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Sobre tua longa morte e esperança, 

desnudo o corpo inteiro-- a palavra, o sangue, a memória --, 

definitivamente será minha cruz 

América Latina. 

Deus, pobre e massacrado, 

grita ao Deus da Vida a partir dessa cruz coletiva 

levantada contra o sol do Império e suas trevas, 

frente ao véu do Templo estremecido.  

Amanhã será Páscoa -- porque Ele já é manhã para sempre --. 

Revestida de chagas e surpresas, virá pelo jardim a Liberdade, irmãos. 

E é preciso pôr ternura nas quenas despertas 

e quebrar os aromas solidários 

e intimidar o medo do sepulcro 

desarmando os guardas. 

Mas hoje ainda é Sexta-Feira Santa. 

Todos somos testemunhas, 

entre dardos e lanças, 

enquanto a mãe chora sobre o filho caído. 

Eu não quero negar-me a esse mistério. 

Eu não quero negar-te! 

América Latina será minha cruz 

definitivamente.  

(Dom Pedro Casaldáliga) 

 



 

RESUMO 

Este trabalho pretende analisar o livro/diário, Nicarágua: combate e profecia 
(Petrópolis, Vozes, 1986), relato de viagem escrito por Dom Pedro Casaldáliga, 
bispo católico da Prelazia de São Félix do Araguaia.  Adepto da Teologia da 
Libertação e coerente com sua fé, Casaldáliga decide apoiar a Igreja Popular 
nicaragüense, se juntando ao jejum/manifesto do padre Miguel D’Escoto em favor da 
paz e autodeterminação da Nicarágua em crítico momento da revolução sandinista 
naquele país, revolução esta que arregimentou apoio entusiasmado de católicos 
locais. Dom Pedro viajou para a Nicarágua em 1985, escrevendo um diário de 
viagem ou fragmentos de memória que virou livro. Nesse espírito a discussão 
pretende capturar das memórias de Dom Pedro Casaldáliga e de sua trajetória, a 
participação/apoio ao movimento social na Nicarágua, o sandinismo. Assim é 
possível entender como D. Pedro lembra, comemora e celebra a idéia de uma 
Nicarágua livre, socialista e cristã. 

 
Palavras- chave : Pedro Casaldáliga, revolução, memória, história e trajetória. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 
 

Cette étude vise à examiner le livre / journal, le Nicaragua: le combat et la prophétie 
(Petrópolis, Voix, 1986), récit de voyage écrit par Dom Pedro Casaldáliga, évêque 
catholique de la Prélature de São Félix do Araguaia. Théologie de la Libération 
Adepte et cohérente avec la foi, décide Casaldáliga Populaire soutien de l'Eglise 
nicaraguayenne, de rejoindre le jeûne / manifeste du père Miguel D'Escoto pour la 
paix et l'autodétermination du Nicaragua dans le moment critique de la révolution 
sandiniste dans ce pays, cette révolution qui a obtenu le soutien enthousiaste des 
catholiques locales. Dom Pedro rendue au Nicaragua en 1985, la rédaction d'un 
journal de voyage ou des fragments de mémoire qui est devenu un livre. Dans cet 
esprit, la discussion que vous voulez capturer les souvenirs de Don Pedro 
Casaldáliga et de son histoire, la participation / soutien du mouvement social au 
Nicaragua, les sandinistes. Donc vous pouvez comprendre comment D. Peter se 
souvient, commémore et célèbre l'idée d'un Nicaragua libre, socialiste et chrétien. 

Mots-clés: Peter Casaldáliga, la révolution, la mémoire, l'histoire et la trajectoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LISTA DE ABREVIATURAS 

 
 
         Decidi utilizar abreviaturas apenas em relação às obras de Casaldáliga que 

considerei mais importante para este trabalho. Assim, tem-se: 

 

AL – América Latina 

 

CP – Combate e Profecia 

 

CV- Concílio vaticano 

 

IP – Igreja Popular 

 

ME – Macro-ecumenismo 

 

NICA – Nicarágua 

 

PC – Pedro Casaldáliga 

 

TdL – Teologia da Libertação 

 

TJ – trajetória e Memória 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho pretende analisar o livro/diário, Nicarágua: combate e profecia, relato 

de viagem escrito por Dom Pedro Casaldáliga, bispo católico da Prelazia de São 

Félix do Araguaia. Obra que retrata a estada do prelado na Nicarágua, nos anos 

1980, em crítico momento da revolução sandinista, revolução esta que arregimentou 

apoio entusiasmado de numerosos católicos locais. A leitura do livro se dará a partir 

de alguns conceitos teológicos que são chaves hermenêuticas utilizadas pelo autor 

em sua trajetória e muito presente na respectiva obra, são eles: martírio, 

reinocentrismo e macro-ecumenismo.   

O apoio manifesto por Casaldáliga despertou, por outro lado, preocupações e, em 

alguns casos, forte oposição entre setores católicos conservadores na Nicarágua, no 

resto do continente americano, Brasil inclusive, e também em Roma. Por intermédio 

da trajetória de D. Pedro e de sua militância em prol dos direitos humanos, torna-se 

visível sua opção pela Teologia da Libertação, eclesiologia progressista forjada na 

América Latina. Forma de pensar a fé e suas consequências que faz dialogarem a 

idéia de revolução da esquerda e a perspectiva utópica cristã do Reino de Deus 

presente na terra. Leitura de fé que coaduna com a eclesiologia – e a militância 

cristã – proposta pela Teologia da Libertação do qual Casaldáliga é adepto. 

