais gri tan te, a dis -
tân cia en tre po bres e ri cos, a re li gião deve li ber tar
o po bre, mas deve li ber tar o rico da ri que za. É um
de sa fio.

Qu e ro di zer pri me i ro que o po bre, o ne gro, o
ín dio, as mu lhe res, as cri an ças e os de ma is mar gi -
na li za dos são os que nos cha mam para o diá lo go
com base nas con fis sões de fé que cada um tem.
Nas co mu ni da des de base, cha ma-se a aten ção
para os ex clu í dos e pro cu ra-se uma for ma de in te -
grá-los na ca mi nha da de li ber ta ção do povo de
Deus. Esse é o gran de de sa fio para quem se iden -
ti fi ca com as CEBs.
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3 Estu dan do as Re li giões III

Re li giões de Ma tri zes Afri ca nas4

3.1 Mãe Aida Mar tins de Lima

Meu nome é Aida, mais co nhe ci da como Mãe
Aida de Oxum, de Ca no as.

Entre as re li giões de ma triz não-cristã que se
de sen vol ve ram no Bra sil ao lado do ca to li cis mo e
do pro tes tan tis mo – fora do cris ti a nis mo, por tan -
to – há um gru po que se des ta ca pela po si ção de
re le vân cia es tru tu ral que ocu pa no qua dro ge ral
da cul tu ra bra si le i ra, que é o gru po das re li giões
afro-brasileiras.

Os cul tos afro-brasileiros são as sim cha ma dos
por ca u sa da ori gem de seus prin ci pa is por ta do -
res, os es cra vos tra fi ca dos da Áfri ca para o Bra sil,
tam bém por que até me a dos do sé cu lo XX fun ci o -
na vam ex clu si va men te como ri tos de pre ser va ção
do es to que cul tu ral dos di fe ren tes gru pos ét ni cos
ne gros que com pu nham a po pu la ção dos an ti gos
es cra vos.

Vou mos trar-lhes uma es ta tís ti ca dos ne gros
por na ções ba se a da nos con tra tos de com pra e
ven da de es cra vos en tre 1838 e 1860, ex tra í dos da 
ci da de de Sal va dor, os re sul ta dos são: na gôs:
2049; ge gês: 286; mina: 117; ca la bar: 39; ben -
que la: 29; ga bom: 5; cas san fé: 4; mo çam bi que:
42; ori gem ban tu: 460. Essas são as re li giões afri -
ca nas, são os afri ca nos. Te mos as sim, 3060 es cra -
vos su da ne ses e 461 es cra vos ban tus e fo ram es ses
que im pri mi ram o úl ti mo ves tí gio afri ca no na
for ma ção da nos sa cul tu ra.

O ri tu al ce ri mo ni al dos na gôs tem um grau
me nor do que o dos ge gês. É, com efe i to, o que
me lhor con ser vou seu ca rá ter afri ca no. Há ma i or

in fluên cia que os ou tros, como con go e an go la.
Os as pec tos dos cul tos na gôs e ge gês no Bra sil é
que têm ori en ta do as bus cas na Áfri ca nos lu ga res
de ori gem, no Da ho mej e na Ni gé ria. Os úl ti mos
es cra vos afri ca nos che ga ram à Ba hia há 90 anos.

Não fal tam exem plos de ne gros li ber tos que
re tor na ram ao Bra sil após vá ri os anos, não so -
men te com mu lhe res e fi lhos, mas tam bém com
seus pró pri os es cra vos do més ti cos e com suas di -
vin da des res pec ti vas. No en tan to, para con ti nu a -
rem seus ba tu ques, apro va dos pelo Con de dos
Arcos, a cons ti tu i ção des tas so ci e da des de di ver -
são pro du ziu como re sul ta do a ma nu ten ção do
cul to das di vin da des afri ca nas. Foi aí que es ses ne -
gros fo ram ba ti za dos, mas con ti nu a ram com suas
an ti gas cren ças.

Estas so ci e da des per mi ti am-lhes ma ni fes tar-se 
no gran de dia com seus can tos, suas dan ças, que,
aos olhos dos pró pri os pro pri e tá ri os, pas sa vam por
sim ples dis tra ções de ne gros, nos tal gi as. Eram, na 
re a li da de, re u niões onde se in vo ca vam os de u ses
afri ca nos. Qu an do o mes tre pas sa va per to de um
gru po onde eram lou va dos a for ça e o po der vin -
ga dos de Xan gô, o tro vão, ou Oiá, di vin da de das
tem pes ta des, e do Ni ger ou Oba ta lá, di vin da des
da cri a ção e que pro cu ra va a sig ni fi ca ção dos san -
tos, re ce bia in fa li vel men te essa res pos ta: nós ado -
ra mos a nos sa ma ne i ra e em nos sa lín gua, São Je -
rô ni mo, San ta Bár ba ra, ou o Se nhor do Bon fim.
Cada di vin da de afri ca na era as si mi la da aos san tos 
e vir gens da re li gião ca tó li ca. E foi as sim que, ao
abri go de um “sin cre tis mo apa ren te”, as ve lhas
tra di ções se man ti ve ram atra vés dos tem pos.
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To dos es ta vam con ten tes: o go ver no por di vi -
dir me lhor, por re i nar me lhor e as se gu rar a paz do 
Es ta do, os es cra vos por dan çarem e can tarem as
di vin da des afri ca nas, por re ce berem lou vo res, e,
os mes tres, por ve rem em sua gen te sen ti men tos
tão ca tó li cos e re nun ci a rem vo lun ta ri a men te em
nome da se gu ran ça.

Com o tem po, o sin cre tis mo afro-católico,
que, des de a ori gem, era uma más ca ra se tor nou
mais sin ce ro. As no vas ge ra ções “cri ou las” já con -
si de ram que o san to e o ori xá são um e só o nome
muda. Entre tan to, con for me o lu gar ou o mo -
men to, é bom di ri gir-se a ele em la tim ou em al -
gu ma lín gua afri ca na.

2.2 Pai De ja ir Ha u bert

Logo após a abo li ção da es cra va tu ra, Rui Bar -
bo sa man dou que que i mas sem es ses ar qui vos, até
para es con der essa par te de, va mos di zer, não ne -
gra, mas suja da his tó ria bra si le i ra, que foi a es cra -
vi dão, que pri me i ro mar gi na li zou e mal tra tou
toda uma na ção. Na ver da de, os úni cos imi gran -
tes que não vi e ram de es pon tâ nea von ta de para o
Bra sil fo ram os ne gros. Eles vi e ram sob aço i tes e,
com essa vin da, per de ram toda a sua iden ti da de,
in clu si ve o pró prio nome. Eles ti nham que dar
nove vol tas numa ár vo re an tes de em bar car no
na vio para es que cer de sua vida na Áfri ca e as su -
mi rem uma nova iden ti da de.

Fig 5: Ofe ren das jun to ao Pegê.

A úni ca for ma que o ne gro ti nha para bus car a
sua iden ti da de, ti nha um ca nal de aces so para

ten tar se re fe rir ain da à Mãe Áfri ca que foi o cul to
aos Ori xás. Então as sim, o ne gro tam bém con -
quis tou o bran co por meio da sua re li gi o si da de.
Pri me i ro den tro das pró pri as sen za las, as amas de
le i te, cu i dan do das cri an ças. Com esse cu i da do,
as cri an ças apren di am a cul tu ra afri ca na, os seus
en si na men tos, o seu tra ta men to. Os que elas en si -
na vam para os seus fi lhos, tam bém en si na vam
para os fi lhos dos se nho res. Essas mu lhe res eram
res pon sá ve is por toda a for ma ção, des de ali men -
ta ção, há bi tos ali men ta res, até ques tões de pre ces
e de vo ções. Des se modo, hou ve a mis ci ge na ção.
Há al guns anos atrás, quan do ía mos fa zer cer tos
cul tos afri ca nis tas, às ve zes, éra mos per se gui dos.
Era nor mal, po li ci a is en tra rem a ca va lo den tro
das ter re i ras de um ban da e ten tar pren der todo o
mun do, por que não en ten di am, até acha vam que
era um cul to sa tâ ni co. Cer tos pa is-de-santo ti ve -
ram que to car ba tu que e fa zer suas fes tas re li gi o sas 
den tro dos pre sí di os ou den tro das pe ni ten ciá ri as, 
por que eram mar gi na li za dos. As pes so as não en -
ten di am que ape sar des se cul to aos Ori xás, um
cul to afri ca no, tam bém te mos a nos sa cren ça cris -
tã, por que nós, afri ca nis tas, acre di ta mos em Cris -
to. Uma fé não dis pen sa a ou tra, mas cla ro que ja -
ma is um afri ca no ia cul tu ar um Ori xá, “di vin dar” 
al gu ma en ti da de em bran que cen do-a, se eles eram 
to dos de ori gem ne gra. Então, até hoje nós con ti -
nu a mos com o sin cre tis mo, acre di ta mos em to -
das as re li gi o si da des. Nun ca al guém ou viu fa lar
de al gum afri ca nis ta, de al gum afri ca no, que te -
nha in va di do al gum tem plo, que te nha ape dre ja -
do al gu ma ou tra re li gião, por que o afri ca nis ta é
da paz, ape sar de todo o so fri men to, de todo o
res sen ti men to, nós não po de mos cul par as pes so -
as atu a is, res pon sa bi li zar por atos an ti gos.

Fig.6: Gru po de casa afro.
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2.3 Espa ço para Per gun tas

Como acon te ce a he re di ta ri e da de na re li gião?
Pai De ja ir Ha u bert: Acre di ta mos que nós não 

só her da mos a cor de pele de nos sos pais, a cor dos 
olhos, a es ta tu ra, essa ques tão de DNA, como
tam bém acre di ta mos que her da mos o Ori xá de
nos sos pais, en tão já vem essa he ran ça para os
nos sos fi lhos.

Exis te uma ten dên cia de aca bar com o sin cre tis -
mo? Isso aqui no Rio Gran de do Sul como é que está?

Pai De ja ir Ha u bert: Exis tem duas fac ções. Há 
pes so as mu i to con ser va do ras que não que rem e
não ace i tam de je i to ne nhum. Hoje, nós po de -
mos cul tu ar li vre men te os ori xás sem que haja as
ima gens, mas ou tras pes so as acham que é uma
tra di ção de 500 anos e que não se des trói de uma
hora para ou tra, pois até o afri ca nis ta crê mu i to
no di vi no, in de pen den te da sua re li gião, nós so -
mos de vo tos de Nos sa Se nho ra, nós so mos de vo -
tos de São Fran cis co de Assis, nós acre di ta mos
que fo ram pes so as boas, que ti ve ram uma evo lu -
ção es pi ri tu al, que fi ze ram al gu ma co i sa mu i to sa -
gra da e que de vem ser lem bra dos. Então, não é
con fli tan te para nós con ti nu ar mos cul tu an do,
mas aqui no Rio Gran de do Sul exis tem pes so as
ten tan do abo lir e cer tas Ca sas já não têm mais as
ima gens ca tó li cas den tro dos seus Pe gês.

Eu não con si go nem en ten der isso se pa ra do por -
que é uma co i sa que está mu i to en tra nha da, são 400 
anos de his tó ria, como é que de uma hora para ou tra 
al guém com um de cre to...

Pai De ja ir Ha u bert: Não, mas esse de cre to eu
não acre di to que vá acon te cer, não tem como,
por que a fé das pes so as já está em bu ti da ne las. Elas
não con se guem se se pa rar dis so tão rá pi do. Na ver -
da de, aqui lo que vi ve mos nos dias de hoje, um dos
nos sos ri tu a is quan do fa ze mos aque le pas se io de
apre sen tar os fi lhos, va mos até den tro das igre jas
ca tó li cas para fa zer re ve rên cia, re zar, ba ter ca be ça.
Isso faz par te do afri ca nis mo, esse en tro sa men to
com o ca to li cis mo. Em Por to Ale gre, so mos mu i to 
bem ace i tos, em São Le o poldo tam bém so mos
bem re ce bi dos, exis te mais pro ble ma no li to ral,

nas igre jas lá em Tra man daí por ca u sa das fes tas
de Nos sa Se nho ra dos Na ve gan tes.

Eu gos ta ria de sa ber se es sas ener gi as vi bra tó ri as
às qua is foi dado o nome de Ori xás, se es ses Ori xás,
só exis ti am lá ou aqui nes sa nova ter ra tam bém
exis ti am?

Pai De ja ir Ha u bert: Se es sas ener gi as con ti -
nu a ram na Áfri ca ou se vi e ram para cá? É que, na
ver da de, nós acre di ta mos que es ses Ori xás são as
for ças da na tu re za, en tão até numa fo lha exis te a
for ça de um ori xá. Então, se exis te uma fo lha aqui 
no Bra sil, com cer te za, essa ener gia exis te aqui
tam bém, as sim como a água. Acre di ta mos que o
ori xá é oni pre sen te, está pre sen te em tudo. Cla ro
que den tro de cada ci da de, de cada gue to afri ca -
no, cada tri bo, exis tia ou tro re pre sen tan te da que -
le ori xá e al guns fo ram es cra vi za dos e tra zi dos
para o Bra sil, al guns des ses re pre sen tan tes dos
ori xás fo ram tra zi dos em for ma per so ni fi ca da,
mas a ener gia vai exis tir sem pre, mes mo onde não 
haja o cul to aos ori xás, nós acre di ta mos que es sas
ener gi as es tão lá re pre sen tan do os Ori xás.

Vo cês es ta vam fa lan do em sin cre tis mo, tem ele -
men tos de ou tras re li giões além do ca to li cis mo? E
tam bém do pró prio sin cre tis mo den tro das re li giões
afro-brasileiras, por que a ma i o ria de las, até fa la-se
em Ori xás da Umban da, Ori xás do Ba tu que, eu
não sei se es tou cor re to na mi nha afir ma ção, ou esse
pan teão é ge ral, to dos eles es tão vin cu la dos às vá ri as
na ções, ten dên ci as, ver ten tes?

Pai De ja ir Ha u bert: Den tro da um ban da
exis tem no men cla tu ras dos Ori xás, mas não pro -
pri a men te ori xás afri ca nos. São ca bo clos que re -
pre sen tam es sas ener gi as tam bém, como nós es tá -
va mos fa lan do, que re ce bem a mes ma no men cla -
tu ra, mas não são os Ori xás. Tem tam bém dos ín -
di os, por exem plo, o ca bo clo de Ogum. Os ca bo -
clos vão re ce ber nome de Ogum Be i ra-Mar,
Ogum Sete Espa das, Ogum Sete Ondas, en fim,
tudo em por tu guês. Já o Ori xá, a no men cla tu ra
que nós da mos den tro do cul to afro: Ba dei, Iraí,
Bo ma tê, Ade ma tê, Fu mi la ió, Ira jé, Oni qué etc.
(no mes de Ogum em oru bá) são ou tros no mes
que se dá ao Ori xá Afri ca no. É nor mal as pes so as
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con fun di rem por que, as sim como na da Mãe
Aida, na mi nha casa, nós te mos a par te afro e a
um ban da, en tão as pes so as não con se guem iden -
ti fi car “Mas o que está acon te cen do, é um ban da?
É afri ca nis mo?”, as pes so as têm essa dú vi da.
Então eu sem pre digo: as pes so as es ta vam can tan -
do em por tu guês ou numa lín gua que você não
en ten deu? Se for em por tu guês, é um ban da. Se
es ta vam can tan do em ou tros di a le tos que você
não en ten de, é Na ção, é o Batu que. Assim, mais
ou me nos eu co lo co um pon to de re fe rên cia para
as pes so as. A um ban da é bra si le i ra, é um cul to de
100 anos.

Por que aqui no Sul, pra ti ca men te só no Rio
Gran de do Sul, nós de no mi na mos o afri ca nis mo
como ba tu que e pra ti ca men te de San ta Ca ta ri na
para cima cha ma-se can dom blé?

Pai De ja ir Ha u bert: Eu acre di to que essa no -
men cla tu ra é uma ques tão de iden ti fi ca ção mes -
mo, por que tem lu ga res que cha mam a nos sa re li -
gião de Xan gô, e Xan gô é um dos ori xás que nós
cul tu a mos. Em ou tros lu ga res, têm no mes di fe -
ren tes. Eu acho que é uma ques tão de iden ti fi ca -
ção. O pró prio di a le to vi rou iden ti fi ca ção. Inclu -
si ve, por que nós cha ma mos de ba tu que? Por ca u -
sa da ba ti da do tam bor, des sa re fe rên cia, está ba -
ten do o tam bor, está acon te cen do um ba tu que lá!

Nós sa be mos que a nos sa tra di ção veio de tra di -
ção so men te oral, a Mãe Aida já fa lou e nós sa be -
mos tam bém que toda te o ria, toda a cons tru ção
his tó ri ca, tan to da re li gião, quan to da ques tão do
ne gro, fi cou a mer cê do pró prio povo ne gro, prin ci -
pal men te das re li giões. Esta mos ven do aí que os au -
to res que es cre vam so bre as re li giões afro são pou cos
e hoje como vo cês es tão ven do isso? As ca sas, os cen -
tros, as ter re i ras, es tão ten do essa cri a ti vi da de, essa
ini ci a ti va de for mar fi lhos e fi lhas para a pes qui sa,
para a es cri ta, para po der es tar tam bém, co nhe cen -
do al guns au to res, apro fun dar, as sim como faz o
kar de cis mo, as sim como fa zem as ou tras re li giões,
ou en tão ape nas sa be rem e co nhe ce rem es ses fun da -
men tos por meio de au to res ne gros ou bran cos.
Como vo cês vêm isso nas ca sas de re li gião, há essa
pre o cu pa ção?

Pai De ja ir Ha u bert: Cada Na ção tem seus
pró pri os fun da men tos e fica mu i to di fí cil nós
abran ger mos es sas in for ma ções por que po de mos
des res pe i tar nos so ir mão que é de ou tra Na ção.
Nós te mos este cu i da do. Ago ra, na mi nha casa,
todo o pri me i ro do min go do mês, às 15h, te mos
uma re u nião espontânea (só a re u nião de di re to -
ria é obri ga tó ria por ca u sa dos es ta tu tos) para
ques ti o na rem e pas sa rem es tes fun da men tos, de
ha ver essa tro ca de idéi as e in for ma ções, de pas sar
a cul tu ra afro para eles. Vai do in te res se do ser hu -
ma no que rer apren der, por que o que cos tu ma
acon te cer, den tro das ca sas afri ca nis tas, é que eles
que rem sa ci ar um pro ble ma bá si co, ime di a to e,
quando re sol vi do, eles não que rem sa ber de mais
nada. Acre di to que há uma gran de di fi cul da de
por não exis tir um li vro, de não ter algo que seja
tan to his tó ri co quan to cul tu ral, in for ma ti vo, re -
fe ren ci al... Hoje não exis te uma pu bli ca ção, uma
edi ção. Acre di to que, de re pen te, vai ter que vir
al guém e fa zer esta pes qui sa e tro car in for ma ções
e edi tar, eu acho que vai ser um li vro bem ven di -
do, prin ci pal men te aqui no Rio Gran de do Sul.
Cada casa tem a sua cul tu ra, tem a sua fe i tu ra,
tem os seus fun da men tos. Eu acho que vai fi car
uma mis tu ra cada um pas sar seus fun da men tos
para um li vro. Aí ama nhã ou de po is, nin guém
pre ci sa mais ter o pai-de-santo, vai lá e com pra o
li vro e abre a sua casa. Para mim não ser ve isso.

Mãe Aida Mar tins de Lima: Se en si nar mos
um fi lho a se gu rar uma ga li nha, ele não vai se
con ten tar. Ele vai cor tar a ga li nha, mas ele não
sabe o que fa la mos, para quem pe di mos, mas ele
cor ta igual. É isso que es tão fa zen do por aí.
Então o que acon te ce? Eles es tão des mo ra li zan -
do a nos sa re li gião. Pes so as que es tão en tran do
na casa de re li gião para en di re i tar a vida, a ma i o -
ria de les são po bres, e as re li giões hoje es tão fa zen -
do pro mes sas.

O que pode acon te cer com uma pes soa que não
foi pre pa ra da para fa zer o sa cri fí cio e faz? Há um
cas ti go se ela não foi ini ci a da para isso? No afri ca -
nis mo pode nas cer uma pes soa ini ci a da sem pre ci sar
fa zer al guns pre ce i tos, já sa ben do, como é no kar de -
cis mo, que a pes soa nas ce e já é mé di um, já tem um
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co nhe ci men to dos es pí ri tos e na um ban da e no afri -
ca nis mo tem isso?

Mãe Aida Mar tins de Lima: Ele não pode fa -
zer, se faz está pre ju di can do a si pró prio e aque la
pes soa que está sen do uma co ba ia.

Pai De ja ir Ha u bert: Nós acre di ta mos que
tudo que fa ze mos na re li gião tem um di re ci o na -
men to. De re pen te, a pes soa vai ten tar en can tar

essa ma gia e pode com pli car. Eu es pe ro até que os 
Ori xás se jam mi se ri cor di o sos com aque le que está 
sen do “fe i to”, que é ino cen te e está en tran do de
ga i a to na his tó ria e eu acre di to que o Ori xá não
vai pu ni-lo. Mas a pes soa que está fa zen do de li be -
ra da men te, acre di to no cas ti go do Ori xá.
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4 Estu dan do as Re li giões IV

Igre ja Epis co pal Angli ca na do Bra sil5

Fig 7: Altar, Cruz e Cris to Res sus ci ta do

4.1 Sur gi men to do Angli ca nis mo

O an gli ca nis mo é uma igre ja uni ver sal e sem -
pre que se fala em Igre ja Angli ca na vem a his tó ria
que cons ta nos li vros, “A Igre ja Angli ca na foi fun -
da da por Hen ri que VIII, rei da Ingla ter ra”.Esse é
um fato con tro ver so, por que este rei tem um pa -
pel nes sa his tó ria, mas não como fun da dor da
Igre ja Angli ca na. Quem fun dou a Igre ja Angli ca -
na? Foi Je sus Cris to, como to das as ou tras. Con -
ser va mos toda a ori gem, a tra di ção apos tó li ca,
des de os pri me i ros tem pos. Na re a li da de, como
Igre ja aqui no Bra sil, so mos fru tos da ex pan são
do cris ti a nis mo dos pri me i ros sé cu los, que al can -
çou as Ilhas Bri tâ ni cas. Como o nome diz Angli -
ca na tem a ver com in glês. Nos sa ori gem está no
cris ti a nis mo que foi para as Ilhas Bri tâ ni cas, com -
pre en den do na que la épo ca não os pa í ses como
hoje es tão di vi di dos, mas vá ri os pe que nos re i nos
onde hoje é a Escó cia, Ga les, Ingla ter ra e Irlan da.

Exis tem mu i tas su po si ções de como o cris ti a nis -
mo che gou à Ingla ter ra. Como to das as ques tões
his tó ri cas, às ve zes, não se tem tan tas evi dên ci as
do cu men ta is, mas mu i tas te o ri as.

No sé cu lo III, o cris ti a nis mo che gou às Ilhas
Bri tâ ni cas. Nes sa épo ca, o ter ri tó rio in glês es ta va
do mi na do pela ci vi li za ção ro ma na, por toda a ex -
pan são do Impé rio Ro ma no, como par te de uma
co lô nia ro ma na. A te o ria mais ace i ta é que o cris -
ti a nis mo con se guiu che gar lá le va do por ci da dãos
ro ma nos, seja por al guns sol da dos que já eram
con ver ti dos, como por co mer ci an tes, até mer ca -
do res ou ad mi nis tra do res que le va vam à Co lô nia
suas mer ca do ri as.

Ter tu li a no, em 208, na Era Cris tã, fa la va de
re giões da ilha que ha via se con ver ti do ao cris ti a -
nis mo. Um re gis tro mais ex plí ci to é que no ano
314 da Era Cris tã, três bis pos in gle ses par ti ci pa -
ram de um con cí lio da Igre ja Cris tã em Arles, no
sul da Fran ça. Isso evi den cia que já exis tia uma
igre ja es tru tu ra da, e a pre sen ça des ses bis pos e
seus com pa nhe i ros mos tra que a Igre ja já ti nha se
or ga ni za do, em bo ra não haja in for ma ções de que
os bis pos in gle ses ti ves sem par ti ci pa do, por exem -
plo, do Con cí lio de Ni céia, em 325, que foi o que
re di giu em qua se sua to ta li da de o Cre do Ni ce no
que nós usa mos.

No sé cu lo V, os ro ma nos aban do na ram as
Ilhas Bri tâ ni cas mo ti va dos por in va sões dos bár -
ba ros, dos an glo-saxãos, que as in va di ram e des -
tru í ram pra ti ca men te to das as igre jas exis ten tes,
não res tan do qua se ne nhum ves tí gio do cris ti a -
nis mo, a não ser em dois pon tos: no nor te e na re -
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gião sul da Ingla ter ra, que man te ve dois nú cle os
cris tãos fun ci o nan do.

De po is das in va sões bár ba ras, as Ilhas Bri tâ ni -
cas foram di vi di das em re i nos. Nes ta in va são, foi
pra ti ca men te des tru í da a exis tên cia, o fun ci o na -
men to da Igre ja du ran te 150 anos. Per ma ne ce -
ram dois gru pos: No Nor te, os cel tas, que
chegaram até a Pe nín su la Ibé ri ca, man ten do a fé
cris tã de uma for ma bem pe cu li ar, di fe ren te men -
te da fé cris tã de hoje do Oci den te. A tra di ção cel -
ta to mou mu i to das pró pri as re li giões na tu ra is de -
les, in de pen den te da fé cris tã. Daí ori gi nou to das
as his tó ri as dos dru i das, das re li giões na tu ra is, da
na tu re za. Inclu si ve todo o sim bo lis mo cel ta com
uma for ma grá fi ca bem par ti cu lar. Alguns cru ci fi -
xos cel tas, re pro du ções an ti gas lem bram mu i to os 
tra ços e os de se nhos dos nos sos in dí ge nas, a for -
ma re don da e cir cu lar de al gu mas co i sas. Esses cel -
tas in flu en ci a ram mu i to a tra di ção que per ma ne ce 
na Igre ja Angli ca na. Hoje, in clu si ve, exis te, no
mun do in te i ro, e par ti cu lar men te no mun do in -
glês, no mun do an gli ca no, um re nas ci men to,
uma re des co ber ta da es pi ri tu a li da de cel ta, que é
mu i to for te, mu i to li ga da à na tu re za, mu i to pe cu -
li ar. No Sul, na Cor noá lia, can ti nho à es quer da
das Ilhas Bri tâ ni cas, per to do país de Ga les, tam -
bém per ma ne ceu um nú cleo du ran te todo esse
tem po da do mi na ção dos bár ba ros. O cris ti a nis -
mo vi veu, en tão, um tem po de mu i tas per se gui -
ções. Os cris tãos fo ram obri ga dos a re fu gi ar-se em 
re giões mon ta nho sas, no país de Ga les, e ali de -
sen vol ve ram, en tão, esta Igre ja da qual sur ge a li -
de ran ça de duas per so na gens mu i to co nhe ci das:
São Pa trí cio, con si de ra do o pa dro e i ro da Irlan da,
por que foi quem le vou a Igre ja para lá, e Co lum -
ba. Os dois fo ram gran des san tos e már ti res da
Igre ja du ran te essa épo ca.

Era a épo ca de um Papa que ti nha uma vi são
mis si o ná ria mu i to gran de, que ado tou a tra di ção
de in fluên cia de São Ben to, que foi o Papa Gre gó -
rio I. Este Papa foi cha ma do Papa Gre gó rio, “o
Gran de”, que se no ta bi li zou por ser um gran de
re for ma dor li túr gi co e im plan tou o can to gre go ri -
a no. Ele ti nha uma vi são mis si o ná ria, e o ins tru -

men to da ação mis si o ná ria do Papa Gre gó rio
eram os mon ges be ne di ti nos.

Con ta a his tó ria que ele es ta va num mer ca do
em Roma de ven da de es cra vos e viu umas cri an -
ças lo i ras tam bém sen do ne go ci a das, e ele per -
gun tou “Quem são?” E al guém res pon deu:
“Ange lus”. Ele per gun tou: “Anjos?”. Uma es pé -
cie de tro ca de pa la vras. Isso des per tou nele o in -
te res se em man dar mis si o ná ri os para le var a fé
cris tã para as Ilhas Bri tâ ni cas, en tão ain da ocu pa -
das pe los po vos an glo-saxônicos, ger mâ ni cos pa -
gãos. Envi ou, en tão, Agos ti nho. Esse Agos ti nho,
que é co nhe ci do como Agos ti nho de Can tuá ria
(não é Agos ti nho de Hi po na que vem lá pelo sé -
cu lo VI, fi lho de San ta Mô ni ca, o ho mem da jus -
ti fi ca ção pela fé, a dou tri na da gra ça).

Gre gó rio, en tão, en vi ou 40 mon ges para con -
ver ter os in va so res. Agos ti nho tam bém foi, mas
na me ta de do ca mi nho, ele de sis tiu, pois per ce -
beu que a ta re fa não se ria fá cil. Re sol veu, na se -
gun da in ves ti da, co me çar a sua ação pelo sul da
Ingla ter ra, pelo Re i no de Kent, onde está si tu a da
Can tuá ria, que é onde está a sede es pi ri tu al da co -
mu nhão an gli ca na no mun do. Ali se for mou a
pri me i ra di o ce se, sen do Agos ti nho, na tra di ção
an gli ca na, o pri me i ro ar ce bis po de Can tuá ria. O
rei das Ilhas Bri tâ ni cas, na épo ca, ha via ca sa do
com uma mu lher de ori gem fran ce sa que já era
cris tã, mas não pro fes sa va a sua fé. Co me çou a
sur gir uma mis são ro ma na, uma mis são cris tã da
Igre ja de Roma. Ao mes mo tem po que Agos ti nho 
co me çou a fa zer a sua ex pan são de con ver são, ou -
tras duas igre jas, que ha vi am so bre vi vi do, tam -
bém ini ci a ram suas cor ren tes de mis são. São igre -
jas de tra di ção mo nás ti ca, e o tra ba lho mis si o ná -
rio era fe i to por mon ges. Che gou a um pon to que
con vi vi am, nas Ilhas Bri tâ ni cas, duas igre jas cris -
tãs: as igre jas pre e xis ten tes, que se ex pan di ram
com uma for te tra di ção cel ta e a Igre ja de Roma.
É cla ro que hou ve ten sões, por que a Igre ja de
Roma era mais for te, aca bou se ex pan din do gra -
ças à pró pria ex pan são do Impé rio Ro ma no.
Agos ti nho che gou em 597 da nos sa era, mas não
foi bem ace i to. Sua pre sen ça lá, en tão, co me çou
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toda uma ten são. Num dado mo men to da his tó -
ria, era pre ci so uni fi car essa igre ja. Então acon te ce 
um Sí no do em Whitby, nas Ilhas Bri tâ ni cas, em
664, onde fo ram dis cu ti dos mu i tos te mas, como
a Pás coa, a o ba tis mo e a sub mis são ou não à Igre -
ja de Roma, sob a ju ris di ção do Papa.

Fig. 8: Bis po de Can tuá ria.

Com o pas sar do tem po, de po is de um ou tro
Sí no do, em 673, o sí no do de Hert ford, acon te ceu 
a to tal sub mis são da que la igre ja. Aque le cris ti a -
nis mo pri mi ti vo pas sou a per ten cer à ju ris di ção
do bis po de Roma, que era, na épo ca, o Papa Gre -
gó rio I. Co me çou a cen tra li za ção da Igre ja e uma
es pé cie de re gu la men ta ção, já que a for ma de exis -
tên cia da que la igre ja era mu i to di fe ren te da Igre ja 
Ro ma na. O bis po, na tra di ção cel ta, não ti nha o
po der do bis po da tra di ção oci den tal da Igre ja. A
fi gu ra mais im por tan te e fun da men tal na tra di -
ção cel ta era o aba de do mos te i ro, tan to que eram
aba des mi tra dos. Eles usa vam mi tra e bá cu lo.
Exis ti am tam bém mos te i ros fe mi ni nos, com aba -
des sas. A tra di ção da Igre ja Cel ta era mu i to mais
de mo crá ti ca e mais co mu ni tá ria. Isso nun ca foi
ace i to pela Igre ja Oci den tal, mas aca bou a Igre ja
sen do sub me ti da à Igre ja do Oci den te. Isso se guiu
por lon go tem po até che ga rem os ven tos de re for -
ma que acon te ce ram na Igre ja. Esses ven tos não
so pra ram só no Con ti nen te, mas a in sa tis fa ção da
Igre ja nas Ilhas Bri tâ ni cas sem pre es te ve pre sen te,
pois eram mu i to na ci o na lis tas e ha via mu i ta in ter -
ven ção. Na his tó ria, a mis tu ra da Igre ja e do Esta -
do, a im po si ção de normas, pro vo cou de sen ten di -

men tos, como, por exem plo, a ar re ca da ção de im -
pos tos para a Igre ja de Roma. Co tas pre ci sa vam
ser cum pri das, e isso ge ra va in sa tis fa ção com a
Igre ja de Roma nas Ilhas.

4.2 Os Ven tos de Re for ma

Essa in sa tis fa ção aflo rou jus ta men te quan do
os ven tos de re for ma co me ça ram a so prar nas
Ilhas Bri tâ ni cas. Nes se mo men to, a fi gu ra de
Hen ri que VIII apa re ceu como fun da men tal. Em
1534, Hen ri que VIII era o rei na épo ca, quan do
co me çou uma sé rie de di fi cul da des po lí ti cas, eco -
nô mi cas e na re la ção com a Igre ja por ra zões de
ca sa men tos. Ele teve mu i tas mu lhe res, pois pre ci -
sa va de um her de i ro. As mu lhe res não con se gui -
am ter fi lhos e aca ba vam mor ren do mis te ri o sa -
men te, ou ele man da va ma tá-las e não es con dia
isso. No en tan to, ele que ria a anu la ção de um de
seus ca sa men tos. Pe diu, en tão, ao Papa que o
anu las se, mas o Papa era pa ren te de sua es po sa e
não deu a au to ri za ção para a anu la ção do ca sa -
men to. Isso, de cer ta for ma, foi a gota d’água que
ele pre ci sa va para se ver li vre da pre sen ça, do po -
der da Igre ja de Roma den tro da Ingla ter ra. Fo -
ram vá ri as as ra zões que le va ram à se pa ra ção da
Igre ja da Ingla ter ra da de Roma, en tre elas, re li -
gi o sas e eco nô mi cas. A par tir des sa data, a Igre ja
da Ingla ter ra fi cou se pa ra da da Igre ja de Roma e
da ju ris di ção pa pal. “Eu ago ra sou o ca be ça da
Igre ja”, dis se o rei. Este é um tí tu lo que até hoje os 
reis in gle ses pos su em, de ser a ca be ça da Igre ja da
Ingla ter ra.

Ao lado de tudo isso, exis tia tam bém um mo -
vi men to re li gi o so de re for ma. É pre ci so lem brar
de Ansel mo de Can tuá ria, que vi veu no pe río do
de 1034 a 1109, que foi ar ce bis po e ele ti nha, já
na épo ca, as pi ra ções de que a Igre ja pu des se se
tor nar na ci o nal, que vol tas se a ser uma igre ja mais 
pró xi ma de suas ra í zes. A Igre ja cris tã tam bém vi -
via o seu pe río do de cri se. Par ti cu lar men te, a Igre -
ja que es ta va sob a ju ris di ção ro ma na, que era a
Igre ja Mãe do Oci den te, vi via di fi cul da des te o ló -
gi cas que ne ces si ta vam ur gen te men te de uma re -
vi são e de uma re for ma. Já ha via acon te ci do uma
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di vi são en tre o Ori en te e o Oci den te. Em 1054, a
Igre ja Ori en tal, tam bém en vol vi da com ques tões
po lí ti cas, se se pa rou. Isso ocor reu em Cons tan ti no -
pla que hoje for ma to das as Igre jas Orto do xas (a
Rús sia, a Ucrâ nia, a Gré cia). É todo um mun do
cris tão di fe ren te da Igre ja do Oci den te.

A Igre ja, na Ingla ter ra, tor nou-se au tô no ma
da ju ris di ção de Roma e ins ta u rou-se todo um
pro ces so de so li di fi ca ção de uma re for ma re li gi o -
sa, por que Hen ri que VIII fez um ato po lí ti co, mas 
a Igre ja per ma ne cia a mes ma. Então, de 1509 a
1547, Hen ri que VIII con se guiu que a Bí blia fos se
tra du zi da para o in glês, o que foi um gran de avan -
ço. Até en tão, a lín gua li túr gi ca, a lín gua usa da,
era o la tim. Seu su ces sor foi seu fi lho ado les cen -
te,o rei Edu ar do VI, mu i to do en te, que re i nou de
1547 a 1553, com o qual co me ça ram as mu dan -
ças li túr gi cas. O mar co den tro da Igre ja Angli ca -
na foi a Re for ma Li túr gi ca em que ela sim pli fi ca
toda a com pli ca da e in trin ca da li tur gia da Ida de
Mé dia, co lo can do-a em pri me i ro lu gar, na lín gua
do povo; em se gun do lu gar, en fa ti zan do a cen tra -
li da de no uso da Bí blia, as ce le bra ções e a le i tu ra
da Bí blia eram fe i tas na lín gua do povo. Sur ge o
que em nos sa tra di ção é mu i to im por tan te, o li vro 
de ora ção co mum. Co mum por que o fiel e o sa -
cer do te usa vam para re zar o mes mo li vro. Não
ha via mais o do mí nio do cle ro so bre a li tur gia,
que era re za da em la tim e o povo as sis tia à mis sa.
Sur gem os vá ri os de vo ci o na is en quan to a mis sa
era ce le bra da para o povo se ocu par e mes mo por -
que tam bém, na Ida de Mé dia, a co mu nhão não
era fre qüen te pelo povo.

Em 1554, Ma ria I, co nhe ci da como Ma ria
San gui ná ria, re ins ta u ra o do mí nio da Igre ja Ro -
ma na. A re cons tru ção da Igre ja Angli ca na nas
Ilhas Bri tâ ni cas acon te ceu com a ra i nha Eli sa beth 
I, que re i nou de 1558 a 1603. Ela que con so li dou
a vol ta des sa Igre ja, uma Igre ja na ci o nal, in de pen -
den te e que ti nha al gu mas ca rac te rís ti cas pró pri as.

Hou ve, en tão, a trans for ma ção e o res ga te de
um cris ti a nis mo mais sim ples, mais pri mi ti vo,
com al gu mas ca rac te rís ti cas, mas que man ti nha
uma uni da de com a Igre ja des de os pri me i ros
tem pos, a fé apos tó li ca, man ten do uma tra di ção
Ca tó li ca num sen ti do uni ver sal.

4.3 Espa ço para Per gun tas

Qual a sua vi são em re la ção à re li gião
afro-brasileira?

Há duas di men sões. Pri me i ro, a Igre ja cris tã,
du ran te mu i to tem po, usou de opres são con tra
toda ex pres são do cul to afro. Em se gun do lu gar,
eu acho que a Igre ja cris tã tam bém, du ran te lon -
go tem po, co me teu mu i tos equí vo cos na sua ação
mis si o ná ria quan do foi a pa í ses da Áfri ca, quan do 
não res pe i tou nem a cul tu ra, nem a ex pres são re li -
gi o sa da que las pes so as, as sim como fez com as re -
li giões in dí ge nas que aca bou di zi man do.

Em um país como o nos so, onde há li ber da de
de cul to, cabe que à Igre ja cris tã, a obri ga ção de
res pe i tar as vá ri as ex pres sões re li gi o sas que esse
país aco lhe, en ten den do que há uma di ver si da de
de re la ção com o sa gra do e que nós não te mos o
mo no pó lio da re la ção com ele. Às ve zes, isso é di -
fí cil. Enten do que o diá lo go in ter-religioso tem
ca mi nha do mu i to, tem nos apro xi ma do. O des -
co nhe ci men to ge rou mu i ta ig no rân cia e mu i tas
acu sa ções mú tu as. Hoje é um di re i to, que pre ci sa
ser res pe i ta do. As re li giões cul tu am toda a sua he -
ran ça, tam bém an ces tral. São prá ti cas que vêm de 
lon gos e lon gos anos. As pes so as têm o di re i to de
se ex pres sar. É pre ci so res pe i tar e en ten der que
não é uma for ma de nos li gar mos e es tar mos em
co mu nhão com a di vin da de. Isso acon te ce tam -
bém na nos sa re la ção com a re li gião ju da i ca, a re -
li gião mu çul ma na, ape sar de ha ver mu i tas ten sões 
na re la ção com a mu çul ma na,

É cla ro que, em par te das igre jas cris tãs, esse
diá lo go é im pos sí vel ou ina ce i tá vel. Par te das
igre jas, e isso têm que ser dito, acha que esse tipo
de ex pres são re li gi o sa, seja afro, seja kar de cis ta,
tem que ser com ba ti do, pois sig ni fi ca afas ta men -
to da ver da de i ra re li gião. Isso não sig ni fi ca, po -
rém, a ex pres são de toda a Igre ja, nem se tem vis to 
nos do cu men tos ofi ci a is, nas con sul tas in ter na -
ci o nais da co mu nhão Angli ca na, uma pos tu ra
do cu men tal de apos ta sia ou de co lo car esse tipo
de pos tu ra con tra as re li giões, mas ape la para o
cres ci men to do diá lo go in ter-religioso. Exis tem
diá lo gos in ter-religiosos con cre tos dos an gli ca nos 
com vá ri as ex pres sões re li gi o sas, de pro cu rar en -
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tender essa ex pres são e não bus car mu dar es sas
pes so as. Não se pode ir lá na Áfri ca e di zer:
“Você tem que ser cris tão de qual quer je i to”.
Você tem que res pe i tar a ex pres são de fé que lá se 
encon tra.

Nes se caso, nun ca ha ve rá uma pos si bi li da de...
Por exem plo, a Igre ja Ca tó li ca faz um tra ba lho com
a re li gião afro. No seu caso, nun ca terá a pos si bi li -
da de de fa zer essa união, se ria im pos sí vel?

Ho nes ta men te, no mo men to, eu acho um
pou co di fí cil da par te da Igre ja Insti tu ci o nal, mas
a Igre ja por meio de sua ação pas to ral com mu i tos 
sa cer do tes, tem já cons tru í do uma re la ção mu i to
es tre i ta, tem bus ca do in se rir den tro da sua prá ti ca 
de culto, li túr gi ca, essa he ran ça afro que, afi nal, é 
par te de toda uma raça que se ins ta lou aqui e que 
her dou isso. Nós te mos mu i tos ele men tos dos
cul tos afros que fo ram in se ri dos den tro do con -
tex to tam bém, mas uma es pé cie de união. O diá -
lo go in ter-religioso é pos sí vel e está acon te cen do 
em Por to Ale gre nós te mos um gru po de diá lo go
in ter-religioso do qual fa ze mos par te. Dele par ti -
ci pa a re li gião afro com bu dis tas, ju de us,
mu çul ma nos...

Como o se nhor es ta va fa lan do, cada Igre ja
Angli ca na tem uma au to no mia, a par tir do mo -
men to em que um bis po, um pres bí te ro, um diá co no
da Igre ja, não sei qual de no mi na ção cor re ta, ele po -
de ria es tar aber to a ter um novo tipo de tra ba lho,
atu ar de uma ma ne i ra com ma i or li ber da de den tro
das co mu ni da des con for me haja ne ces si da de?

De acor do com o país, com a re gião, a Igre ja se 
mos tra mais aber ta ou em al guns lu ga res mais fe -
cha das. Por exem plo, quan do foi im plan ta do no
Bra sil o di vór cio, a Igre ja Angli ca na do Bra sil
ime di a ta men te aco lheu isso e a Igre ja Angli ca na
re a li za o ca sa men to de pes so as que se di vor ci a -
ram, por ra zões que ela en ten de pas to ra is. Nós
en ten de mos que essa pes soa, por que teve uma in -
fe li ci da de, por ra zões vá ri as, aque la re la ção se es -
go tou, mas ela tem di re i to de re cons tru ir sua vida
com ou tra pes soa. Então, nós acha mos que pas to -
ral men te não de ve ría mos ne gar a pos si bi li da de

des sas pes so as receberem a bên ção da Igre ja. No
en tan to, par te da co mu nhão an gli ca na, em ou tras 
par tes do mun do, não ace i ta. Por exem plo, a
ques tão da or de na ção das mu lhe res foi uma co i sa
que cri ou uma po lê mi ca na re la ção ecu mê ni ca. A
Igre ja Ca tó li ca co me çou a “olhar feio”, a Orto do -
xa nem se fala, di zi am: “Com essa igre ja aí vai ser
mais di fí cil a nos sa re la ção. Li dar com bis pas, sa -
cer do tes mu lhe res, é com pli ca do!”

A his tó ria ca mi nha e virá um tem po em que na 
Igre ja Ca tó li ca, Ro ma na vai ha ver sa cer do ti sas,
pois ir mãs re li gi o sas só fal tam re ce ber a or dem
por que fa zem todo o tra ba lho em uma pa ró quia.
Há tam bém as ques tões do mi nis té rio e do ca sa -
men to. Não exis te uma nor ma, mas como qual -
quer ser hu ma no, pode ca sar, de pen de da pes soa,
a Igre ja não de ter mi na. Te mos tam bém or dens
mo nás ti cas re li gi o sas, mas aí é uma op ção pes so al
de al guém que vai bus car uma or dem, seja be ne -
di ti na, seja fran cis ca na, e quer vi ver a sua fé de
uma for ma con sa gra da.

Aqui no CONESUL, por que os his pâ ni cos são
mu i to ma chis tas, en tão é mu i to di fí cil ace i ta rem
a or de na ção fe mi ni na. Em al gu mas par tes da
Áfri ca tam bém, há mu i ta re a ção a isso, pela fi gu ra 
do pa tri ar ca, pela fi gu ra mas cu li na no clã. Ou tro
pro ble ma que a Igre ja en fren tou na Áfri ca foi a
po li ga mia. Na Áfri ca, exis tem lu ga res em que a
Igre ja Angli ca na con vi ve com a po li ga mia. É uma 
ques tão de en ten der toda a cul tu ra, tudo o que
sig ni fi ca para eles, di fe ren te men te de nós, para o
afri ca no a po li ga mia tem ou tro sen ti do e é pre ci so 
res pe i tar! Isso é um pro ble ma mu i to sé rio para os
mis si o ná ri os que che gam, por que eles que rem le -
var a sua cul tu ra, a sua for ma de ser, e isso é um
de sas tre! O res pe i to à cul tu ra hoje é o gran de
tema, a in cul tu ra ção. O res ga te da cul tu ra em to -
dos os as pec tos da vida da Igre ja: no cul to, na mú -
si ca, na li tur gia, na sua for ma pas to ral.

A di men são es pi ri tu al, a di men são pas to ral e a
di men são ins ti tu ci o nal, mu i tas ve zes, se fe cham
numa ri gi dez mu i to for te, di fí cil de se rem que -
bra das, de se adap ta rem a uma re a li da de que mu -
dou. Nós pre ci sa mos mu dar, te mos que fa lar para 
o ser hu ma no do nos so tem po.
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Já exis tem dis si dên ci as den tro do an gli ca nis mo?
Como o se nhor vê isso?

Já exis tem al gu mas igre jas que se for ma ram a
par tir de uma dis si dên cia, ou seja, que sa í ram.
Quan do foi apro va da a or de na ção fe mi ni na, mu i -
tos an gli ca nos não gostaram e mu i tos sa cer do tes e 
até al guns bis pos, in clu si ve, fa mo sos sa í ram,
como os bis pos de Lon dres. Le o nard foi para a
Igre ja Ca tó li ca. E ele se sub me teu per ten cer à
Igre ja Ca tó li ca, não como bis po, por que as suas
or dens não são re co nhe ci das, pois ele não ace i ta va 

a or de na ção fe mi ni na. Alguns for ma ram al gu mas 
igre jas se pa ra das, o que não é mu i to co mum no
an gli ca nis mo, mas for ma ram, jun ta ram-se e aca -
ba ram cri an do uma, não pro li fe ra ram mu i tas.
Aqui no Bra sil, exis te um gru po, numa di o ce se
nos sa no Nor des te. É cla ro que per ce be mos que
esse sa cer do te ti nha uma mar ca mu i to per so na lis -
ta, era uma pes soa cujo mi nis té rio pas to ral era
cen tra do mu i to na pes soa. Essa ten dên cia eu con -
si de ro mu i to pe ri go sa.
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5 Estu dan do as Re li giões V

His tó ria da Igre ja Evan gé li ca Assem bléia de Deus

do Vale do Rio dos Si nos6

Fig. 9: Tem plo da Assem bléia de Deus na Rua Ben to Gon -
çal ves, São Le o pol do

Vou par tir do Sal mo 133, do qual eu gos to
mu i to, que diz: “Oh! quão bom e quão su a ve é
que vi va mos em união”!

Esta mos aqui hoje por que que re mos fa zer par -
te tam bém do avan ço do diá lo go e do res pe i to ao
ou tro, em to dos os as pec tos, mas prin ci pal men te
no que tan ge à nos sa con vi vên cia fra ter nal, a des -
pe i to de tudo. Às ve zes, po rém, pen sa mos di fe -
ren te uns dos ou tros e nem Deus in ter fe re nes se
as pec to. Deus sem pre res pe i tou o li vre-arbítrio
do ho mem. Nós de mons tra mos com as nos sas
ações o des res pe i to aos ou tros. Estou agra de ci do
de es tar aqui nes sa opor tu ni da de.

Te mos como pano de fun do uma ima gem do
rio. Este rio para nós que es tu da mos a Bí blia, que
fa ze mos te o lo gia, é o rio mais im por tan te da his -
tó ria. Ele é pal co de gran des mi la gres (Jo sué 3).
Exis tem dois fa tos de gran de re le vân cia: pri me i ro, 
foi na épo ca em que o povo de Isra el pre ci sa va

pas sar aque le rio, e as águas es ta vam mu i to al tas,
com a água suja, tur va e o povo pre ci sa va pas sar.
Como acon te ceu o mi la gre? Os sa cer do tes pe ga -
ram a arca e le va ram-na nos om bros, pois a pre -
sen ça de Deus es ta va den tro da arca e onde a arca
che gas se o mi la gre es ta ria fe i to e quan do os sa cer -
do tes co lo ca ram os pés na água, a água pa rou, fez
mon ta nha, e eles pas sa ram em ter ra seca, e a Bí -
blia re gis tra isso. Não é con to de fa das, é re a li da -
de. Se gun do, foi o nos so Je sus glo ri o so sen do ba -
ti za do nas águas do Rio Jor dão. Fo ram dois mi la -
gres que ocor re ram. Nós con si de ra mos que esse é
um rio his tó ri co.

5.1 Sur gi men to da Igre ja Evan gé li ca
Assem bléia de Deus – IEAD

A Igre ja Evan gé li ca Assem bléia de Deus, no
Bra sil, está co me mo ran do 93 anos, le van do a pa -
la vra de Deus aos co ra ções bra si le i ros, tra ba lhan -
do, co o pe ran do, evan ge li zan do, sem pre com res -
pe i to, que é um prin cí pio nos so de res pe i to às
pes so as. O nos so lema é esse.

No Bra sil, nós te mos da tas di fe ren ci a das, por -
que no Nor te, es pe ci al men te em Be lém do Pará,
ela foi fun da do em 1911 pri me i ro com o nome de 
Mis são da Fé Apos tó li ca. Logo de po is, ela foi re -
ba ti za da, em 11 de ja ne i ro de 1918, como Assem -
bléia de Deus. Essa mar ca Assem bléia de Deus é
nos sa no país, não exis tia ne nhu ma ou tra.
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A Assem bléia de Deus foi fun da da por dois jo -
vens que sa í ram da Su é cia para os Esta dos Uni -
dos, onde par ti ci pa ram de um Se mi ná rio Ba tis ta.
Lá, com ou tros jo vens, co me ça ram um mo men to
de ora ção a Deus, pe din do a bên ção. Deus os
aben ço ou, e um de les teve uma vi são com a ci da -
de de Be lém. Eles não sa bi am onde era e, pro cu -
ran do no mapa, en con tra ram Be lém no Bra sil.

Estes jo vens, quan do che ga ram ao Bra sil, fo -
ram aco lhi dos na Igre ja Ba tis ta. Logo hou ve um
mo vi men to, um mo ver do Espí ri to San to, e eles
re ce be ram uma pro mes sa. Os ba tis tas não qui se -
ram ace i tar e ex pul sa ram os jo vens. Foi nes sa si tu a -
ção que fun da ram a Mis são da Fé Apos tó li ca, que
mais tar de se tor nou Assem bléia de Deus, como
se de no mi na até hoje.

O ca sal de mis si o ná ri os, Gus ta vo e Eli za be te
Nord lund, veio, mais tar de, com uma mis são es -
pe cí fi ca para o Rio Gran de de Sul. A Igre ja já es -
ta va fun da da, e eles con ti nu a ram a criar Assem -
bléi as de Deus no Rio Gran de do Sul. No dia 19
de ou tu bro de 1924, foi re a li za da a pri me i ra re u -
nião no Mon te Ser rat, em Por to Ale gre. Numa
no i te de mu i ta chu va, uma úni ca pes soa as sis tiu à
re u nião. O ho mem es ta va bê ba do, e a úni ca por ta 
aber ta que ti nha era da que la sa li nha. É uma his tó -
ria fan tás ti ca! O ho mem ace i tou a sal va ção e dali
para a fren te tor nou-se um fiel se gui dor de Je sus,
ele foi o pri me i ro mem bro nos so, ba ti zou-se no
mes mo ano. Assim co me çou a Assem bléia de
Deus no Rio Gran de do Sul.

5.2 Assem bléia de Deus no Vale do Rio
dos Si nos

Em São Le o pol do, ela che gou no dia 15 de ja -
ne i ro de 1936, pe los mes mos mis si o ná ri os. A
nos sa Igre ja está si tu a da na rua Ben to Gon çal ves e 
foi cons tru í da pelo mis si o ná rio Gus ta vo Nord -
lund. A nos sa igre ja aqui é Igre ja Evan gé li ca
Assem bléia de Deus.

Na par te da or ga ni za ção, te mos CGADB: a
Con ven ção Ge ral das Assem bléi as de Deus do
Bra sil. Este é o ór gão ma i or, ele é mais um ór gão
fra ter no, que não de li be ra no que tan ge à ad mi -

nis tra ção das igre jas, que são au tô no mas, de vem
aten ção à Con ven ção Ge ral do Bra sil. Esta con -
ven ção se di vi de em re giões do es ta do: Sul, Nor te, 
Cen tro-Oeste etc.

Te mos de po is a CIEPADERGS: a Con ven ção
das Igre jas Evan gé li cas e Pas to res da Igre ja Evan -
gé li ca Assem bléia de Deus do Esta do do Rio
Gran de do Sul. Ela pos sui uma di re to ria es ta du al
e to das es sas di re to ri as são ele i tas pelo voto do seu
co le gi a do de pas to res. A vo ta ção para a Con ven -
ção Ge ral e es ta du al é de dois em dois anos.

No es ta do do Rio Gran de do Sul, exis tem 130
Cam pos Au tô no mos que são for ma dos por pas -
to res pre si den tes. Eles tam bém têm a sua di re to -
ria, pre si di da por um pas tor e tam bém fa zem re u -
niões ad mi nis tra ti vas. Os Cam pos Au tô no mos
são 130, o que re pre sen ta, no Rio Gran de do Sul,
130 pas to res pre si den tes. Cada ci da de tem um
pas tor pre si den te, de pen den do da de mar ca ção da 
sua ju ris di ção ecle siás ti ca. A di re to ria que nos as -
ses so ra não é por ele i ção, é por in di ca ção do
pre si den te.

5.3 Obre i ros da IEAD

Os pas to res au xi li a res aju dam na ad mi nis tra -
ção. Esses pas to res não são mu i tos, e eles têm o
di re i to de vo tar na Con ven ção. Eles são os ho -
mens cre den ci a dos para di ri gir es tu dos, dar pa les -
tras, ofi ci ar ca sa men tos, ba tis mos, to dos os ofí ci os
da Igre ja. Eles são ofi ci a is.

O evan ge lis ta é ou tro car go im por tan te. Ele
tam bém é um ofi ci al, mas a sua fun ção é di fe ren te 
da do pas tor. Ele é quem vai evan ge li zar. To dos
co nhe cem ou ou vi ram fa lar de Bily Gran e Jimmy 
Sweg ger. Estes nun ca fo ram pas to res, mas ho -
mens de gran des men sa gens. Eles precisam ter a
men sa gem de evan ge li za ção, aque la men sa gem
de im pac to para a pes soa que ouve. Evan ge lis ta é
aque le que con ven ce a pes soa, que evan ge li za.

O pres bí te ro, ou pode ser cha ma do de an cião
ou bis po, tam bém é um ofi ci al. Ele cu i da mais da
par te de vi si ta aos do en tes, in clu si ve, ele deve ter
um mi nis té rio es pe cí fi co: mi nis trar a fé para os
do en tes. O pres bí te ro é aque le que mo ti va a pes -
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soa. Esse ho mem precisa ter essa vo ca ção, ter o
dom da ora tó ria, sa ber co mu ni car-se bem, por -
que ele tam bém pode ofi ci ar qual quer ato da Igre -
ja, uma vez que o pas tor o au to ri ze.

Os diá co nos são os pri me i ros que fo ram es co -
lhi dos de po is que Je sus foi para o céu. O re la to bí -
bli co nos con ta que os após to los es ta vam pre gan -
do quan do co me çou um mur mú rio por que as
vi ú vas es ta vam aban do na das. Hou ve (está em
Atos Após to los 6.1-7) uma re cla ma ção e até cer ta
pres são so bre os após to los, pois acha vam que os
após to los de ve ri am cu i dar des sa área. Os após to -
los se re u ni ram e acha ram que isso não era para
eles. Acha ram que de ve ri am fi car cu i dan do da ad -
mi nis tra ção da pa la vra, da ori en ta ção do povo e
que era pre ci so es co lher ho mens de boa re pu ta -
ção, de bom ga ba ri to, fiéis, que re al men te ti ves -
sem bons sen ti men tos para cu i dar des te ser vi ço.
Encon tra ram sete ho mens que fo ram es co lhi dos
para o tra ba lho de di a co na to. Qual é o tra ba lho
do di a co na to? É cu i dar da par te ma te ri al, essa pa -
la vra “di a co na to” vem do gre go “di a co nia” que
quer di zer “cu i dar da par te so ci al”, dar as sis tên cia
às pes so as des fa vo re ci das. Mu i tas co mu ni da des
pre sen tes aqui têm aque le bra ço de aju dar as pes -
so as por meio de cre ches, de la res, isso eu sei que
to dos vo cês fa zem, as sim como nós fa ze mos tam -
bém. Fe li pe foi es co lhi do e de po is se des ta cou
com um dom ex tra or di ná rio e tor nou-se um
gran de evan ge lis ta. O di a co na to, para a nos sa
igre ja, é o pri me i ro de grau mi nis te ri al, mas mu i to 
im por tan te.

Os au xi li a res en vol vem to das as de ma is pes -
so as, com po nen tes de co ra is, com po nen tes de
ban da, com po nen tes de con jun to, re cep ci o nis tas. 
To dos es ses es tão na área dos au xi li a res, que são
pes so as tam bém ex tra or di ná ri as que pres tam esse
tra ba lho para a Igre ja. Essa, en tão, é a nos sa
Ordem Ecle siás ti ca.

No Bra sil, a Igre ja Assem bléia de Deus tem 15 
mi lhões de mem bros; no Rio Gran de do Sul, 400
mil; aqui em São Le o pol do, 3.500. No Bra sil, 25
mil pas to res; no Rio Gran de do Sul, 600 pas to res, 
en tre pas to res pre si den tes e au xi li a res, por que, na
nos sa hi e rar quia ecle siás ti ca, o pas tor é o car go
mais alto que te mos. Pri me i ro o pas tor pre si den -

te, de po is o pas tor que tem fun ções na Con ven -
ção do Esta do, de po is fun ções na con ven ção do
Bra sil, ele va um pou qui nho, mas o car go de Con -
ven ção é tran si tó rio, mas o Mi nis té rio Pas to ral
não, esse é o mi nis té rio que nós te mos sem pre na
nos sa vida. Aqui em São Le o pol do, nós te mos 12
pas to res con ven ci o na is e de po is te mos ou tros
pas to res que são au to ri za dos.

5.4 De par ta men tos e Mis são

Te mos tam bém os de par ta men tos, pois uma
co mu ni da de pre ci sa ser di vi di da, sub di vi di da e
or ga ni za da em de par ta men tos. O De par ta men to
de Jo vens, hoje, em São Le o pol do, tem 500 jo -
vens atu an tes. As se nho ras que tra ba lham e par ti -
ci pam são em ma i or nú me ro que os jo vens, só o
co ral de se nho ras co lo cou 300 vo zes no úl ti mo
Con gres so em São Le o pol do. Mu da mos a nos sa
sede em São Le o pol do para a Ave ni da 8ºBC, nú -
me ro 694. Te mos tam bém, além des ses, o De par -
ta men to da Esco la Bí bli ca Do mi ni cal, di vi di da
por fa i xas etá ri as: o Jar dim de Infân cia, de po is o
Pri má rio, de 6 a 8 anos; os Ju ni o res, de 9 a 11; os
Ado les cen tes, de 12 a 14 anos; os Jo vens, de 15 a
17 e o Jo vem-Adulto, mais de 19 anos. Esses de -
par ta men tos fun ci o nam com as suas sa las, com as 
suas pro fes so ras, com seus alu nos, es pe ci al men te
no do min go para po der mos trans mi tir a eles a pa -
la vra de Deus. Em dias de re u niões gran des, es sas
es co las tam bém es tão aber tas, por que as cri an ças
jun to com os adul tos não apren dem nada, en tão
ado ta mos esta es tra té gia: nos dias das re u niões,
eles tam bém vão ter um tra ba lho, vão ter a sua es -
co li nha para apren der lá.

So bre o evan ge lis mo e a mis são, nós te mos um 
tra ba lho in ter na ci o nal. A Assem bléia de Deus do
Rio Gran de do Sul as su miu vá ri as mis sões na
Áfri ca, cu jos mis si o ná ri os são sus ten ta dos pela
co mu ni da de de São Le o pol do. O evan ge lis mo e a 
mis são são bra ços. Nós fun da mos tra ba lhos no
Uru guai e es ta mos pen san do em en trar em ou tros 
pa í ses. O evan ge lis mo e a mis são in clu em pro gra -
mas de rá dio. Toda a par te da mí dia está na evan -
ge li za ção e na mis são. A Esco la de Edu ca ção Te o -
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ló gi ca, a EETAD que ofe re ce o bá si co em Te o lo -
gia tam bém faz par te des te bra ço. O cur so de Te o -
lo gia tem a du ra ção de qua tro anos, fun ci o na por
mó du los, tem dis ci pli nas como a Her me nêu ti ca,
toda a ciên cia da Bí blia, e tam bém ou tras ciên ci -
as, in clu si ve, Admi nis tra ção. É um cur so bem
am plo, não é so men te centrado na Bí blia, fala
tam bém de como tra tar pro ble mas fa mi li a res,
como re sol ver os con fli tos de hoje que, como se
sabe, são de gran de difi cul da de.

Fig. 10: Car taz in ter no do Tem plo da Assem bléia de Deus
(São Le o pol do)

Há tam bém a Esco la Bá si ca de Te o lo gia que
é um Se mi ná rio da qui cri a do por nós para fa lar
para a fa mí lia, para os jo vens, para os lí de res
etc. Exis te tam bém a Fa cul da de de Edu ca ção
Te o ló gi ca Lo gos, que é um cur so Su pe ri or de
Te o lo gia que tam bém fun ci o na por mó du los,
como uma gra du a ção. Tra ba lha tam bém a psi -
co lo gia, a fi lo so fia. Há tam bém Mes tra do nes sa 
Fa cul da de.

5.5 Base Te o ló gi ca

A nos sa base te o ló gi ca está fun da men ta da na
Bí blia:

• um só Deus, eter na men te sub sis ten te em
três pes so as: o Pai, o Fi lho e o Espí ri to San -
to (Dt 6.4; Mt 28.19; Mc 12. 29) ;

• ins pi ra ção ver bal da Bí blia Sa gra da, úni ca
re gra in fa lí vel de fé nor ma ti va para a vida e
o ca rá ter cris tão (2 Tm 3.14-17);

• No nas ci men to vir gi nal de Je sus, em sua
mor te vi cá ria e ex pi a tó ria, em sua res sur re i -
ção cor po ral den tre os mor tos e sua as cen -
são vi to ri o sa aos céus (Is 7.14; Rm 8.34);

• Na pe ca mi no si da de do ho mem que des ti -
tu iu da gló ria de Deus, e so men te o ar re -
pen di men to e a fé na obra ex pi a tó ria a re -
den to ra de Je sus Cris to que o pode res ta u -
rar a Deus (Rm 3. 23; At 3.19);

• Na ne ces si da de ab so lu ta do novo nas ci -
men to pela fé em Cris to e pelo po der atu an -
te do Espí ri to San to e da Pa la vra de Deus,
para o ho mem dig no do re i no dos céus. (Jo
3.3-8);

• Na se gun da vin da pre mi le ni al – in vi sí vel ao
mun do, para ar re ba tar a sua Igre ja fiel da
ter ra, an tes da gran de tri bu la ção; e por úl ti -
mo, vi sí vel o cor po ral, com sua Igre ja glo ri -
fi ca da, para re i nar sobe o mun do du ran te
mil anos (1 Ts 4.16,17; 1 Co 15. 51-54; Ap
20. 4; Zc 14. 5; Jd 14);

• No ju í zo vin dou ro, re com pen sa rá os fiéis e
con de na rá os in fiéis (Ap 20. 11-15). E na
vida eter na de gozo e fe li ci da de para os fiéis
e de tris te za e tor men to para os in fiéis (Mt
25.46).

So bre a as sis tên cia so ci al hoje nós te mos 13
Ca sas-Lares aqui em São Le o pol do; 18 cri an ças
em cada; as sis tên cia à ali men ta ção em di ver sos
ba ir ros. E ago ra lan ça mos este ano na Vila Pa u lo
Cou to a pri me i ra tur ma do cur so de ta pe ça ria.
Cons tru í mos um tem plo novo e um sa lão sim ples 
para dar mos cur so e já for ma mos a pri me i ra tur -
ma com nove e já há pes so as vi ven do da qui lo ali.

O ob je ti vo da Igre ja é: “Ide, pre gai o Evan ge lho
a toda cri a tu ra”, “Quem crer e for ba ti za do será sal -
vo” (Mc 16.15), “A or dem im pe ra ti va de Je sus”.

5.6 Espa ço para Per gun tas

Exis tem Assem bléi as de Deus fora do Bra sil ou
exis te só no Bra sil e foi fun da da aqui com este nome?

Ela exis te fora. A Assem bléia de Deus aqui foi
úni ca e de po is sur giu em ou tros pa í ses. Cada
povo tem a sua cul tu ra e os seus cos tu mes e nós,
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no Bra sil, en fren ta mos al gu mas di fi cul da des quan -
to a cos tu mes, em ou tros pa í ses, por exem plo, na
Eu ro pa, onde eu es ti ve, é bem di fe ren te, mas o
fun da men to bá si co é o mes mo.

A res pe i to do mi nis té rio, já exis te o pas to ra do fe -
mi ni no na Igre ja, que car gos a mu lher pode ocu par
na Igre ja?

A Igre ja Assem bléia de Deus tem dado cer to
apo io às se nho ras, às mu lhe res. Elas são mu i to
atu an tes, de sem pe nham na nos sa Igre ja um gran -
de e re le van te tra ba lho. Na úl ti ma Con ven ção
Ge ral em Ma ce ió, foi le va do ao ple ná rio da Con -
ven ção e foi dis cu ti do por meio dia o por quê, e fi -
cou no por quê. Nós tam bém es ta mos pre o cu pa -
dos com o mi nis té rio da mu lher na Assem bléia de 
Deus. A es po sa dos pas to res, as pes so as cha mam
de pas to ra, por que na ver da de é pas to ra, só que
não tem aque le cre den ci a men to, na prá ti ca já é,
mas le gal men te ain da não.

Como o se nhor está en xer gan do a re li gião Afro?
Eu sou uma pes soa que leio um pou co da Bí -

blia, e Deus de i xou para o ho mem o li vre-ar bí -
trio, en tão to dos são bem li vres. Enten do que não 
de ve ria exis tir uma lei para im pe dir cer tas co i sas
que vo cês que rem fa zer. Eu acho que vo cês são li -
vres como qual quer ou tra Igre ja. Se vo cês têm lá
aque les ri tu a is, é co i sa de vo cês, se vo cês acham

que está cer to, eu não vou di zer que não. Eu não
gos ta ria que uma lei vi es se me im pe dir de dar gló -
ria a Deus na mi nha Igre ja, eu não gos ta ria e não
iria fi car qui e to tam bém, pois é o que eu gos to de
fa zer. Faço o que gos to e en ten do que a pes soa
deve fa zer aqui lo que gos ta, e a Bí blia diz que
aqui lo que traz paz, se o co ra ção não con de na,
está em paz com Deus (Rm 5.1). Eu acho que vo -
cês são li vres.

A pró pria Bí blia traz que, no tem po de Cris to, se
fa zi am sa cri fí ci os!

Cla ro que exis tia, era um sim bo lis mo. Esses ri -
tu a is já exis ti am des de o Anti go Tes ta men to. Para 
mim, vo cês têm o di re i to de fa ze rem o que qui se -
rem, essa é a mi nha po si ção.

Tem de ter mi na das pes so as da Assem bléia de
Deus que nos vê como o de mô nio en car na do. Eu já
ouvi pes so as olha rem para mim e di zer: “Você é o de -
mô nio”, e eu aba i xei a ca be ça: “Se acham que eu sou 
o de mô nio, en tão de i xa as sim”. A mi nha pre o cu pa -
ção tam bém se ria em re la ção à ori en ta ção dos pas to -
res para que es sas pes so as não ti ves sem esse con fli to
co nos co, nós não que re mos isso, que re mos paz e tam -
bém que re mos o nos so can ti nho.

Não são só pes so as da Assem bléia que di zem,
há pes so as de ou tras re li giões que tam bém di zem,
vo cês sa bem dis so.
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6 Estu dan do as Re li giões VI

His tó ria do San to Da i me7

Fig. 11: Pa dri nho Alfre do, Pa dri nho Se bas tião e Mes tre Iri -
neu (San to Di a me)

6.1 Sur gi men to

O San to Da i me é, lato sen su, par te do uso ri tu -
al da aya hu as ca, que tem uma ori gem in dí ge na mi -
le nar na Amé ri ca do Sul. A pes soa da qual nas ceu a
nos sa for ma de con sa grar essa be bi da (San to Da i -
me) é Mes tre Ra i mun do Iri neu Ser ra, ma ra nhen -
se. Até este ano, pen sa va-se que ha via nas ci do em
1892, mas uma pes qui sa re cen te fe i ta por Flo res -
tan J. Maia Neto mos tra que Mes tre Ra i mun do
nas ceu no Ma ra nhão, em São Vi cen te de Fer rer,
em 15 de de zem bro de 1890. Nas ceu dois anos de -
po is da pro mul ga ção da Lei Áu rea. Era neto de es -
cra vos, sua mãe já ti nha o be ne fí cio do ven tre li vre.

Mes tre Iri neu teve con ta to com a aya hu as ca
por meio do Cen tro dos Irmãos Cos ta, que é, his -
to ri ca men te, o pri me i ro cen tro de bran cos que

usou a be bi da, em ri tu a is ti pi ca men te oci den ta is.
Os ir mãos Cos ta ti nham, no Acre, o Cen tro de
Re ge ne ra ção e Fé (CRF) que aten dia as pes so as
que vi nham do Nor des te para ocu par as ter ras no
Acre e no Ama zo nas. A vida era uma ba ta lha mu i -
to gran de, e esse Cen tro de Re ge ne ra ção e Fé usa -
va a aya hu as ca para cu rar as pes so as de do en ças.
Qu an do o Mes tre to mou a be bi da, teve uma vi -
são de vá ri as cru zes e pen sou: “Bom, se ele tra ba -
lha para o mal e eu vi cru zes, que são co i sas de
Deus, de Je sus, al gu ma co i sa está er ra da”.

Mes tre Ra i mun do Iri neu pe diu a be bi da para
to mar em casa para ver o que ia acon te cer. Ele to -
mou-a e teve a vi são de uma se nho ra, que se cha -
mou Cla ra. Essa pes soa fa lou que ele te ria que ir
para a flo res ta e fi car sete dias co men do ape nas
ma ca xe i ra, que é fa ri nha de man di o ca com água,
sem sal, por que de po is des se sé ti mo dia, to man do 
a be bi da aya hu as ca e co men do ma ca xe i ra, ele te -
ria uma re ve la ção. A ma ca xe i ra de ve ria ser in sos -
sa, sem sal. Esta se nho ra, que ha via apa re ci do na
vi são, dis se tam bém que ele ti nha uma mis são na 
Ter ra com essa be bi da e que tudo se ria ex pli ca do 
de po is dos sete dias. Mes tre Ra i mun do foi, en -
tão, para a flo res ta e o com pa nhe i ro dele, Antô -
nio Cos ta, pre pa ra va a ma ca xe i ra sem sal e le va va 
para ele na flo res ta. No sé ti mo dia, esse es pí ri to
da flo res ta, Cla ra, iden ti fi cou-se como Nos sa Se -
nho ra Con ce i ção e fa lou que ele de ve ria ir para
Rio Bran co e le var a aya hu as ca para aque la ci da -
de, pois iri am che gar do en tes para se rem cu ra dos 
pela be bi da. Assim nas ceu a Dou tri na do San to
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Da i me, por meio des sa ori en ta ção do Mes tre
Iri neu.

Nes se tra ba lho, no co me ço, o Mestre to ma va a 
aya hu as ca e con cen tra va-se. Rece bia cha ma das
bem in dí ge nas que ele mes mo en to a va du ran te o
tra ba lho. A par tir de um cer to mo men to, Nos sa
Se nho ra da Con ce i ção fa lou: “Vo cês vão co me çar 
a re ce ber hi nos que têm en si na men tos para essa
dou tri na”. Re ce beu, en tão, o pri me i ro hino que
foi “Lua Bran ca”, na dé ca da de 1930. A par tir
des se mo men to, o tra ba lho co me çou a ter essa ca -
rac te rís ti ca mu si cal, que é o tra ço prin ci pal da
Dou tri na.

Toda a dou tri na do San to Da i me está nos hi -
nos. Não exis te uma li te ra tu ra es pe ci a li za da, a
não ser os li vros de Alex Po la ri de Alver ga, que vi -
veu com o Pa dri nho Se bas tião, se gui dor do Mes -
tre Iri neu, fun da dor do CEFLURIS.

O hi ná rio do Mes tre foi mon ta do du ran te
toda a sua vida e con tém 132 hi nos, que são sal -
mos e en si na men tos re ce bi dos. Eram en tre gues
du ran te o tra ba lho, ou em mo men tos de me di ta -
ção em que ele ti nha a ins pi ra ção, o con ta to com
o di vi no pro por ci o na do pela ex pe riên cia de ex -
pan são da cons ciên cia.

A be bi da San to Da i me di fe re da aya hu as ca
por que ela é re za da, ou seja, can tam-se os hi nos
du ran te todo o tem po de fer vu ra da be bi da, em
um ri tu al que en vol ve in ten so tra ba lho es pi ri tu al
dos par ti ci pan tes.

O nome San to Da i me de ri va do iní cio da
Dou tri na, quan do os par ti ci pan tes eram ori en ta -
dos a pe di rem a Deus, por meio da be bi da, o que
pre ci sa vam: “Dai-me cura, dai-me amor, dai-me
pros pe ri da de”. A lin gua gem ca bo cla cu nhou o
nome usa do até hoje. Como as pes so as pe di am,
tomavam a be bi da, fa zi am os tra ba lhos e re ce bi am
o que pe di am, en tão, se po pu la ri zou com o “San -
to Da i me”.

O nome da nos sa Igre ja é Igre ja do Cul to Eclé -
ti co da Flu en te Luz Uni ver sal Pa tro no Se bas tião
Mota de Melo (Sa pi ran ga – Pi ca da Ve rão). O Pa -
dri nho Se bas tião era um ca bo clo, mis tu ra do bra -
si le i ro com o ín dio, e de sen vol veu a me di u ni da de
es pí ri ta, tra ba lhan do com os es pí ri tos Be zer ra de
Me ne zes e pro fes sor dou tor Antô nio Jor ge.

O Pa dri nho Se bas tião re a li za va tra ba lhos de
mesa, tra ba lhos es pí ri tas, re ce ben do es pí ri tos para 
fa zer cu ras. Ele fi cou mu i to do en te. Era uma do -
en ça do fí ga do e não hou ve mé di co que con se -
guis se iden ti fi car a do en ça. Ele fi cou sa ben do da
fama do Cen tro do Mes tre Iri neu e foi pro cu -
rá-lo. Na ter ce i ra vez, o Mes tre dis se para ele to -
mar o Da i me e ir para o seu lu gar. Ele teve uma
vi são as tral de uma ci rur gia. Os se res che ga ram,
ele saiu do cor po e fi cou en xer gan do es ses se res fa -
zen do a ci rur gia. Ti ra ram de den tro do fí ga do um 
be sou ro, um in se to de na tu re za es pi ri tu al e dis se -
ram: “Dis so aqui você não mor re mais, pode ir
tran qüi lo, se guir seu ca mi nho”. Foi a par tir des te
fato, que ele se en tre gou para o tra ba lho es pi ri tu al 
com o Mes tre.

Se bas tião co me çou a re ce ber hi nos e au to ri za -
ção do Mes tre para fa zer Da i me na co mu ni da de
onde vi via. Qu an do o Mes tre fa le ceu, em 1971, o
Pa dri nho Se bas tião re ce beu o hino “Le van to essa
Ban de i ra”, uma es pé cie de de cla ra ção de que se ria
ele quem iria as su mir o co man do es pi ri tu al. Hou -
ve uma di ver gên cia com as pes so as mais an ti gas, e
o Pa dri nho Se bas tião se re ti rou para um tra ba lho
pró prio, na Co lô nia 5000, as sim cha ma da por que
cus tou cin co mil cru ze i ros, uma pe que na co mu ni -
da de ad qui ri da por al guns fiéis ao lí der Se bas tião.

Mais tar de, o Pa dri nho Se bas tião foi para den -
tro da flo res ta com o ob je ti vo de for mar vida co -
mu ni tá ria. A pri me i ra ten ta ti va foi no se rin gal
Rio do Ouro, que o IBAMA ce deu. Cons tru í ram
vá ri as ca sas, ti ve ram mu i to tra ba lho. De po is o
IBAMA pe diu a ter ra de vol ta, ale gan do que ela já 
ti nha dono. Re ce beu ou tra ter ra, na mar gem do
Iga ra pé Ma piá, onde o Pa dri nho es ta be le ceu sua
nova co mu ni da de, até hoje ma triz da Dou tri na e
onde está en ter ra do. Quem qui ses se to mar o Da i -
me, con sa grar essa for ça, ter aces so aos en si na -
men tos dos hi nos, ti nha que ir até a Ama zô nia. O
Pa dri nho Se bas tião, en tão, fa lou: “Nós va mos ex -
pan dir, nós va mos sair da qui, vão che gar uns ca -
be lu dos, uns pe re gri nos e eles vão ex pan dir a
Dou tri na”. E foi o que acon te ceu. Lú cio Mor ti -
mer foi o pri me i ro hip pie a che gar lá no Ma piá,
bus can do essa re ve la ção es pi ri tu al. Essas pes so as
con quis ta ram a con fi an ça do Pa dri nho, e ele lhes
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deu a mis são de ex pan dir o tra ba lho para os cen -
tros ur ba nos.

O Pa dri nho Se bas tião fa le ceu em 1990, e o
seu fi lho, Pa dri nho Alfre do, foi quem to cou a
dou tri na adi an te. Hoje ele é o Pre si den te, o Mes -
tre Ime di a to da Dou tri na. O Pa dri nho Alfre do,
como re pre sen tan te, como pes soa res pon sá vel, vi -
si ta os cen tros fi li a dos à Igre ja re gu lar men te. Se -
ria, mais ou me nos, como é a Fe de ra ção Espí ri ta.
Te mos no Bra sil cen tros fi li a dos ao tra ba lho a que 
o Pa dri nho Alfre do dá con ti nu i da de.

6.2 A Estru tu ra Admi nis tra ti va da Igre ja

A Igre ja do Cul to Eclé ti co da Flu en te Luz
Uni ver sal, do Pa tro no Se bas tião Mota de Melo,
tem como Mes tre Ime di a to Alfre do Gre gó rio de
Melo. O Con se lho Su pe ri or Dou tri ná rio ava lia as 
ques tões da dou tri na, ten do como mem bros vi ta -
lí ci os o pró prio Pa dri nho Alfre do, Val de te, seus
ir mãos e a Ma dri nha Rita Gre gó rio, vi ú va do Pa -
dri nho Se bas tião.

6.3 Aya hu as ca

A aya hu as ca não é um alu ci nó ge no, é um en -
teó ge no. Qual é a di fe ren ça en tre o alu ci nó ge no e
o en teó ge no? O alu ci nó ge no pro duz alu ci na ções
es tra nhas no in di ví duo, “co i sas” que não exis tem. 
O en teó ge no sus ci ta a ex pe riên cia de Deus em si
mes mo, ou seja, ele faz a pes soa in te ri o ri zar-se. O
que ela en xer ga não são alu ci na ções, ela in te ri o ri -
za-se e en xer ga a si mes ma para cres cer, avan çar,
ten tar bus car um ca mi nho, tan to es pi ri tu al quan -
to um ca mi nho para a sua vida. O pro ces so en teó -
ge no per mi te o con tro le do in di ví duo so bre o
pro ces so, a alu ci na ção, não. Tan to que as pes qui -
sas atu a is com pro va ram que, na fo lha da cha cro -
na ou ra i nha, um dos com po nen tes do chá, exis te
mais DMT, o prin cí pio ati vo que pos si bi li ta ex -
pan são da cons ciên cia, do que num copo nor mal
de 100 ml de San to Da i me.

Exis te uma pu bli ca ção re cen te, or ga ni za da por 
Be a triz C. La ba te, com o tí tu lo O uso ri tu al da

aya hu as ca. Este li vro faz um re tros pec to, des de o
uso in dí ge na da be bi da. Con ta, com base na vi são 
an tro po ló gi ca, o uso que os ín di os fa zi am dela,
que tri bos a usam hoje, qua is fo ram as pri me i ras a 
usá-la. Em se gui da, ava lia o Mes tre Iri neu, o seu
tra ba lho e o tra ba lho do Pa dri nho Se bas tião.
Apre sen ta ou tras li nhas, como a União do Ve ge -
tal (UDV), que tam bém usa a be bi da.

Em 1996, foi mon ta da uma co mis são mul ti -
dis ci pli nar pelo an ti go Con se lho Na ci o nal de
Entor pe cen tes (CONFEN), para ava li ar o uso da
aya hu as ca. Fa zi am par te des te Con se lho an tro pó -
lo gos, ci en tis tas que es tu da vam o seu efe i to quí -
mi co, e re pre sen tan tes da Igre ja Ca tó li ca. O
CONFEN che gou à con clu são de que era pos sí vel
li be rar o uso para ri tu a is, o “uso ri tu al da aya hu as -
ca” no Bra sil.

O Cor re io Bra si li en se, jor nal de Bra sí lia, pu -
bli cou uma ma té ria a res pe i to da li be ra ção do uso
da aya hu as ca. Já exis tia, in clu si ve, uma Igre ja do
San to Da i me na que la ci da de. A ma té ria foi po si -
ti va para nós, pois pu bli ca ram as in for ma ções que 
sa í ram no re la tó rio com o tí tu lo é “O Chá aya hu -
as ca é ino fen si vo à sa ú de”:

A afir ma ção, com base em con clu sões pre li mi na res de
pes qui sa ain da iné di ta – e pu bli ca da com ex clu si vi da de
pelo Cor re io Bra si li en se -, é en tre ou tras de duas ins ti -
tu i ções res pe i tá ve is: Esco la Pa u lis ta de Me di ci na, da
Uni ver si da de de São Pa u lo, e Uni ver si da de da Ca li fór -
nia (EUA). Se gun do elas, o chá Ho as ca (tam bém co -
nhe ci do como Aya hu as ca ou Da i me) que se su pu nha
subs tân cia en tor pe cen te, é ino fen si vo à sa ú de. O chá,
se gun do a pes qui sa, as si na da por al gu mas das ma i o res
au to ri da des mun di a is em to xi co lo gia, et no bo tâ ni ca,
psi qui a tria e psi co far ma co lo gia, – en tre ou tros, os ci en -
tistas nor te-americanos Rick Stras man e Char les Grobb
– é, do pon to de vis ta to xi co ló gi co, qua se tão inó cuo
quan to a água e bem pró xi mo ao suco de ma ra cu já.

As plan tas uti li za das para fa zer a be bi da são a
ra i nha, que é a Psi co tris Vi ri dis, de cu jas fo lhas se
faz o chá; o ja gu be, que é um cipó ama zô ni co. Da
mis tu ra des sas duas plan tas, o prin cí pio mas cu li -
no e o prin cí pio fe mi ni no, os ín di os fa zem seus ri -
tu a is de cura an ces tra is. O uso in dí ge na des sas
plan tas tam bém é para fins de co nhe ci men to.
Eles usam a aya hu as ca para achar a caça na mata,
sa ber a lo ca li za ção de uma pes soa per di da, para
cu rar-se de do en ças.
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6.4 Os Ri tu a is da Dou tri na

Existem dois ti pos de ri tu a is: os es pi ri tu a is e
os so ci a is. O nos so li vro de nor mas e de ri tu a is é 
o úni co li vro ofi ci al da dou tri na edi ta do pela
Igre ja do Cul to Eclé ti co da Flu en te Luz Uni -
ver sal. Ele en si na como abrir um tra ba lho e
como con du zi-lo. O fe i tio en vol ve co lher a plan -
ta e fa zer a be bi da, que tam bém é um tra ba lho
es pi ri tu al.

Os hi ná ri os são os tra ba lhos em que se can tam 
os en si na men tos de uma pes soa de gran de vul to,
no caso aqui o Mes tre Iri neu. São ne ces sá ri as de
sete a oito ho ras para can tar to dos os hi nos. Nes se 
tem po, pas sa-se por toda a ex pe riên cia es pi ri tu al
do Mes tre que foi re ce ben do os hi nos ao lon go da 
vida. Vi ve-se vida da pes soa com a pas sa gem dos
can tos.

A con cen tra ção é o tra ba lho de cura de i xa do
pelo Mes tre Iri neu. Con sis te em can tar uma sé rie
de 12 hi nos. Duas ho ras de con cen tra ção, em si -
lên cio, sob o efe i to do San to Da i me. Para in tros -
pec ção, bus car o ca mi nho, bus car a sua cura e
mais al guns hi nos para en cer rar o tra ba lho. Ao
todo são qua tro ho ras de tra ba lho. O hi ná rio é
um tra ba lho ba i la do, e os tra ba lhos de cura são
aque les nos qua is fo ram re u ni dos hi nos pe din do
cura para as pes so as. Na li nha de cura, há os tra -
ba lhos do Pa dri nho Se bas tião, do Pa dri nho Wil -
son, o tra ba lho de Cru zes, que são os es pe cí fi cos
para bus car a cura das pes so as.

A San ta Mis sa é um tra ba lho fe i to em toda a
pri me i ra se gun da-feira do mês, pe din do o en ca mi -
nha men to das pes so as que já fi ze ram a pas sa gem. É 
um tra ba lho cur to, de umas duas a três ho ras.

Qu an to aos ri tu a is so ci a is, exis te far da men to,
no qual a pes soa que as su me o com pro mis so com
a Dou tri na põe a es tre la no pe i to. A far da é uma
cal ça azul, ca mi sa bran ca, sa pa to azul, gra va ta
azul e essa es tre la no pe i to de seis pon tas com uma 
águia pou sa da so bre uma lua cres cen te. Com o
far da men to, a pes soa as su me o com pro mis so por
meio des se ri tu al de co lo car a sua es tre la no pe i to.

Ca sa men to e ba tis mo, como em qual quer ou -
tra igre ja, há um ri tu al que fa ze mos com o
Da i me.

Os hi ná ri os can ta dos são os ofi ci a is para se
can tar em cada data. Fora as con cen tra ções que
acon te cem todo dia 15 e 30 e a Mis sa, que é na
pri me i ra se gun da-feira do mês, há tam bém uma
sé rie de da tas co me mo ra ti vas.

No ri tu al do fe i tio, o tra ba lho dos ho mens e o
tra ba lho das mu lhe res são se pa ra dos, por que a fo -
lha é o prin cí pio fe mi ni no e as mu lhe res tra ba -
lham com a fo lha, os ho mens com o cipó. Então,
co le tar o ja gu be na flo res ta, a es co va ção, a pro du -
ção de le nha, faz par te do ri tu al do fe i tio. A “ba te -
ção” é quan do o ja gu be é cor ta do e tem que ser
“ba ti do” até des fi ar.

Alan car di no Val le jos: A Dou tri na do San to
Da i me não é bem re li gião, não é bem dou tri na,
não é bem se i ta e é, por isso, Cul to Eclé ti co. A pre -
pa ra ção da aya hu as ca fun ci o na como a pre pa ra ção
da hós tia. Se pe gar mos um pou co de fa ri nha com
água e fi zer mos um co zi men to, não te mos  a hós tia,
por que não pas sou pela con sa gra ção de um sa cer -
do te. Essa é a di fe ren ça bá si ca en tre o San to Da i me 
e a aya hu as ca ou yagé que os ín di os usam. Por quê?
Eles cor tam o cipó na flo res ta, jun tam com a fo lha
que eles co lhem na flo res ta tam bém, co lo cam
numa pa ne la, fa zem o chá e to mam. Ago ra, o ri tu al
do San to Da i me é mais com ple xo. Ele é aber to
com um tra ba lho, can tam-se hi nos e ou tros can tos
du ran te todo o tem po que se está tra ba lhan do, ou
seja, este é o tra ba lho da con sa gra ção, da al qui mia
do San to Da i me.

Ra fa el Gue Mar ti ni: O fe i tor, a pes soa que faz
o Da i me, não pode fa lar, é si lên cio ab so lu to. A
pes soa pre ci sa fi car qui e ta para es cu tar quan do o
Da i me avi sa ao fe i tor que está pron ta a be bi da. A
pes soa vai até a pa ne la e bate três ve zes e as ou tras
pes so as que es tão em vol ta sa bem que está na hora 
de re ti rar a pa ne la do fogo. Cada pes soa, na sua
fun ção vai, re ti ra a pa ne la, põe para es cor rer.

Tam bém exis te um tra ba lho so ci al. Na Ama -
zô nia, é mu i to di fí cil che gar aos lu ga res. Há todo
esse povo po bre que foi para lá com es pe ran ça...
Nós sus ten ta mos o tra ba lho de les de man da rem o 
Da i me para nós, e tam bém um tra ba lho so ci al
por meio da Co o pe ra ti va Agro ex tra ti vis ta do Ma -
piá e Mé dio Pu rus (COOPERAR), que é o agro ex -
tra ti vis mo e a agro flo res ta.
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No ri tu al do hi ná rio, a far da é bran ca. As mu -
lhe res usam co roa, uma fa i xa ver de, umas ale go -
ri as, que são fi tas co lo ri das, com as co res do ar -
co-íris e um sa i o te ver de. É a prin ce sa, re pre sen -
tan do o co man do da ra i nha da flo res ta.

O de se nho da Igre ja é sex ta va do. Em todo o
tra ba lho fe i to, tan to sen ta do quan to de pé, os ho -
mens fi cam de um lado e as mu lhe res do ou tro.
Tem uma mesa no for ma to de uma es tre la de seis
pon tas no cen tro, no meio, um cru ze i ro. O mo vi -
men to de ba i la do con sis te num mo vi men to
como de uma bo bi na para fa zer a ener gia flu ir e
dis tri bu ir para to dos. Há três ti pos de ba i la do: a
mar cha, a ma zur ca e a val sa. Cada hino é um des -
ses três ti pos de ba i la do e can ta-se, e to ca-se den -
tro des se sex ta va do da Igre ja. Aqui na igre ja Cru -
ze i ro do Sul, no Can ta ga lo, em Por to Ale gre, está
sen do cons tru í da uma Igre ja em for ma de es tre la.

Em Ju ruá, es tão as no vas co mu ni da des. O Pa -
dri nho Alfre do, numa vi são de ex pan são da dou -
tri na, está organi zan do no vas co mu ni da des para
de sen vol ve rem esse tra ba lho de fa zer o Da i me,
abas te cer as nos sas igre jas e tam bém de pre ser va -
ção do meio am bi en te. Incen ti va as pes so as a
per ma ne ce rem na flo res ta sem ter que cor tar
ma de i ra, sem ter que ex plo rá-la de ma ne i ra ir re -
gu lar para so bre vi ver. O Daime dá essa pos si bi li -
da de, já que es sas co mu ni da des têm a ta re fa de
abas te cer as igre jas que es tão se ex pan din do pelo
mun do.

6.5 Espa ço para Per gun tas

To dos os lo ca is onde se re a li za o ri tu al do San to
Da i me, to das as igre jas têm exa ta men te o mes mo ri -
tu al? Eles não di ver gem?

Ra fa el Gue Mar ti ni: Na li nha das igre jas fi li a -
das ao Cen tro Eclé ti co da Flu en te Luz Uni ver sal,
a nos sa Igre ja, tem ha vi do pou cas va ri a ções. No
en tan to, cada gru po tem suas ca rac te rís ti cas e aca -
ba de sen vol ven do mais cer tos as pec tos do tra ba -
lho de acor do com a vo ca ção lo cal. Até por que
exis te um ri tu al es ti pu la do, mas há es pa ço para
in clu ir os apren di za dos lo ca is, os hi ná ri os de cada
egré go ra. No li vro da Be a triz La ba te, tem um flu -

xo gra ma, um or ga no gra ma que mos tra uma
gama gran de de li nhas com suas ori gens e des do -
bra men tos. O pró prio Alto San to, onde se ini ci ou
um tra ba lho do Mes tre Iri neu, apre sen ta di fe ren -
ça. Por exem plo, a mesa sex ta va da é da li nha do
Pa dri nho Se bas tião, a mesa do Mes tre era qua -
dra da. Eu acho até que o Alan car di no po dia fa lar
me lhor por que já vi si tou vá ri as igre jas.

Alan car di no Val le jos: Por exem plo, a União
do Ve ge tal (UDV), que usa o mes mo chá, tem
ou tro de se nho por que as pes so as re ce be ram ins pi -
ra ção de ou tro Mes tre, o Mes tre Ga bri el. Ele
tam bém re ce beu como fa zer o tra ba lho, com ou -
tros cha ma dos, etc. A li nha do Mes tre Iri neu tem
pe que nas di fe ren ças da li nha do Pa dri nho Se bas -
tião, por que o Pa dri nho Se bas tião, quan do saiu,
re ce beu es pi ri tu al men te, por meio des se ca nal
me di ú ni co, al gu mas in for ma ções, e isso se re fle -
tiu no tra ba lho. No en tan to, há ou tras li nhas,
como a bar qui nha, por exem plo, cujo nome do
chá também é San to Da i me, e eles têm um tra ba -
lho to tal men te di fe ren te. É mais um tra ba lho de
mesa, um tra ba lho qua se na li nha kar de cis ta, só
que eles in ge rem o chá. Como o chá ca u sa uma
ex pan são de cons ciên cia, fa ci li ta a co mu ni ca ção
com essa su ti li da de do cos mos, vamos di zer as -
sim, não só com os ou tros in di ví du os pre sen tes
na que la ses são, mas até nes sa re la ção pas sa do-
pre sen te-futuro de cada pes soa, e é, por isso, que
se fala em cura. O nome “cura” vem do ca bo clo
da flo res ta, nós, aqui na ci da de, evi ta mos usar esse 
nome para não con fun dir com al gu ma li nha de
re mé dio que pos sa con fli tar com al gu ma ciên cia
mé di ca aqui da nos sa so ci e da de es ta be le ci da.
Diz-se tra ba lho de cura por que mu i tas pes so as
aca bam re ce ben do in for ma ções que se pro je tam
na sua vida be ne fi ca men te. As pes so as di zem “re -
ce bi uma cura!”, mas não é um re mé dio, não usa -
mos o San to Da i me como re mé dio, mas como
um sa cra men to. No San to Da i me, não se con ver -
sa, é mu i to pou co o que se con ver sa. Toda a in -
for ma ção, tudo que se pre ci sa, está nos nos sos hi -
ná ri os, as sim como, por exem plo, as li nhas evan -
gé li cas têm a pa la vra ins pi ra da na Bí blia. Isso não
quer di zer que não se leia a Bí blia du ran te as ses -
sões do San to Da i me, tam bém se es tu da a Bí blia,
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mas es tu da-se o Ma ha ba rat ha, es tu da-se o Espi ri -
tis mo, o Li vro dos Espí ri tos. Em suma, o nú me ro
de in for ma ções que a dou tri na pos si bi li ta, por ser
eclé ti ca, é mu i to gran de. Essa di ver si da de per mi -
te-nos atin gir uma pes soa, ou tra e ou tra, cada
uma den tro da sua sub je ti vi da de, da sua per so na -
li da de, das suas ques tões pes so a is.

A mi nha per gun ta é a res pe i to dos sím bo los,
como a mesa sex ta va da e a es tre la de seis pon tas. Isso
tem al gum sig ni fi ca do es pe cí fi co, re pre sen tam al gu -
ma co i sa es ses sím bo los na re li gião do San to Da i me?

Fig 12: A Cruz de ca ra va ca e a Co mu ni da de (San to Da i me)

Alan car di no Val le jos: Tem uma re pre sen ta -
ção sim. O Mes tre Iri neu, quan do re ce beu a dou -
tri na, ado tou o san to cru ze i ro, a cruz de ca ra va ca
como sím bo lo da dou tri na, que ele re ce beu es pi -
ri tu al men te. A cruz de ca ra va ca é uma cruz que
foi co nhe ci da pou co de po is do ano de 1200.
Qu ando ele es pi ri tu al men te co me çou a tra ba -
lhar, viu que a ali an ça en tre sol, a lua e as es tre las
eram as for ças que re gi am a Ter ra e até hoje nós
sa be mos que a lua tem essa in fluên cia, o sol tam -
bém tem etc. O Pa dri nho Se bas tião era mu i to
me di ú ni co. Ele era um mé di um de mesa, co me -
çou tra ba lhan do me di u ni ca men te. Ele teve uma
pas sa gem mu i to for te com uma en ti da de es pi ri tu -
al, que lhe pe diu que fi zes se um tra ba lho cha ma -
do “tra ba lho es tre la”. Foi a par tir de en tão que
sur giu a idéia de fa zer-se a mesa es tre la, que na li -
nha do CEFLURIS é uma es tre la, na li nha do
Mes tre não, a mesa é re tan gu lar. Há ou tras li nhas
em que a mesa é qua dra da. Então, na mesa da li -
nha do CEFLURIS, do Pa dri nho Se bas tião, ado -
tou-se esta fi gu ra da es tre la, que é a mes ma que o
Mes tre Iri neu im plan tou nos seus far da dos ain da
quan do ele es ta va vivo. Então tal vez o Pa dri nho
Se bas tião te nha tido uma ins pi ra ção es pi ri tu al

com re la ção à es tre la do Mes tre, mas, com cer te -
za, tam bém por in fluên cia des sa con ver sa es pi ri -
tu al que ele teve com essa en ti da de.

Ra fa el Gue Mar ti ni: São vá ri os sim bo lis mos.
Como não tem nada que diga “é isso”, “é aqui lo”,
o fol clo re do Da i me tem vá ri as in for ma ções. Eu
já ouvi que o Mes tre te ria dito que o cru ze i ro tam -
bém sig ni fi ca va a pos tu ra que o ho mem deve ter:
o om bro e os olhos ali nha dos, com o pen sa men to
ele va do. O ser hu ma no é uma cruz de ca ra va ca.

Uma vez que a re li gião é ba se a da nes se chá, como 
se faz com as cri an ças, elas não po dem fre qüen tar a
re li gião? O que en ten di é que para en trar na re li gião 
tem que as si nar um ter mo de com pro mis so... E as
cri an ças?

Ra fa el Gue Mar ti ni: Nor mal men te as cri an -
ças são fi lhas das pes so as que par ti ci pam. Os pais
são res pon sá ve is pe las cri an ças. Elas to mam de
con ta-gotas e só nos hi ná ri os, tra ba lhos que exi -
gem con cen tra ção não se le vam cri an ças. Só vai se 
a cri an ça é um pou co mais ve lha e já tem aque la
ca pa ci da de de con cen trar-se. Mas é de con -
ta-gotas, é em pou cas do ses, mas como a Ali ne fa -
lou, tem pes so as que usam o Da i me para fa zer o
par to, tem uma par te i ra da dou tri na que já fez vá -
ri os par tos com re sul ta dos fan tás ti cos de di mi -
nu ir a dor.

Alan car di no Val le jos: Com re la ção às cri an -
ças, foi re a li za do um es tu do com as cri an ças do
Céu do Ma piá que par ti ci pam da Dou tri na com
os pais, os avós, todo mun do to man do o San to
Da i me. A con clu são a que se che gou foi que, ape -
sar de vi ve rem na flo res ta, lon ge dos gran des cen -
tros ur ba nos, lon ge das gran des in for ma ções de
mas sa, são cri an ças que têm uma evo lu ção es pi ri -
tu al e men tal mais apu ra da que aque las de mu i tos 
nú cle os das ci da des gran des onde o en si no é mu i -
to mais apu ra do. Esse es tu do já foi fe i to, já tem
até um pa re cer que foi o que le vou o CONFEM,
hoje SENADI, a re es tu dar vá ri as ques tões. Eles
dis se ram que não tem pro ble ma para a cri an ça.
Ne nhu ma cri an ça do Ma piá tem pro ble ma de
psi co se, tem pro ble ma de es qui zo fre nia, pelo
con trá rio, mos tra ram-se cri an ças com uma alta
ca pa ci da de de as si mi la ção e um gran de po ten ci al
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co mu ni tá rio, ou seja, cri an ças vol ta das para a ca -
ri da de ape sar de pe que nas, aju dan do os ou tros.
Lá che gam mu i tos es tran ge i ros, e as cri an ças tam -
bém se dis põem nes se tra ba lho com os es tran ge i -
ros a ori en tar os adul tos.

Como na nos sa dou tri na, o en si na men to está
todo nos hi nos, gos ta ria de ofe re cer, em ho me na -
gem a vo cês que vi e ram até aqui, agra de cen do a
pre sen ça, para con sa grar esse mo men to, um hino
para te rem uma idéia de como é o nos so ri tu al.

6.6 Hino do Pa dri nho Alfre do Gre gó rio
de Melo

143. Cris to Re den tor

Em ho me na gem vou can tar este pre sen te
Em união para to dos com pre en der

Lem bran do a Lua e a luz do Sol nas cen te
Sen ti do o mar e as mon ta nhas per ce ber
Sa ú do a to dos que se fa zem aqui pre sen tes

Ro gan do a Deus para to dos en ten der
Que o tem po é che ga do para to dos
Fi lhos de Deus que de se ja rem apren der

Esta for ça é viva no es pí ri to
De cada um que em ma té ria está vi ven do
So men te Deus é quem do mi na to dos os se res
Jun ti nho à Mãe sabe o que está fa zen do

Eu agra de ço a Je sus Cris to Re den tor
A Vir gem Mãe com ca ri nho e com amor
Ao Mes tre Impé rio, ao Se nhor São Iri neu
Meu Pai e eu e to dos que acre di tou

Eu ar re ma to agra de cen do à na tu re za
Esta be le za que o ven to me so prou
Lou va do se jam sem pre os se res di vi nos
Dou viva a Deus aos pés do Cris to Re den tor
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7 Estu dan do as Re li giões VII

Igre ja Ca tó li ca, Apos tó li ca, Ro ma na:

Igre ja Ca tó li ca: Al guns apon ta men tos so bre

sua his tó ria, es tru tu ra e iden ti da de8

Te nho uma gran de ale gria em po der ocu par
este es pa ço do Estu dan do as Re li giões para fa lar,
em for ma qua se tes te mu nhal de mi nha re li gião, a
Igre ja Ca tó li ca, Apos tó li ca Ro ma na9. Di ri jo-me
es pe ci al men te aos lí de res e se gui do res de ou tras
re li giões. Peço des cul pas aos ca tó li cos, por ser re -
pe ti ti vo para eles.

A Igre ja Ca tó li ca tra ba lha mu i to com ima gens
e dá mu i ta im por tân cia à vi su a li za ção dos seus
sím bo los re li gi o sos, às suas ex pres sões re li gi o sas,
às ima gens de san tos. É o mo ti vo por que es tou
ini ci an do esta mi nha fala com a tela re ple ta de
ima gens mul ti co lo ri das.

Estou ven do que cha mou a aten ção de al guns
uma ima gem... É!. É uma ima gem mu i to cu ri o sa,
que eu en con trei em Lou va in, na Bél gi ca. Encon -
tra-se na Ca te dral de Lou va in. Essa ima gem mos -
tra a avó de Je sus ten do em seu colo, sua fi lha Ma -
ria, a mãe de Je sus, e esta, por sua vez, ten do Je sus
no colo: San ta Ana, San ta Ma ria e o Me ni no
Je sus.

7.1 Ba ses Ge ra is

Nós po de mos fa zer uma le i tu ra da Igre ja, da
sua his tó ria, da sua es tru tu ra e iden ti da de, com
base nas ima gens que co nhe ce mos. O que apre -
sen to aqui é ape nas uma mí ni ma amos tra dis so.

Fig. 13: Eu ca ris tia – Hós tia Con sa gra da

Eu po de ria des ta car di ver sos as pec tos. Alguns 
de vo cês es tão per ce ben do, na pe que na amos tra
de ima gens aqui apre sen ta das, a co me çar pe las
fo tos do epis co pa do, da re pro du ção de ima gens
como a de San to Agos ti nho (bis po, dou tor da
Igre ja), de São João Ma ria Vi an ney (o San to
Cura D’Ars), pa dro e i ro dos pa dres e dos pá ro -
cos. A Igre ja Ca tó li ca é de uma es tru tu ra emi -
nen te men te cle ri cal.

Gran de par te da his tó ria e da dou tri na da Igre -
ja pode ser vis ta de se nha da nos vi tra is das igre jas
(tem plos). Os vi tra is as sim de se nha dos fo ram, ao
lon go de sé cu los, um ex ce len te meio di dá ti co e
ca te qué ti co para di fun dir a dou tri na e a his tó ria
da Igre ja. Ne les mu i tas ce nas da his tó ria da sal va -
ção são nar ra das.

Entre as ima gens apre sen ta das, eu fiz ques tão
de tra zer à me mó ria, as que di zem res pe i to, às as -
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sim con si de ra das duas gran des se pa ra ções da
Igre ja. O pri me i ro gran de cis ma, o cha ma do cis -
ma ori en tal, que foi no sé cu lo XI, e o gran de
mo vi men to li de ra do por Lu te ro, que foi no sé -
cu lo XVI. Ape sar das se pa ra ções acon te ci das, a
Igre ja Ca tó li ca, con tra ri a men te ao que mu i tas
ve zes é dito, não é uma es tru tu ra mo no lí ti ca
quan to à ex pli ca ção dou tri nal e à or ga ni za ção.
Exis tem vá ri os pon tos em que não há ape nas
uma ver são. Exis tem den tro da pró pria Igre ja,
ex pli ca ções da dou tri na ou prá ti cas da fé que não 
são uni for mes.

A Igre ja Ca tó li ca his to ri ca men te sem pre de -
mons trou gran de apre ço pela as sim cha ma da “ad -
mis são uni ver sal”. Aliás, o ter mo “ca tó li co” sig ni -
fi ca uni ver sal. A ad mis são uni ver sal leva tam bém
ao que exis te mu i to acen tu a do na Igre ja, que é a
sua ten dên cia ao cen tra lis mo dou tri ná rio e hi e -
rár qui co. Para po der man ter uma uni da de uni -
ver sal, é ne ces sá rio, se gun do se en ten de, esse cen -
tra lis mo dou tri ná rio, esse cu i da do, essa vi gi lân cia 
cen tral com re la ção à dou tri na.

Evi den te men te que, no bre ve es pa ço de tem -
po, que aqui te mos, não vou po der en trar nas di -
fe ren ças que exis tem, na com ple xi da de que é a
Igre ja Ca tó li ca e como ela se ex pres sa his to ri ca -
men te den tro das di fe ren tes cul tu ras, nas mu i tas
ten ta ti vas, que fo ram fe i tas e es tão sen do fe i tas. O 
que tal vez seja im por tan te es cla re cer aqui é que
exis tem ver da des da fé de di fe ren te uni ver sa li da -
de, isto é, exis tem as pec tos que são exi gên ci as ne -
ces sá ri as e fun da men ta is para to dos em to dos os
tem pos e lu ga res e exis tem ou tros as pec tos que
po dem so frer adap ta ções.

A re li gião ca tó li ca, as sim como as de ma is Igre -
jas den tro do cris ti a nis mo, cul ti va e trans mi te a fé 
em um Deus, den tro da mes ma tra di ção da fé
mo no te ís ta, das as sim cha ma das re li giões abraâ -
mi cas (re fe rên cia ao Pa tri ar ca Abraão): o ju da ís -
mo, o cris ti a nis mo e o is la mis mo. No cris ti a nis -
mo, Deus se re ve la, de ma ne i ra es pe ci al em Je sus
de Na za ré como ver da de i ro ho mem e ver da de i ro
Deus, e na for ça do Espí ri to San to.

Fig. 14: San ta Ana, Nos sa Se nho ra e o Me ni no Je sus.

A ima gem de Je sus no colo da sua mãe, que
por sua vez está no colo da mãe dela, ex pres sa este
lado do “ver da de i ro ho mem”.

Je sus de Na za ré mos trou o de se jo de ver a sua
mis são con ti nu a da por um gru po de se gui do res.
O nú me ro dos “doze após to los” é im por tan te
como sim bo lis mo do novo Povo de Deus, povo
que abran ge tudo, trans fi gu ra do na mis são e na
iden ti da de de Je sus. Enten de-se que os su ces so res
dos após to los são os bis pos. Para a Igre ja Ca tó li -
ca, os bis pos são os su ces so res le gí ti mos dos após -
to los. Den tre os após to los, Pe dro re ce beu do pró -
prio Je sus uma mis são es pe ci al de li de ran ça. Nis -
so re si de o cen tro da afir ma ção da Igre ja Ca tó li ca
de que o con ti nu a dor do che fe da Igre ja é o su ces -
sor de Pe dro, o Bis po de Roma, o Papa.

A or ga ni za ção hi e rár qui ca da Igre ja gira em
tor no do Papa e da Cú ria ro ma na: a Cú ria ro ma -
na sim bo li za o lado ins ti tu ci o nal, bu ro cra ti za do
da Igre ja que acu mu la dois mil anos de exis tên cia. 
É no tá vel que os pa pas ul ti ma men te mos trem um 
an se io mu i to gran de de sair de Roma e ir ao en -
con tro dos di fe ren tes po vos. De i xar, de cer ta for -
ma, a Cú ria ro ma na onde ela está, e en trar em
con ta to vivo com os de ma is bis pos e suas re a li da -
des, ma ni fes tan do-se como lí der es pi ri tu al no
pas to re io em todo o mun do. O Papa é um bis po
en tre os bis pos. Ele não é o Bis po do mun do, é o
Bis po de Roma, que se re la ci o na com os de ma is
bis pos, como lí der re li gi o so. O Papa não re pre -
sen ta uma ca te go ria es pe ci al na hi e rar quia, ele é
um bis po, o Bis po de Roma, que tem au to ri da de
es pi ri tu al so bre toda a Igre ja Ca tó li ca, isso por -
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que, pela tra di ção, Pe dro es co lheu Roma como
lu gar para seus úl ti mos dias. Os pa dres são au xi li a -
res dos bis pos. Na Igre ja Ca tó li ca, des de o sé cu lo
IV, o cle ro (bis pos e pa dres) é ce li ba tá rio e mas cu -
li no. O ce li ba to en trou na Igre ja, se gun do in for -
ma ções his tó ri cas, só no sé cu lo IV.

A Igre ja Ca tó li ca é uma igre ja epis co pal na sua
es tru tu ra hi e rár qui ca, ela é epis co pal ro ma na.
Qu an do se fala Igre ja Ca tó li ca, Apos tó li ca, Ro -
ma na, se quer di zer isso, pois os bis pos são os su -
ces so res dos após to los. Algo im por tan te na Igre ja
é a or ga ni za ção re gi o nal dos bis pos, o que hoje se
cha ma con fe rên ci as epis co pa is. Uma das con fe -
rên ci as mais atu an tes no mun do foi por mu i to
tem po a Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do
Bra sil, cri a da em 1952. Vo cês to dos de vem ou vir
so bre as ati vi da des da CNBB no Bra sil.

Cha mo a aten ção para uma pu bli ca ção que
traz uma in for ma ção bas tan te com ple ta so bre o
cle ro e as ati vi da des da Igre ja no Bra sil. Tra ta-se
des te vo lu me enor me (mos tra a pu bli ca ção) que é 
o Anuá rio Ca tó li co do Bra sil. Nele en con tra mos
a nomi na ta de todo o cle ro (bis pos e pa dres), de to -
dos os re li gi o sos, al guns da dos es ta tís ti cos. É uma
pu bli ca ção do Cen tro de Esta tís ti cas Re li gi o sas e
Inves ti ga ção So ci al (CERIS), li ga do à CNBB.

A re la ção en tre a Igre ja uni ver sal (ori en ta ção
de Roma) e as igre jas par ti cu la res, que são as di o -
ce ses em suas di fe ren tes re a li da des, nem sem pre é
to tal men te tran qüi la, e as con fe rên ci as epis co pa is
exer cem um pa pel im por tan te na me di a ção e na
pre ser va ção da uni da de na di ver si da de. Isso nem
sem pre é tão ób vio as sim. Du ran te o pa pa do de
João Pa u lo II, por exem plo, as con fe rên ci as epis -
co pa is fo ram bas tan te es va zi a das de sua au to no -
mia e hou ve uma ma i or cen tra li za ção. Eu en ten -
do que é algo que deve ser re cu pe ra do, para o bem 
e o di na mis mo da Igre ja.

Aspec to im por tan te na Igre ja Ca tó li ca, em sua 
his tó ria, são os mos te i ros, as con gre ga ções re li gi o -
sas e as or dens re li gi o sas. O sis te ma mo nás ti co se
de sen vol veu há mu i to tem po na an ti ga Igre ja,
com base na vida dos ere mi tas. Hoje exis tem inu -
me ráveis mos te i ros, con gre ga ções e or dens re li -
gi o sas mas cu li nas e fe mi ni nas. Co nhe ce mos con -
gre ga ções e or dens re li gi o sas com os mais di fe ren -

tes ca ris mas e for mas de en ga ja men to da mis são
da Igre ja. Eu co lo quei de ta lhes de três re li gi o sos:
Fran cis co de Assis, Iná cio de Lo yo la e Te re sa de
Cal cu tá.

O con ce i to ca tó li co de sal va ção é o mes mo se -
gui do por to das as igre jas do cris ti a nis mo. Se gun -
do este con ce i to, o ho mem foi cri a do à ima gem de
Deus: alma eter na e li vre-arbítrio. O ho mem abu -
sou do li vre-arbítrio: pe ca do. Cris to é o re den tor
do ho mem na sua vida, pa i xão, mor te e res sur re i -
ção. A re den ção não é im pos ta, mas acon te ce
como ação con jun ta en tre Deus e o ho mem.

Não se pode fa lar da Igre ja Ca tó li ca sem fa lar
dos sete sa cra men tos, que tal vez sin te ti zem a ex -
pe riên cia de Deus. Os sa cra men tos da Igre ja são
apre sen ta dos como dons de Deus para a san ti fi ca -
ção de seu povo. O Con cí lio de Tren to, de 1545 a 
1560, de fi niu os sa cra men tos em sete. Eles acom -
pa nham a vida do cris tão do nas ci men to à mor te.
Os três pri me i ros sa cra men tos são os de ini ci a ção
cris tã e de cul ti vo da fé: o ba tis mo, a con fir ma ção
e a eu ca ris tia. São aque les que acom pa nham o rito 
de en tra da na fé e de cul ti vo da fé. Exis te uma
gran de in sis tên cia pas to ral para que as pes so as se -
jam bem pre pa ra das para os sa cra men tos. Isso
gera de ime di a to a per gun ta: e o ba tis mo de cri an -
ças? Tra ta-se de uma prá ti ca tra di ci o nal na Igre ja
Ca tó li ca, mas ela não ex clui o ba tis mo do adul to.
A Igre ja ain da ace i ta ba ti zar cri an ças, sem pre
ace i tou, por ca u sa da dis po si ção e pro mes sa dos
pais em edu car a cri an ça na fé ca tó li ca. A prá ti ca
do ba tis mo da cri an ça está ba se a da nes ta dis po si -
ção dos pais, fora dis so ela não de ve ria ser ado ta -
da. De ve-se ter em men te que o mo de lo exem plar 
de ba tis mo é o de adul tos, com a ace i ta ção cons -
ci ente do ca mi nho de Je sus.

Se a prá ti ca do ba tis mo de cri an ças é bas tan te
as so ci a da à Igre ja Ca tó li ca, o mes mo deve ser dito 
da prá ti ca da mis sa. “Ser ca tó li co” lem bra “ser de
mis sa”. A mis sa ca tó li ca é algo da cul tu ra, até se
dá co mu men te o nome de mis sa a ce le bra ções que 
não têm nada a ver com a ce le bra ção da eu ca ris -
tia. O que é a mis sa? A ce le bra ção da eu ca ris tia,
como um ser vi ço di vi no. Este ser vi ço de sem pe -
nha pa pel fun da men tal na Igre ja Ca tó li ca. É um
ser vi ço di vi no e, se gun do o ca te cis mo ro ma no, o
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fiel deve as sis tir à mis sa todo o do min go. As par -
tes da mis sa são: o ato pe ni ten ci al, o lou vor, a ora -
ção, as le i tu ras bí bli cas, o ser mão, a re ci ta ção do
cre do, a ora ção dos fiéis, e o clí max de tudo, a
pró pria eu ca ris tia, com o mo men to do ofer tó rio,
se gui do da gran de ora ção eu ca rís ti ca e con clu in -
do com a co mu nhão. Nos di fe ren tes tem pos do
ano li túr gi co, são uti li za das co res di fe ren tes nas
ce le bra ções li túr gi cas.

Aliás, há al gum tem po atrás, fiz uma ex pe riên -
cia in te res san te. Anti ga men te ha via, na Igre ja Ca -
tó li ca, a prá ti ca da mesa da co mu nhão, onde as
pes so as se ajo e lha vam para re ce ber a co mu nhão,
di re ta men te na boca. Numa oca sião, nes te ano,
fui par ti ci par da ce le bra ção da eu ca ris tia na Igre ja
Epis co pal Angli ca na e lá re vi vi a mi nha in fân cia,
pois lá re en con trei essa mes ma prá ti ca. (Isso não
sig ni fi ca que a Igre ja Epis co pal Angli ca na seja
mais con ser va do ra. Tra ta-se de uma ca su a li da de.
Eu que ro cha mar a aten ção para a gran de se me -
lhan ça no ri tu al, so bre tu do en tre a Igre ja Ca tó li ca 
e a Igre ja Epis co pal.)

Além dos sa cra men tos da ini ci a ção e de cul ti -
vo da fé, te mos os sa cra men tos da cura e os do ser -
vi ço. Os da cura são: o sa cra men to da re con ci li a -
ção ou con fis são e o da un ção dos en fer mos. Está
em jogo a cura do cor po e da alma. Tra ta-se de
con for to fí si co, so bre tu do no caso da un ção dos
en fer mos, e es pi ri tu al, na con fis são e na un ção.
Os sa cra men tos do ser vi ço e da co mu nhão são a
or dem e o ma tri mô nio. Para a Igre ja Ca tó li ca, o
ma tri mô nio é in dis so lú vel, uma vez ce le bra do
com va li da de. Só com pro ces sos de in va li da ção de 
ma tri mô nio, po de-se dis sol vê-lo. Qu an do ce le -
bra do com va li da de, ele é con si de ra do in dis so lú -
vel. Se gun do a nor ma da Igre ja, por tan to, não há
pos si bi li da de de ce le brar-se um se gun do ca sa -
men to, a não ser que a pes soa es te ja vi ú va ou que
o ca sa men to não te nha sido vá li do.

Além dos sa cra men tos, exis te, na Igre ja Ca tó -
li ca, a fi gu ra dos sa cra men ta is, que po dem ser
sím bo los, ce ri mô ni as de bên ção, ou tras prá ti cas.
Os sa cra men ta is não têm, em si, ne nhu ma fun da -
men ta ção bí bli ca. Eles fo ram in tro du zi dos pela
pró pria Igre ja ao lon go da his tó ria, mu i tas ve zes
to man do em pres ta do de ou tras cul tu ras e de ou -

tras re li giões. Eles aju dam, pela cul tu ra ca tó li ca, a
re for çar e es ti mu lar a pró pria fé.

7.2 Iden ti da de

A iden ti da de ca tó li ca pode ser as si na la da em
qua tro tra ços de fi ni do res. A Igre ja Ca tó li ca se re -
co nhe ce como una, úni ca, como Igre ja que quer
an dar na uni da de de to dos os que se guem o ca mi -
nho de Je sus na ver da de de sua dou tri na e de seu
exem plo. Ela se vê como san ta, isto é, fun da da no
Espí ri to de Je sus, ela é san ta na sua cons ti tu i ção,
em bo ra pe ca do ra como re a li da de hu ma na. Ela se
au to de no mi na ca tó li ca por que con si de ra que
nela Cris to está pre sen te, é ca tó li ca por que Cris to
veio para to dos, ela é ca tó li ca por que é en vi a da
em mis são por Cris to à uni ver sa li da de do gê ne ro
hu ma no. Ela é uni ver sal. A Igre ja Ca tó li ca iden ti -
fi ca-se como apos tó li ca por ser fun da da so bre os
após to los, no seu tes te mu nho, na pa la vra, no en -
si na men to e até no san gue dos após to los der ra -
ma do por ca u sa da de fe sa da ver da de i ra fé. Os su -
ces so res dos após to los são os bis pos. Esses são os
tra ços de fi ni do res ca rac te rís ti cos do que se pode
di zer da iden ti da de ca tó li ca.

7.3 Os Fun da men tos

Qu a is são os fun da men tos? As Sa gra das Escri -
tu ras, a Bí blia Sa gra da e a Tra di ção. Tra ta-se da
dou tri na e dos cos tu mes trans mi ti dos pela Igre ja,
des de os após to los, sem pre sob a vi gi lân cia do po -
der cen tral da Igre ja. Esta vi gi lân cia é im por tan te
na tra di ção ca tó li ca. Exis te um cu i da do mu i to
gran de para que, nos as pec tos cen tra is de dou tri -
na, não haja dis per são e por isso é uma es tru tu ra
for te cen tra da no Va ti ca no, com as di fe ren tes
con gre ga ções, os se cre ta ri a dos, so bre tu do a Con -
gre ga ção da Dou tri na da Fé, que faz um tra ba lho
mu i to gran de, eu di ria as sim, de vi gi lân cia e con -
tro le da dou tri na.

Os prin ci pa is ve í cu los dos fun da men tos são a
pró pria Bí blia e as fór mu las ofi ci a is dos cre dos,
que sem pre se re pe tem nas ce le bra ções.
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A Igre ja Ca tó li ca pro fes sa a co mu nhão dos
san tos, ou seja, para ela, a uni da de da fé ul tra pas sa 
as bar re i ras do tem po e do es pa ço. Nis so está ba -
se a da a ve ne ra ção e a de vo ção aos san tos que fo -
ram mo de los para to dos os cris tãos. A Igre ja não
se vê como só re du zi da aos que ain da es tão vi vos,
mas ela se vê tam bém como co mu nhão dos san -
tos, to dos aque les que já pas sa ram e que es tão na
eter ni da de. Às ve zes, fa la-se na Igre ja tri un fan te,
na Igre ja pa de cen te e na Igre ja mi li tan te. A Igre ja
dos san tos, os san tos que já es tão na eter ni da de, a
Igre ja da que les que es tão se pu ri fi can do e a Igre ja
da que les que es tão fa zen do a his tó ria. Tra ta-se de
uma só Igre ja, em três ca te go ri as, por as sim di zer.

Ma ria tem uma cen tra li da de mu i to gran de na
Igre ja Ca tó li ca. Ao lon go de sua tra di ção ecle si al a 
Igre ja Ca tó li ca, en tre to dos os san tos, pos sui uma
es pe ci al de vo ção à Ma ria, mãe de Je sus. Para nós
ca tó li cos, Ma ria está in ti ma men te li ga da à his tó -
ria, à his tó ria da sal va ção e o seu “sim” é mo de lo
para to dos os dis cí pu los. A Igre ja Ca tó li ca pro fes -
sa alguns dog mas, ver da des de fé, que es tão re la -
ci onados à vida e ao pa pel es pe ci al de Ma ria no
pla no de Deus. Por exem plo, pro fes sa o dog ma
da ma ter ni da de vir gi nal de Ma ria, que se con ser -
vou por meio do par to. Aqui o sen ti do é mais crís -
ti co do que ma ri a no, pois diz res pe i to à or dem di -
vi na do ver bo en car na do. Quer di zer, o cul ti vo, a
aten ção à ma ter ni da de vir gi nal de Ma ria, esse
dog ma é afir ma do para mos trar cla ra men te que
Je sus Cris to, que o ver bo en car na do, tem ori gem
di vi na e não-humana. Tem tam bém o dog ma da
Ima cu la da Con ce i ção, que afir ma que a pró pria
Vir gem Ma ria foi pre ser va da do pe ca do ori gi nal e 
ain da o dog ma da Assun ção de Ma ria aos céus,
an te ci pan do as sim o des ti no de toda hu ma ni da de 
se gui do ra do Mes tre. O que se quer de mons trar
com es ses três dog mas? O pri me i ro afir ma a di -
vin da de de Cris to, o mes mo acon te ce com o se -
gun do, e o ter ce i ro afir ma a nos sa res sur re i ção.
No ca to li cis mo po pu lar, a fi gu ra de Ma ria é mu i -
to res pe i ta da, pois se con si de ra a sua ex pe riên cia
de dor e so fri men to, que a tor na mu i to pró xi ma
de to dos os de vo tos, es pe ci al men te os po bres e so -
fre do res. Já se fi zer zam es for ços para en ten der o
que está por trás des sa de vo ção e mu i tas in ter pre -

ta ções di zem que Ma ria en car na um pou co toda
essa dor hu ma na, o so fri men to. Isso fala mu i to
fun do ao povo. (O cen tro do cris ti a nis mo, e tam -
bém da Igre ja Ca tó li ca, está na res sur re i ção de
Cris to. Se não se tem isso como cen tral na fé cris -
tã, todo o res to, evi den te men te, não faz sen ti do).

As Co mu ni da des Ecle si a is de Base cer ta men te
são ma ni fes ta ções mu i to in te res san tes hoje do ca -
to li cis mo. Aliás, não só do ca to li cis mo, pois elas
aconte cem em di fe ren tes igre jas den tro do cris ti a -
nis mo. São co mu ni da des, eu di ria as sim, que se
or ga ni zam na base, sem a in ter fe rên cia dos pas to -
res, do cle ro etc. A Igre ja Ca tó li ca é mu i to cle ri -
cal, de cima para ba i xo na sua es tru tu ra, e as Co -
mu ni da des Ecle si a is de Base são ma ni fes ta ções
di fe ren tes do que a Igre ja sem pre foi, ao lon go da
his tó ria. Por isso, cha ma ram tan to a aten ção nas
úl ti mas dé ca das, so bre tu do aqui no Bra sil. Elas
têm um com po nen te novo, in te res san te aqui na
Amé ri ca La ti na, re fle tin do a opres são vi vi da pelo
povo, com base na te o lo gia da li ber ta ção. Re fle -
tem so bre os pro ble mas vi vi dos pelo povo, ten -
tan do re to mar a boa nova de Je sus Cris to, com
essa con tri bu i ção das ciên ci as hu ma nas que aju -
dam a en ten der me lhor o que está acon te cen do
com a his tó ria atu al e como se deve pro mo ver a li -
ber ta ção do povo. A Igre ja não veio só para tra zer
a men sa gem da vida eter na, mas ela está aí para
aju dar o povo a li ber tar-se das opres sões, aqui e
ago ra. A men sa gem da te o lo gia da li ber ta ção foi
mar can te para a Igre ja Ca tó li ca e ou tras igre jas
cris tãs ao lon go das dé ca das de 1960, 1970 e
1980, no Bra sil.

Jun to com a lem bran ça das Co mu ni da des
Ecle si a is de Base, que ro tra zer, para en cer rar este
pri me i ro mo men to, an tes de abrir a pa la vra para
to dos, al guns pon tos do en si no so ci al da Igre ja.
Acho im por tan te mos trar isso para su bli nhar um
as pec to fun da men tal da iden ti da de da Igre ja Ca -
tó li ca. Qu a is são as fon tes do en si no so ci al da
Igre ja Ca tó li ca? Em pri me i ro lu gar, a fon te está
na Sa gra da Escri tu ra. São inú me ras as pas sa gens
da Sa gra da Escri tu ra que ins pi ram di re ta men te o
en si no so ci al da Igre ja. Eu se le ci o nei três re fe rên -
ci as do Novo Tes ta men to que, para mim, são em -
ble má ti cas. Em pri me i ro lu gar, a re fe rên cia de
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Ma te us 25:40 “Tudo que fi zes tes a um des ses
meus ir mãos mais pe que ni nos a mim o fi zes tes”; a 
ou tra é de João 9:11 “Aque le que qui ser ser o pri -
me i ro en tre vós, seja o ser vo de to dos” e a de Lu -
cas 20:25 “Daí a Cé sar o que é de Cé sar e a Deus
o que é de Deus”. Ou tras fon tes para o en si no so -
ci al da Igre ja estão nos “Pa dres da Igre ja”, es cri to -
res ecle siás ti cos en tre o sé cu lo II e o sé cu lo V. Vá -
ri as li nhas te má ti cas im por tan tes apa re cem aí,
por exem plo: “Não se pode se pa rar fé da ca ri da de
dos po bres”; “Pre di le ção da Igre ja pe los po bres”;
“Não so mos do nos, mas ad mi nis tra do res dos
bens”; “To dos os bens da cri a ção se des ti nam a
to dos os ho mens”; “O ho mem tem uma na tu re za
so ci al, é cha ma do a vi ver em co mu ni da de”; “To -
dos os ho mens te mos uma igual da de bá si ca”; “A
pro pri e da de pri va da sem res pe i to pelo des ti no
uni ver sal de to dos os bens para to dos os ho mens é 
fon te de ego ís mos, de ilu sões e ex plo ra ção”; “A
par ti ci pa ção de bens é uma exi gên cia de jus ti ça
para cum prir o des ti no dos bens cri a dos, quem
não re me de ia a fome é ho mi ci da”; “Alguns aju -
dam um po bre, mas em po bre cem cem”; “Qu an -
do se dá es mo la se de vol ve ao po bre o que lhe per -
ten ce, é por tan to obra de jus ti ça”; “A mi se ri cór -
dia com o po bre é jus ti ça”.

Quais são as me di a ções do mo men to para o
en si no so ci al da Igre ja? Além das fon tes co nhe ci -
das e co di fi ca das com pre ci são, ele ne ces si ta da
me di a ção das ciên ci as hu ma nas e da ex pe riên cia
de cada povo. Eu des ta ca ria três ele men tos fun -
da men ta is: o cla mor dos po bres, ou seja, este
con tras te éti co que está aí sem pre pre sen te na
his tó ria; os mo vi men tos so ci a is que exis tem e
que se ex pres sam das mais di fe ren tes for mas; as
ciênci as hu ma nas, o pró prio co nhe ci men to da
re a li da de.

Quais são os prin ci pa is do cu men tos pon ti fí ci os
do en si no so ci al? Leão XIII, Re rum No va rum; Pio
XI Qu a dra gé si mo Ano; João XXIII, Ma ter et Ma -
gis tra; Pa u lo VI, Po pu lo rum Pro gres sio. De po is te -
mos os do cu men tos de João Pa u lo II, que são vá -
ri os, mas cabe des ta car La bo rem Exer cens e, por
fim, os do cu men tos da CNBB, so bre tu do os se -
guin te: Re fle xão Cris tã so bre a Con jun tu ra Po lí ti -
ca; Por uma Nova Ordem Cons ti tu ci o nal; Igre ja,

Co mu nhão e Mis são na Evan ge li za ção dos Po vos no
Mun do do Tra ba lho, da Po lí ti ca e da Cul tu ra; Exi -
gên ci as Éti cas da Ordem Cris tã. Infe liz men te pre -
ci sa mos pas sar para o se gun do mo men to, tal vez aí 
pos sa mos re to mar ou am pli ar as pec tos que não
pu de ram ser su fi ci en te men te explorados.

7.4 Espa ço para Per gun tas

Por que a Igre ja Ca tó li ca cul tua, ou, pelo me nos,
de mons tra im por tân cia para a cruz, que se ria um
ob je to de tor tu ra uti li za do pe los ro ma nos?

Pe. José Ivo Foll mann: Exa ta men te, a cruz é
um ins tru men to de tor tu ra. Era con si de ra do o
mais ig no mi ni o so da épo ca. O que faz a cruz se
tor nar para os cris tãos, não é só para os ca tó li cos,
mas para o cris ti a nis mo em ge ral, algo tão cen tral, 
exa ta men te por que pela mor te na cruz en trou a
sal va ção no mun do. Se gun do a dou tri na cris tã,
Cris to mor reu na cruz, ele se sub me teu a essa tor -
tu ra, ele se re ba i xou até o mais ex tre mo da mi sé ria 
hu ma na e daí ele al can çou a gló ria, não só para
ele, mas para toda a hu ma ni da de, por isso a cruz é 
o sím bo lo cen tral. Para o cris ti a nis mo, é sím bo lo
de re den ção de toda a hu ma ni da de e não de
tor tu ra.

Como o se nhor acha que ca mi nham al gu mas
ques tões? Peço uma opi nião pes so al mes mo sua, so bre 
al gu mas ques tões, como, por exem plo, o ce li ba to, a
or de na ção fe mi ni na?

Pe. José Ivo Foll mann: O ce li ba to, por exem -
plo, na mi nha opi nião, a ri gor não tem fun da -
men ta ção bí bli ca ou bí bli co-teológica. O ce li ba to 
tem uma fun da men ta ção mu i to mais, eu di ria,
cul tu ral, ad mi nis tra ti va. Entrou na his tó ria no sé -
cu lo IV e foi sen do jus ti fi ca do pela sua pra ti ci da -
de para tor nar o cle ro mais li be ra do para a mis são, 
li be ra do, so bre tu do, da car ga da fa mí lia. O ar gu -
men to é que ser res pon sá vel por uma fa mí lia tor -
na ria o cle ro mu i to fixo, pou co mó vel. Ou en tão
a li ga ção afe ti va por al guém po de ria atra pa lhar a
de di ca ção ao ser vi ço di vi no. To dos es ses ar gu -
men tos fo ram sen do tra ba lha dos, foi sen do cons -
tru í do um ar gu men to in te res san te, mas te o lo gi -
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ca men te não há fun da men ta ção ne nhu ma na Bí -
blia para o ce li ba to do cle ro e não te ria ne nhum
mis té rio se ama nhã ou de po is vi es se um de cre to
de ter mi nan do a li be ra ção do ce li ba to. Isso não
ca u sa ria ne nhum cho que ma i or na te o lo gia da
Igre ja no ge ral. Ca u sa ria cho ques cul tu ra is nas
co mu ni da des, evi den te men te.

Como o se nhor vê o ecu me nis mo nes ses tem pos,
por que tem ha vi do, a gen te vê na im pren sa, um re a -
que ci men to das vo ca ções nos se mi ná ri os, um cer to
cres ci men to nes se sen ti do, mas, ao mes mo tem po pa -
re ce, pela re la ção que eu te nho com ou tros pa dres
aqui em São Le o pol do mes mo, te nho o tes te mu nho
de que es sas vo ca ções no vas nem sem pre es tão aber tas
ao ecu me nis mo como a Igre ja foi na dé ca da de se ten -
ta, oi ten ta, no tem po das Co mu ni da des de Base, no
ápi ce des sa luta pela te o lo gia da li ber ta ção e tudo o
mais. Pa re ce que nes sas no vas vo ca ções se nota um
cer to re tro ces so na ca mi nha da do ecu me nis mo.
Como o se nhor ava lia isso?

Pe. José Ivo Foll mann: Hou ve pas sos gran des
da Igre ja Ca tó li ca com re la ção ao ecu me nis mo e
ao diá lo go in ter-religioso, so bre tu do mar ca do
pelo Con cí lio Va ti ca no II. O Con cí lio Va ti ca no
II deu um sal to de qua li da de im pres si o nan te nes -
sa te má ti ca na Igre ja Ca tó li ca, cuja pre sen ça nes -
ses ór gãos, como no Con se lho Mun di al de Igre -
jas, não é como mem bro ofi ci al. Qu an to à se gun -

da par te da per gun ta, re al men te é um fe nô me no
in te res san te de es tu dar-se, in clu si ve, essa ten dên -
cia de que al guns gru pos in te gran tes do cle ro, que 
atu al men te es tão en tran do, es ta rem ma ni fes tan -
do cer to re tro ces so com re la ção a isso e ou tras co i -
sas... Esta ria sen do afir ma do um cer to in te gris mo
ca tó li co? Eu não che guei a en trar nes sa te má ti ca
toda. São ten dên ci as for tes do ca to li cis mo ao lon -
go da his tó ria. Em di ver sos mo men tos, ma ni fes -
ta ram-se mais cla ra men te os in te gris mos. Quer
ne les afir mar a Igre ja Ca tó li ca como a úni ca, o
úni co ca mi nho etc. Tal vez te nha algo a ver com
os mo vi men tos ca ris má ti cos. Exis te hoje na Igre ja 
um mo vi men to mu i to for te que se ma ni fes ta de
di fe ren tes for mas que é o cha ma do Mo vi men to
de Re no va ção Ca ris má ti ca. Tra ta-se de uma es pé -
cie de pen te cos ta li za ção de se to res da Igre ja. Eles
se dis tin guem do pen te cos ta lis mo evan gé li co por -
que afir mam com mu i ta ên fa se a au to ri da de do
Papa e a de vo ção à Ma ria e o cul ti vo à pre sen ça
eu ca rís ti ca fora da ce le bra ção. São três as pec tos
ca rac te rís ti cos da iden ti da de ca tó li ca, ma ni fes -
tan do, ao mes mo tem po, um de se jo for te de as se -
gu rar uma iden ti da de, o que tam bém de mons tra
uma cla ra re je i ção do ou tro. Eu sem pre digo que,
para ha ver diá lo go in ter-religioso, é ne ces sá rio o
cul ti vo da iden ti da de, mas é ne ces sá rio, so bre tu -
do, o res pe i to pe las iden ti da des dos ou tros.
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8 Estu dan do as Re li giões VIII

His tó ria da Umban da10

Mãe Águi da Gu i o mar Pi res: Os agra de ci -
men tos, pri me i ra men te a Zam bi (Deus), à Pre ta
Ve lha Zim ba do Con go, pela opor tu ni da de de ser 
um ban dis ta. É uma luta de qua se 30 anos, o que é 
mu i to pou co ain da para essa exis tên cia. Ve nho
pal mi lhan do, bus can do, pes qui san do, per gun -
tan do por que es tou aqui. Por que vim? O que
acon te ceu? De onde vim? E com isso, há 13 anos,
fun da mos o nos so tem plo de Umban da.

Come ça mos o tra ba lho pri me i ro em hos pi ta is,
em la res, sis te ma do mi ci li ar. Após a aber tu ra do
nos so Cen tro em São Le o pol do, ini ci ei a bus ca e
o co nhe ci men to, que ain da está no iní cio, so bre a
Umban da, uma re li gião bra si le i ra, “a re li gião bra -
si le i ra”. Qual não foi a mi nha sa tis fa ção ao per ce -
ber que a mi nha me di u ni da de es ta va sen do en ca -
mi nha da para este seg men to re li gi o so e que re al -
men te eu po de ria le var um pou co de amor, de
fra ter ni da de e de ca ri da de para as pes so as que pre -
ci sas sem ou que es ti ves sem à nos sa vol ta.

Pelo que es tu dei so bre a Umban da, os seus ca -
mi nhos se plas ma ram no pla no ma te ri al por meio 
de uma or ga ni za ção as tral onde nós, ain da em
nos sa for ma gro tes ca como mé di um, es ta mos
bus can do apri mo rar para es tar mos ap tos a trans -
mi tir os en si na men tos que es tes es pí ri tos pas sam
pe los mé di uns de Umban da.

Umban da, uma re li gião de cu nho me di ú ni co.
Por tan to, uma re li gião di nâ mi ca, em que o mé -
di um um ban dis ta, de vi da men te pre pa ra do, es ta -
rá le van do co nhe ci men tos di fe ren ci a dos às pes so as 
que o pro cu ram.

8.1 Sur ge uma Re li gião no Bra sil

Te mos como mar co da Umban da no Bra sil,
1908, em Ne ves, Ni te rói, an ti go es ta do do Rio de
Ja ne i ro, onde um jo vem de 17 anos re ce beu uma
ener gia es pe ci al, di fe ren ci a da. Com o pas sar do
tem po, a Umban da foi mon tan do a sua his tó ria,
foi le van do para den tro da casa do mé di um Zé lio
Fernan di no de Mo ra is gran de nú me ro de pes so as,
adep tos de to dos os ní ve is so ci a is, pes so as mais hu -
mil des, não fe chan do suas por tas a quem pu des se
pas sar e en trar. Ali co me ça ram a par ti ci par pes so as
que já pos su íam um ca mi nho re li gi o so. No Bra sil
des ta épo ca, a re li gião do mi nan te era a Ca tó li ca.

O mé di um Zé lio in cor po rou o Ca bo clo das
Sete Encru zi lha das, como ele mes mo se de no mi -
nou. Era um ín dio, um es pí ri to de mu i ta luz. Pos -
si bi li tou que des cen den tes de es cra vos aden tras -
sem e fi zes sem com ele, com o mé di um, um ca -
mi nho pa ra le lo de en con tro, de tro cas. Isso já es -
ta va tam bém no as tral, uma egré go ra es pi ri tu al
tra ba lhou para isso. Por isso, ti ve mos des de o iní -
cio da Umban da, um gran de nú me ro de des cen -
den tes de es cra vos que trou xe ram de suas li nha -
gens, seus an te ces so res, o en si na men to so bre a re -
li gião dos Ori xás, os afri ca nos e suas di ver sas na -
ções, re u nin do com gran de di fi cul da de, ten tan do 
pre ser var o seu cul to a qual quer sa cri fí cio. Le va -
ram en tão para a casa de Zé lio Fer nan di no de
Mo ra is os pri me i ros co nhe ci men tos so bre os Ori -
xás. Este tra ba lho foi len to, pois a ma i o ria das
pes so as que ali aden tra va pe los mais di ver sos mo -
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ti vos, ti nha como a sua re li gião base o ca to li cis mo.
Le va ram, en tão, para den tro des te cul to, os an jos,
os ar can jos, os san tos ca tó li cos e, com o seu ápi ce,
Je sus Cris to. No en tan to, a Umban da veio atra vés
de um mé di um, já que, lá na Fran ça, já exis tia o
Espi ri tis mo, tra zen do a ter ce i ra re ve la ção para o
mun do. A Umban da dá seg men to a um ca mi nho
es pí ri ta, uma vez que traz para seus es tu dos a re en -
car na ção, a lei de ca u sa e efe i to, a lei do car ma.

O sin cre tis mo, que fez bro tar em solo bra si le i -
ro a re li gião de Umban da, co la bo rou e co o pe rou
com o dom que cada ser hu ma no re ce beu ao nas -
cer ou ao re nas cer nes ta ter ra. Só cres ce mos quan -
do nos uni mos e po de mos en tão de i xar aflo rar al -
guns dos nos sos dons. A ima gem clás si ca que te -
mos de Zé lio Fer nan di no de Mo ra is é uma foto,
com a ida de de uns 60/70 anos e fez-se uma alu -
são aque le es pí ri to de luz que che gou nes te mé -
di um no dia 15 de no vem bro de 1908.

Faz 96 anos que ini ci ou com ele, que re i ni ci ou,
esta ca mi nha da um ban dis ta para co o pe rar, co la -
bo rar e co lo car mais um ca mi nho bá si co de co -
nhe ci men to para que as pes so as pu des sem ter
aces so a ela. Então, essa for ça de sa be do ria mi le -
nar, que veio do ve lho mun do, nos trou xe uma fi -
gu ra sin ge la de um pre to ve lho numa li nha ori gi -
nal, cha ma da li nha de Yo ri mar. Essa for ça má gi ca 
tra zia co nhe ci men tos de ter ras afri ca nas, veio
mos trar que a Umban da tra ba lha va com for ças
ener gé ti cas da na tu re za que pro du zi am, atra vés
de es pí ri tos afins, de ter mi na dos fe nô me nos que
in te ra gi am com o ser hu ma no.

 Esta ima gem é do Ca bo clo Sete Encru zi lha da
que nós te mos lá no nos so Tem plo, onde re ce be -
mos des ta ma ne i ra e con ser va mos até hoje.

Fig. 15 Pre ta Ve lha Zim ba do Con go

O hino um ban dis ta foi cri a do na dé ca da de
1960 por um se nhor cego, que en trou no ter re i ro de 
Umban da, bus can do as cu ras de que ele tan to ou via 
fa lar. Ten tou cu rar-se da ce gue i ra, po rém, por ori -
en ta ção do es pí ri to e sua con di ção cár mi ca, não ha -
ve ria cura nes ta vida. Mes mo as sim, apa i xo nou-se
pela Umban da e per ce beu que po de ria co la bo rar
com o que co nhe cia, a mú si ca. Fez, en tão, uma mú -
si ca que, pos te ri or men te, foi le va da à apre ci a ção do
Ca bo clo das Sete Encru zi lha das. Em 1962, pas sou a 
ser o Hino Ofi ci al da Umban da.

Os mé di uns do nos so Tem plo se po si ci o nam
com a mão di re i ta so bre o pe i to e vol ta dos para o
Con gá (Altar) can tam o Hino à Umban da.

8.2 Os Fun da men tos Um ban dis tas

Os prin ci pa is fun da men tos um ban dis tas,
aque les que re al men te dão a for ça pro pul so ra a
esta re li gião, es tão den tro de um “se te ná rio” mís -
ti co, di vi no e dele de ter mi na das ener gi as vão se
agru pan do e co la bo ran do com essa for ça que, aos
pou cos, es tu da-se, de sen vol ve-se e co nhe ce-se.
Te mos como base prin ci pal este “se te ná rio”, o
ápi ce des sas sete li nhas ener gé ti cas da Umban da.
Ini ci an do por Oxa lá, esse triân gu lo um ban dis ta
com o cír cu lo e a cruz, onde está o di vi no, a Lei
Úni ca, di vi ni za da, pura. Nós, para essa apre sen ta -
ção, co lo ca mos jun to os cha cras, que são pon tos
ener gé ti cos do cor po fí si co e que es tão si tu a dos
em de ter mi na dos cor pos eté re os que nos en vol -
vem na nos sa aura. Por meio des sa re la ção e do
tra ba lho com os mé di uns é que va mos con se guir
sen tir es sas ener gi as. O cha cra de que es ta mos fa -
lan do está na par te su pe ri or da ca be ça, é o co ro -
ná rio, res pon sá vel pela re cep ção de in for ma ções
as tra is cós mi cas. Por ele re ce be mos os co nhe ci -
men tos e os es tu dos den tro de um con tex to.

Te mos ain da Ye man já. Ori xá mu i to co nhe ci -
da no Bra sil e fora do Bra sil. Tem como seu pon -
to de atu a ção ener gé ti co as águas, a li nha das
águas sal ga das. Sua re la ção com o cha cra no cor -
po fí si co está na re gião da tes ta, en tre as so bran ce -
lhas e que é co nhe ci da pela sua vi dên cia. Co nhe -
ci da no Egi to como o olho de Hó rus ou a ter ce i ra
vi são.
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Em se gui da, nós va mos para a li nha de Xan gô,
que está re la ci o na da ao equi lí brio, à jus ti ça, a
uma for ça da na tu re za mu i to gran de que é a bus ca 
do equi lí brio psí qui co, men tal, com um equi lí -
brio as tral. A cor re la ção que fa ze mos com Xan gô
é no cha cra do ple xo car día co, que tem como for -
ça a ener gia de Nous, uma ener gia equi li bra da
que dis tri bui o san gue ve no so e o san gue ar te ri al
por todo o cor po, equi li bran do o cor po fí si co.

Fig. 16: Ca bo clo

A li nha de Oxós si está li ga da di re to à li nha das
ma tas. Os nos sos ca bo clos, que vêm tra zer fir me -
za aos mé di uns, de sen vol vi dos para se rem fir mes,
per se ve ran tes em sua bus ca den tro da Umban da.
Está re la ci o na do com o cha cra es plê ni co, na re -
gião do baço.

Ogum, Ori xá co nhe ci do no Bra sil e fora do
Bra sil, cul tu a do, sin cre ti za do com São Jor ge.
Encon tra-se em re la ção com o cha cra na re gião
um bi li cal, onde está seu pon to de ener gia.

Na li nha de Yo ri má, nós te mos ro sá ri os, cru -
zes, ti pos que cor res pon dem aos ele men tos dos
Pre tos Ve lhos, Dona Zim ba quan do (por que eu
não es tou re pre sen tan do a Umban da, eu es tou re -
pre sen tan do o meu Tem plo, P. TUMPIZ), na pri -
me i ra in cor po ra ção, (há trin ta anos), so li ci tou al -
gu ma co i sa para es cre ver e fez este sím bo lo, o
“P.”. O “P.”, em toda in cor po ra ção ou tra ba lho
que efe tuá va mos, sem pre vi nha após a in cor po ra -
ção. Por isso, de i xa mos para a li nha de Yo ri má ser 
esta a re pre sen ta ção da li nha de Pre tos Ve lhos.
Tem re la ção com o cha cra ge né ti co, a ori gem,
que tem a sua con cen tra ção de ma i or ener gia na
co lu na ver te bral, re la ci o na do tam bém ao es tu do
de Kun da li ni, que ati va esta ener gia, es pa lhan do
por todo o cor po uma ener gia es pe ci al.

Tam bém te mos a li nha de Yori, que eu de i xei
por úl ti mo por que está na re gião da la rin ge e re la -
ci o na-se com o cha cra la rín geo, e está pre sen te
pela sua pu re za em to dos os tra ba lhos que o um -
ban dis ta exe cu ta. Nor mal men te, quan do em
tran se, ou in cor po ra do, o mé di um mo di fi ca a sua
voz, sua emis são do som e, como este cha cra está
jus ta men te na re gião das cor das vo ca is, todo mé -
di um em seus tra ba lhos mo di fi ca, mes mo que
seja um pou qui nho, a sua to na li da de vo cal.

8.3 A Pre pa ra ção do Mé di um e seu
De sen vol vi men to

A pre pa ra ção do mé di um e seu de sen vol vi -
men to vem tra zer a con di ção de po der re a li zar
os seus tra ba lhos e ca mi nhar re li gi o sa men te na
Umban da no sen ti do de as cen são.

Na pre pa ra ção de um ama ci, as er vas são ma -
ce ra das de acor do com o Ori xá ou com a en ti da de 
com que este mé di um vai tra ba lhar. Te mos ve las
na cor do Ori xá, a cha ma da vela, o fogo. Tra ba -
lha mos com os qua tro ele men tos da na tu re za. São 
pro nun ci a das al gu mas pa la vras re fe ren tes àque le
Ori xá que es ta mos in vo can do para fa zer mos essa
cha ma da la va gem de ca be ça. Na re a li da de, as er -
vas têm fins es pe cí fi cos den tro da Umban da. De -
po is de fe i to o ama ci, os mé di uns agra de cem,
con cen tra dos em sua li nha ener gé ti ca. Esse tra ba -
lho nós re a li za mos tam bém na pre pa ra ção do mé -
di um por que é ne ces sá rio ter mos equi lí brio, es -
tar mos tran qüi los. So mos apa re lhos ru di men ta -
res e es ta mos ten tan do pas sar um pou co des se co -
nhe ci men to que as en ti da des nos tra zem, um
pou co des sa sa be do ria em seus gra us di fe ren ci a -
dos. Qu an to mais ele va da essa en ti da de, mais di -
fí cil a nos sa cap ta ção. Des sa for ma, os mé di uns
pre ci sam da har mo nia, da tran qüi li da de para se
sen ti rem mais ple nos, per ce be rem me lhor es tas
vi bra ções.

Na pre pa ra ção e de sen vol vi men to do mé di um,
te mos tra ba lhos re a li za dos no mar. Nós te mos
uma en ti da de cha ma da Ma ri nhe i ro de Aru an da,
na li nha de Ye man já. Os Ori xás agre gam es pí ri tos 
afins para um tra ba lho com os mé di uns que po -
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dem re ce bê-los. Te mos um tra ba lho na mata, nos 
rios e nas ca cho e i ras, onde são fe i tos os cru za men -
tos dos mé di uns ini ci an tes ou numa si tu a ção na
qual é ne ces sá rio para a fe i tu ra de Ca ci que de
Umban da.

O Exu é um agen te cár mi co, in fe liz men te é
pou co com pre en di da a sua atu a ção. Ele as sus ta
pela cor re la ção com o di a bo ca tó li co, com o di a -
bo das re li giões tra di ci o na is. O Exu tem a sua atu a -
ção como agen te cár mi co para equi li brar, tra -
zer-nos a con di ção de re a li zar a nos sa ca mi nha da
e, ao mes mo tem po, ir mos re pa ran do er ros co me -
ti dos em vi das pre té ri tas. Apren de mos, na Umban -
da, que o amor de Deus é úni co, é o amor uni ver -
sal, não apren de mos que Deus cas ti ga e tam bém
não apren de mos que o Exu cas ti ga. Apren de mos
que o Exu é um agen te ne ces sá rio, um agen te cár -
mi co para que pos sa mos re pa rar, re es tru tu rar a
nos sa si tu a ção como al mas, para pos te ri or men te,
en tão, es tar mos com o nos so es pí ri to pre pa ra do
para al çar mos ou tros vôos. Da mes ma fon te, dos
sete triân gu los evo ca tó ri os, es tão re pre sen ta dos os 
sete Exus prin ci pa is, os sete Exus da Lei, que se
mul ti pli cam de acor do com a sua área de atu a ção. 
Qu an to mais pro fun da, na cros ta ter res tre, a sua
atu a ção, mais esta fon te se des do bra para que as -
sim pos sa atu ar. Então, sete, sete ve zes sete, de po is
qua ren ta e nove ve zes qua ren ta e nove, são agen -
tes cár mi cos pal mi lhan do todo o nos so ca mi nho
es pi ri tu al e ter re no.

8.4 As Ofe ren das

Ofe re cer, na Umban da, tem a fi na li da de de
agra de cer, pe dir, ou, sim ples men te, doar. Na
Umban da, não fa ze mos sa cri fí cio de ani ma is.
Hoje, a ofe ren da pode ser des de a pre ce ao nos so
Ori xá, a ou tros Ori xás ou ao es pa ço ma i or, ou à
Aru an da, como é cha ma da a egré go ra res pon sá -
vel, onde fi cam os men to res da Umban da. Te mos 
ofe ren das para as sete li nhas, para Exus e para as
sete vi bra ções, o se te ná rio di vi no, onde, nós cos -
tu ma mos re a li zar as ofe ren das, mas, cla ro, ela di -
ver si fi ca de tem plo para tem plo. Uti li za mos ve las, 
flo res, le gu mes, ele men tos da na tu re za para es sas

ofe ren das. Nes sa ri tu a lís ti ca, po de mos per ce ber
que o mé di um, aos pou cos, vai ab sor ven do, tra -
zen do para den tro dele uma or ga ni za ção, uma es -
tru tu ra para no fu tu ro atu ar, por que, se não hou -
ver, no sis te ma uma ri tu a lís ti ca, essa or ga ni za ção,
per de-se tem po, dis per sam-se de ter mi na das ener -
gi as que es tão ali para atu ar em prol das pes so as
que bus cam aju da do pró prio mé di um. É ne ces -
sá ria esta ri tu a lís ti ca por que o mé di um pre pa ra do 
pode men tal men te fa zer con ta to com a es pi ri tu a -
li da de. Na Umban da, o mé di um apren de a re a li -
zar de ter mi na dos ri tos e, com eles, pro cu ra uma
ma ne i ra de tra zer ener gi as com mais fa ci li da de
para jun to dele mes mo.

8.5 As Ervas

As er vas pos su em os mais va ri a dos fins na
Umban da. Vai des de a re ce i ta de um Pre to Ve lho
para um cha zi nho até a de um ca bo clo que co nhe -
ce mu i to bem o bom re sul ta do que as er vas tra -
zem. Atra vés de re en car na ções, es pí ri tos que já vi -
ve ram nes ta ter ra, que pas sa ram pelo Pla ne ta e
pela cros ta ter res tre, hoje es tão nos au xi li an do em 
nos so co nhe ci men to e na nos sa adap ta ção nes ta
re li gião. Essas er vas ser vem tam bém para em plas -
to, ba nhos, des car re gos, de fu ma ções, prin ci pal -
men te quan do se cas. É ne ces sá rio que o mé di um
te nha mu i to cu i da do com as er vas e a sua pre pa ra -
ção, por que elas pre pa ram o mé di um, ilu mi nam
sua aura, de i xan do-a pro pí cia para o tra ba lho
es pi ri tu al.

Os cân ti cos na Umban da ou pon tos can ta dos
são uti li za dos em nos sa casa. Qu an do nos re fe ri -
mos aos Ca bo clos, em pre ga mos al guns ter mos
in dí ge nas, mas can ta dos tam bém como ter mos
afri ca nos. Na sua gran de ma i o ria, po rém, são
can ta dos em nos so idi o ma.

8.6 A Per cus são

Lem bra mos que a Umban da é sin cré ti ca e que
esse sin cre tis mo nos trou xe al guns co nhe ci men -
tos so bre os Ori xás, que são os Sete Ori xás de Lei.
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O que acon te ce? A Umban da pas sou a ter, em sua 
ri tu a lís ti ca, a pre sen ça de dan ças para os Ori xás e
tam bém de cân ti co, com o tam bor ou ata ba ques,
o ma ra cá etc... Tudo isso foi acon te cen do aos
pou cos, na his tó ria da Umban da que ela está
mon tan do ain da. Exis tem tem plos em que não
uti li zam ins tru men tos de per cus são.

8.7 Os Ma te ri a is Usa dos

Os ma te ri a is são usa dos de acor do com a en ti -
da de. Elas so li ci tam para sen ti rem-se mais pró xi -
mas de quan do ain da vi vi am aqui na ter ra. Exis -
tem ma te ri a is que são em pre ga dos em to dos os
templos: os pon tos ris ca dos (sim bo lo gia um ban -
dis ta) nos per mi tem es tu dar, com pre en der,
iden ti fi car (ela não pre ci sa ser es cri ta, é com pre -
en di da por meio dos sím bo los). Alguns tem plos
ain da uti li zam mu i to os san tos ca tó li cos mis tu -
ra dos a ima gens de ín di os. Cos me e Da mião, por 
exem plo, pre sen tes no Congá; ou tros, já mais re -
cen tes, uti li zam sím bo los. Isso de pen de da evo lu -
ção e da ma ne i ra como foi fe i to aque le mé di um
(de sen vol vi do).

Como se faz um mé di um? “Fa zer” um mé di -
um é toda uma pre pa ra ção es pe cí fi ca e, prin ci pal -
men te, es tar de acor do com a ri tu a lís ti ca do Tem -
plo. Zé lio Fer nan di no de Mo ra is fun dou até
1930 sete Ten das. Os ma te ri a is usa dos, em sua
ma i o ria são: si ne ta, cha ru to, ca chim bo, ma ra fo
(que é a ca cha ça), er vas, ar cos e fle chas para os es -
pí ri tos dos ca bo clos e ín di os. Tam bém são usa dos 
gui as, co la res ou se gu ran ças que fa zem par te da
se gu ran ça do mé di um e nor mal men te é ela bo ra -
da de acor do com o mé di um fun da dor da casa ou
di re tor es pi ri tu al. Acom pa nha a cor do guia ou do 
men tor, ou do Ori xá res pon sá vel por aque le mé -
di um. As gui as de Pre to Ve lho, nor mal men te de -
vem ser de ve ge ta is. São ex tre ma men te ne ces sá ri -
as es sas se gu ran ças, por que iden ti fi cam o grau hi -
e rár qui co do mé di um.

8.8 Os Sa cra men tos na Umban da

O ca sa men to, o ba ti za do e o fu ne ral. Inte res -
san te, por que na cer ti dão de ca sa men to da re li -
gião de Umban da es tão des cri tos os gui as es pi ri -
tu a is que aben ço a rão este ma tri mô nio. Não par -
ti ci pam, sim ples men te, os pa dri nhos ma te ri a is,
mas tam bém os pa dri nhos es pi ri tu a is.

A cer ti dão de ba tis mo tam bém apre sen ta os
pa dri nhos es pi ri tu a is e os pa dri nhos ma te ri a is, e o 
ba ti zan do tan to po der ser de um bebê como de
um adul to. Qu an tos de nós aqui já não ti ve mos
os ba tis mos ca tó li cos e pos te ri or men te, já adul -
tos, nos ba ti za mos em ou tra re li gião tra di ci o nal?
Na Umban da tam bém po de mos pas sar por esse
ba tis mo já adul tos. No ba tis mo de uma cri an ça,
tem sem pre o ofi ci an te e os ma te ri a is ne ces sá ri os,
por que ali é fe i ta a con sa gra ção dos cin co sen ti dos 
do ba ti zan do, a con sa gra ção dos Ori xás ou Enti -
da des tra zem for te vi bra ção ener gé ti ca du ran te o
ato.

Hoje, em al guns tem plos de Umban da, quan -
do de sen car na um mé di um, ain da se faz o fu ne ral
com o fu ne ral ca tó li co. Já ti ve mos fu ne ra is em
nos so Tem plo. Um mé di um de sen car nou e o fu -
ne ral foi re a li za do no ri tu al um ban dis ta.

Exis tem tam bém os aten di men tos in ter nos e
ex ter nos. Os aten di men tos in ter nos con sis tem
em pas ses, ses sões aber tas ao pú bli co, ses sões de
cura. É um aten di men to per so na li za do. No aten -
di men to co le ti vo, o sim pa ti zan te, ou fre qüen ta -
dor, já re ce be ener gi as dos es pí ri tos ao en trar nos
por tões de um Tem plo de Umban da, por que ali
exis tem en ti da des que es tão pre pa ra das para re ce -
bê-los e de i xa rem seu co ra ção mais tran qüi lo, o
pen sa men to vol ta do para que ele al can ce o que
veio bus car. Essa si tu a ção dos aten di men tos in -
ter nos tam bém va ria de acor do com o grau cons -
ci en ci o nal de quem di ri ge o Tem plo e do que os
mé di uns já atin gi ram. Em al guns tem plos, até
para o seu pró prio sus ten to, o di ri gen te aca ba de -
sen vol ven do, pa ra le lo ao seu co nhe ci men to um -
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ban dis ta, o seu co nhe ci men to em orá cu los, por -
que a Umban da não pos sui uma de ter mi na da si -
tu a ção de re ce ber de al gu ma fon te a sua con di ção
de sub sis tên cia. Como a Umban da é ca ri da de, o
mé di um es tu da ma ne i ras de ar car com as des pe -
sas para cu i dar da que le Tem plo. Em nos so Tem -
plo, de sen vol ve mos a psi co gra fia, orá cu los do
tarô uti li zam cris ta is e cro mo te ra pia e tra ba lho di -
re to com os cha cras. Tam bém a in cor po ra ção é
uti li za da, a Enti da de faz uma lim pe za na aura da
pes soa que está na sua fren te e o cam bo no ao lado
au xi li an do. Te mos uma par te em que não há in -
cor po ra ção, uti li za mos o mag ne tis mo; um pas se
mais pro fun do, es tu da do, so men te uti li za do para
de ter mi na dos ca sos.

Além do tra ba lho com o pú bli co, a dou tri na é
le va da aos mé di uns da casa se ma nal men te, às ve -
zes mais. No aten di men to do mi ci li ar e ex ter no, o
mé di um pre pa ra do não vai fa zer uma ses são na
casa de uma pes soa, mas le va rá todo co nhe ci men -
to, toda a ba ga gem que ele ad qui riu para aque la
re si dên cia. O ob je ti vo é de i xar o am bi en te lim po
e har mo ni za do.

8.9 Orga ni za ção

A Umban da tem, den tro da sua si tu a ção hoje,
uma ad mi nis tra ção. O tra ba lho es pi ri tu al é a
base. Por exem plo, nós te mos um pre si den te, um
se cre tá rio e um te sou re i ro. Às ve zes, o te sou re i ro
fica até sem ter o que fa zer, por que a Umban da
re al men te é ca ri da de, e ele não tem sub sí dio su fi -
ci en tes para atu ar como te sou re i ro, mas ele tem
que exis tir.

Nós te mos uma con fi gu ra ção ex ter na in te res -
san te que as pes so as se per gun tam: “A Umban da
faz fi lan tro pia? Como ela in te ra ge com a so ci e da -
de?”. Ela faz fi lan tro pia; tem li te ra tu ra. E ain da
en fren ta o pre con ce i to. A Umban da hoje abran ge 
não ape nas o Bra sil, mas tam bém ou tros pa í ses.
Ela exis te no Ja pão, na Nova Ze lân dia, etc.

Exis tem cur sos, es co las e fa cul da des de
Umban da para o es tu do do mé di um e seu es cla re -
ci men to. Se ele já tem a es sên cia, ela pre ci sa de
res pal do teó ri co.

No nos so Tem plo, or ga ni za mos chás be ne fi -
cen tes e cam pa nhas para ar re ca dar fun dos ne ces -
sá ri os para al gum tipo de atu a ção e do aten di -
men to di re to a pes so as ca ren tes. Isso acon te ce
fora de da tas co me mo ra ti vas, como o Na tal, por
exem plo, nós não te mos o há bi to de de ter mi nar
uma data, con for me va mos ar re ca dan do, va mos
re pas san do esse aten di men to, gos ta ría mos até
que fos se ma i or.

Num Sim pó sio Inter na ci o nal, fi quei mu i to
tris te ao ou vir que não exis tia li te ra tu ra so bre a
Umban da. No en tan to, não con se gui mos hu ma -
na men te do mi nar a li te ra tu ra que está ao al can ce
de to dos. Não pre ci sa mos de i xar que a Umban da
con ti nue car re gan do, so bre os seus om bros, o
pre con ce i to, nem in ter no, por que, in fe liz men te,
al guns mé di uns só são um ban dis tas den tro do es -
pa ço fí si co em que es tão, e tam bém num con tex -
to ex ter no, por que Umban da é co nhe ci men to.

Eli sa beth Re gi na Cer ca to (mé di um do P.
TUMPIZ): Sou mé di um atu an te no Tem plo de
Umban da Pes qui sa e Ini ci a ção P. Pre ta Ve lha
Zim ba do Con go – P. TUMPIZ, há dois anos e
meio, mas sim pa ti zan te e fre qüen ta do ra há mais
de doze anos.

Agra de ço a Sa cer do ti sa de Umban da, Mãe
Águi da, por me dar a opor tu ni da de de fa lar pela
pri me i ra vez em um even to pú bli co so bre a
Umban da. Agra de ço tam bém a to dos os meus ir -
mãos de fé, os pre sen tes e os au sen tes, por que o
re sul ta do da nos sa união é um tra ba lho mu i to sé -
rio de de di ca ção, de fa zer o bem sem olhar a
quem.

O nos so tem plo um ban dis ta abre as suas por -
tas a to das as pes so as, sem dis tin ção al gu ma. Tan -
to a nos sa lí der es pi ri tu al, quan to os mé di uns do
Tem plo, em um can sa ti vo dia de tra ba lho, qua se
sem pre sem tem po de lan char, de to mar um ba -
nho, de re la xar um pou co, nos do a mos para au xi -
li ar o pró xi mo. Mu i tas ve zes, es ses mé di uns têm,
em sua vida pes so al, pro ble mas tão gra ves e até
ma i o res dos da que las que ali bus cam au xí lio de
es pi ri tu a li da de. A Umban da vem me en si nan do
que, para fa zer o bem, não são ne ces sá ri as re for -
mas mo ra is se ve ras, mas para al can çar aqui lo de
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que ne ces si ta mos e o au xí lio na es pi ri tu a li da de
são in dis pen sá ve is, sim, as re for mas mo ra is. Por
exem plo: Uma pes soa che ga ao Tem plo um ban -
dis ta com sé rio pro ble ma, po rém, em ne nhum
mo men to an tes de so li ci tar aju da ela ati vou o seu
juiz in te ri or, cha ma do de cons ciên cia, para ava li ar
o seu com por ta men to do dia-a-dia e au to-avaliar
o seu me re ci men to de so lu ções rá pi das para o seu
pro ble ma. Após ser aten di do pelo mé di um em
tran se ou in cor po ra do ou não, após re ce ber a pri -
me i ra ori en ta ção e o iní cio do tra ta men to, sai do
Tem plo, pas sa no bar zi nho, bebe um pou co (de -
ma is), tor na-se um ir res pon sá vel no trân si to e um 
bri gão quan do che ga em casa. Essa pes soa ima gi -
na que nada é ava li a do pela es pi ri tu a li da de e que
o tem plo um ban dis ta é um lu gar má gi co, mi la -
gro so e o sim ples fato de ir até lá e ser aten di do,
re sol ve rá o seu pro ble ma. Gran de en ga no. Essa
pes soa cul pa o mé di um, o Tem plo, o sa cer do te,
fala mal do lo cal onde es te ve, pois seu pro ble ma
pi o rou, mas em ne nhum mo men to pa rou para
ava li ar as ca u sas. A Umban da está me en si nan do
o ca mi nho do bem, da ca ri da de e do amor, mas
prin ci pal men te o ca mi nho das re for mas mo ra is
de que ne ces si ta mos. O Tem plo de Umban da
Pes qui sa e Ini ci a ção Pre ta Ve lha Zim ba do Con -
go, po rém, es ta rá sem pre com as suas por tas aber -
tas mes mo para aque las pes so as que saem dali não 
acre di tan do, mes mo fa lan do mal, por que mais
adi an te elas com pre en de rão que não adi an ta ir ao
mé di co e não to mar os me di ca men tos re ce i ta dos
ou en tão to mar so men te a pri me i ra dose, a do en -
ça não vai cu rar, e o pro ble ma con ti nu a rá. Con -
for me as nos sas re for mas mo ra is vão acon te cen -
do, a atu a ção da es pi ri tu a li da de na ma té ria é ime -
di a ta, pois quan to me lhor nos tor nar mos como
se res hu ma nos às vis tas do nos so Mes tre ma i or,
mais re cep ti vos e me re ce do res do au xí lio da es pi -
ri tu a li da de se re mos. Sa ra vá Umban da! Mu i to
obri ga da!

8.10 Espa ço para Per gun tas

Eu gos ta ria que a se nho ra co men tas se mais como
fun ci o na essa in cor po ra ção. O que o mé di um sen te

quan do in cor po ra a Enti da de e de po is que in cor po -
ra, como é?

Mãe Águi da: O tran se me di ú ni co vai acon te -
cen do gra da ti va men te. Para que o mé di um pos sa
vir a de sen vol ver a sua me di u ni da de, ele pre ci sa
es tar sen do en si na do, es tar den tro do am bi en te
pro pí cio, para que o mé di um pos sa vir a sen tir
esse tran se e co me çar a per ce ber es sas vi bra ções, e
como o es pí ri to, a alma, o âni ma, é seu, nós va -
mos au xi li ar, mas as sen sa ções só ele po de rá sen -
ti-las. É pos sí vel ter uma vi são ge ne ra li za da do
que acon te ce com o mé di um em tran se Há vá ri as
si tu a ções es pe cí fi cas que nós te mos que con si de -
rar para res pon der a essa per gun ta, por que exis -
tem vá ri as vi bra ções, e elas são di ver si fi ca das, tem
o seu co nhe ci men to, o seu his tó ri co como es pí ri -
to, a sua con di ção men tal. Essa es sên cia já exis te e
está bro tan do com um tra ba lho pa u la ti no em di -
re ção a uma pro fun da con cen tra ção para que pos -
sa fa zer, como a es cri to ra co lo cou, uma in cor po -
ra ção “lim pa”, uma in cor po ra ção que te nha mais
pos si bi li da de de trans mi tir as in for ma ções dos es -
pí ri tos que che gam nes se mé di um de ma ne i ra mais 
cla ra. Isso leva mais tem po para al guns que para
ou tros. Todo o tra ba lho pre ci sa ser fe i to com
tran qüi li da de, ab sor ven do es sas ener gi as. A sen -
sa ção que o mé di um que re ce beu al gum es pí ri to,
tem é mu i to pes so al e não se deve fa zer ale a to ri a -
men te, sim ples men te a pes soa es tar no lu gar, to -
cou um ata ba que ou tam bor, é um pon to de Ca -
bo clo e ela já sen tir. É pre ci so to mar cu i da do, não 
ser mos apres sa dos e não nos pre o cu par mos com a 
es pi ri tu a li da de em si, por que ela está pre sen te,
mas nos pre o cu par mos em nos pre pa rar
de vi da men te.

Eu sem pre tive uma dú vi da so bre o que re pre sen -
ta a Enti da de. E nas fes tas, por exem plo, fes ta de
Ogum, ou de ou tros Ori xás, eu não en ten do como as
en ti da des se ma ni fes tam em vá ri os mé di uns ao mes -
mo tem po, em lo ca is di fe ren tes. Gos ta ria que ex pli -
cas se isso.

Mãe Águi da: A li nha é a li nha... Va mos co lo -
car o exem plo de Ogum, tão co nhe ci do. A li nha
de Ogum: Ogum é um Ori xá, e o mé di um dito
fi lho de Ogum tra ba lha com fa lan ges, com sub fa -
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lan ges e com le giões de es pí ri tos. Assim como
exis tem es sas le giões, sub fa lan ges e fa lan ges, exis -
tem vá ri os mé di uns que po dem tra zê-los por que a 
vi bra ção é a mes ma. Às ve zes, as pes so as di zem,
“aqui tem dez Oguns in cor po ra dos”, en tão, re al -
men te são es pí ri tos, por que, na Umban da, se tra -
ba lha com es pí ri tos, são es pí ri tos des sa li nha, des -
te Ori xá que es tão to man do aque les mé di uns
para exe cu tar uma de ter mi na da ta re fa, por isso há 
essa pos si bi li da de. Não exis te um Ogum (es pí ri -
to), exis tem es pí ri tos que tra ba lham em nome
des ta ener gia.

Qual é a re la ção dos Exus, por que já fui a mu i tas 
ses sões de Exus e já os vi fa zen do uso da ca cha ça, da
cer ve ja, do ta ba co, como sen do algo para lim par a
ener gia e não con si go en ten der. Qual é a re la ção do
ta ba co, da ca cha ça, da cer ve ja, nes sas ses sões de Exu,
que são es pí ri tos de vi bra ção mais ba i xa, na hi e rar -
quia eles es tão mais aba i xo? Gos ta ria que fa las se um
pou co a res pe i to dis so. É, não é?

Mãe Águi da: Os Exus es tão sem pre numa si -
tu a ção di fí cil com re la ção à co le ti vi da de, por que
eles são ta cha dos de en ti da de ru ins, be ber rões, as
pom bas-gira são mu lhe res da vida, são pros ti tu -

tas, é essa a si tu a ção que está acon te cen do, in fe liz -
men te. Então, es ses es pí ri tos – não se es que ça que 
a Umban da tra ba lha com es pí ri tos de sen car na -
dos, com a re en car na ção – es tão nes sa fa i xa vi bra -
tó ria mu i to ba i xa, mas não são os Exus. Os Exus,
na re a li da de, es tão aí para nos de fen der des se tipo
de es pí ri to, ou en tão, cha ma dos sim ples men te
como você dis se, de ba i xa vi bra ção, nós te mos os
mi as mas as tra is, nós te mos os cas cões as tra is, en -
tão, nós pre ci sa mos de guar diões que ve nham nos 
pro te ger des tas vi bra ções, e os Exus es tão ali exa -
ta men te para isso, têm essa com pe tên cia, eles po -
ten ci a li zam a atu a ção dos Ori xás ou das Enti da -
des. Por quê? Por que eles fa zem o cor dão de iso la -
men to des tas ener gi as de ba i xa vi bra ção, uti li zan -
do a sua ener gia, para atu a ção atra vés de mé di uns.
Há um con tro le, é um agen te para esta fun ção,
mas pou co com pre en di do, às ve zes, fa lam em
Exus, e as pes so as se as sus tam, mas na re a li da de a
pre sen ça do Exu po ten ci a li za toda a atu a ção de
vi bra ções mais su tis, por que dão este am pa ro. O
Exu é aque le que co nhe ce o mun do da rua, as do -
en ças, a po bre za e as en cru zi lha das. É o me di a dor
dos ori xás.
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cre tá rio da Asso ci a ção Be ne fi cen te Céu de São Mi guel 
(San to Da i me), fi li a da ao CEFLURIS.

Alan car di no Val le jos, nas ci do em São Le o pol do, RS,
em 1950, é ba cha rel em Di re i to pela Uni ver si da de do
Vale do Rio dos Si nos – UNISINOS. Juiz de Di re i to,
hoje é apo sen ta do, atua como ad vo ga do de ca u sas tra -
ba lhis tas. É di ri gen te da Igre ja Céu de São Mi guel
(San to Da i me), fi li a da ao CEFLURIS.

Águi da Gu i o mar Pi res, nas ci da em Ca xi as do Sul, RS, 
em 1951, é gra du an da em Te o lo gia na Esco la Su pe ri or
de Te o lo gia – EST e sa cer do ti sa de Umban da. Atu al -
men te, é res pon sá vel pelo Tem plo de Umban da, Pes -
qui sa e Ini ci a ção, Pre ta Ve lha Zim ba do Con go, São
Le o pol do, RS.

Elói Sal da nha, nas ci do em Roca Sa les, RS, em 1971,
pos sui Ensi no Mé dio incom ple to. É Ca ci que de
Umban da, for ma do por Dona Ne u za da Pre ta Ve lha
Ma ria Con ga, Ale gre te. É res pon sá vel pelo Tem plo de 
Umban da, Pes qui sa e Ini ci a ção, Pre ta Ve lha Zim ba
do Con go, São Le o pol do, RS.
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