D.Pedro foi sagrado bispo de São Felix do Araguaia, no interior do Mato Grosso, em 

1971, onde travou lutas contra os latifundiários locais, época em que sofreu vários 

atentados. Foi perseguido pelo regime militar brasileiro (1964-1985), sendo alvo de 

cinco processos de expulsão do Brasil. Nestas ocasiões, saíram em sua defesa 

prelados progressitas como o D. Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo, a 

Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) e o próprio papa da  época, Paulo 

VI. 

Assim decidi focar momento específico da história de Casaldáliga, visto que sua 

trajetória é vasta, e seria impossível resumi-la em um só trabalho. Em 1985, Dom 

Pedro Casaldáliga sente-se tocado pela situação caótica em que vivia a Nicarágua e 

sua dividida Igreja diante dos constantes ataques internos e externos. Agressão que 



vinha dos “contras” guerrilheiros adversários do regime sandinista, financiados e 

armados pelo governo dos Estados Unidos da América, sob a doutrina Reagan e 

seu exacerbado anti-comunismo. Tratava-se de apoiar, com base no cristianismo da 

libertação, o governo pupular nicaraguense e sua revolução. Tratava-se de fazer 

frente à reação, interna e externa, derrotando a contra-revolução. 

Isto posto, cabe registrar, sumariamente, os movimentos a serem realizados na 

redação do proposto trabalho de Mestrado. 

No primeiro capítulo, fez-se necessário historiar parte do caminho da Igreja Católica 

na América Latina e no Brasil, além de efetuar introdução ao debate teórico sobre 

memória, posto que a mencionada viagem relatada por D. Pedro  é também 

itinerário memorialístico. 

Segundo Henrique Dussel, toda história da Igreja supõe certo manejo dos fatos 

eclesiais. Da concepção – seja teológica ou não teológica – que se tiver da Igreja 

dependerá a história que se fará. Na América Latina, começou-se, desde os anos 

1960, a fazer história da Igreja a partir de certa experiência da comunidade 

institucional fundada por Jesus, experiência lida a partir da ótica do cristianismo de 

esquerda que, então, ganhava força em certos círculos latino-americanos. 

Sendo assim, o caminho histórico desta Igreja escolhido como marco cronológico 

deste trabalho, começa entre dois acontecimentos importantes: o Concílio Vaticano 

II (1962-65) e a Conferência Episcopal Latino Americana de Medellín (1968). Afinal, 

das resoluções de Medellín, evento convocado para adaptar o aggiornamento 

conciliar, surgiu nova hermenêutica e também nova práxis cristã: a opção 

preferencial pelo pobre.  

Em consonância com Dussel, não se pode falar em uma nova interpretação da 

Igreja, sem elaborar uma nova teologia para a mesma. Por isso é necessário tratar 

dessa nova abordagem feita por parte de teólogos latinos americanos, a chamada 

Teologia da Libertação. Tema discutido ainda neste primeiro capítulo. 

No segundo capítulo, procurei reunir informações sobre a trajetória de Casaldáliga 

(visto que não se encontra ainda um livro biográfico específico sobre tal 

personagem) por intermédio de depoimentos, cartas, entrevistas concedida em 



minha estada em São Félix do Araguaia em 2011, momento em pude acompanhar a 

Romaria dos Mártires da Caminhada, evento descrito nesse capítulo. Valeu-me 

também o livro de Benjamim Forcano: As Causas que Imprimem Sentido À Sua 

Vida: retrato de uma personalidade. Com base nas informações coligidas, pode-se 

traçar um pequeno esboço biográfico de Pedro Casaldáliga que informará a 

sequência da reflexão aqui proposta. 

Em seguida, o terceiro capítulo nos leva à Nicarágua Sandinista. Através de uma 

bibliografia específica, tendo como referência o livro A Revolução Nicaraguense de 

Matilde Zimmermann e Adiós Muchachos de Sergio Ramirez, elaborei um panorama 

histórico-social do país em questão, focando na história da Igreja nicaraguense e 

seu envolvimento na revolução Nica.  

A Nicarágua que desde a chegada dos espanhóis no século XVI tem uma história 

marcada pela opressão, ora seja pelas longas disputas oligárquicas ou as inúmeras 

invasões estadunidenses, que durante décadas fizeram do território Nica, uma área 

de especial interesse dos governos de Washington. Durante o século XX, em 

cenário político em ebulição, destacaram-se dois personagens, Sandino e Somoza. 

Já em 1979 a revolução nicaraguense sobe ao poder, continuando assim, uma era 

de instabilidade política, econômica e religiosa. Ainda neste capítulo pretende-se 

fazer um panorama da Igreja Católica nicaraguense, pois sua participação a favor ou 

contra tornou-se um fator importante para a história da revolução na Nicarágua, 

motivo da viagem de Casaldáliga. 

 O quarto capítulo traz uma análise da obra Combate e Profecia, os fragmentos 

originais do diário não estavam disponíveis, pois estão em processo de digitalização. 

Essas anotações de viagem foram feitas durante os dois meses em que Dom Pedro 

Casaldáliga esteve na Nicarágua, portanto alguns questionamentos são pertinentes: 

qual o objetivo de escrever e publicar um diário de viagem? E mais: é possível 

pensar numa revolução evangélica? Como a Igreja nicaraguense via essa 

revolução? Qual o verdadeiro sentido dos conceitos teológicos presentes na obra? 

A partir dessas questões é possível cruzar memória e trajetória, apontando um 

discurso revolucionário que não só está presente nesta obra, mas na vida de 

Casaldáliga. 



Neste livro/diário, Casaldáliga justifica sua ida à Nicarágua, em 1985, como um 

chamado, vocábulo muito rico no imaginário cristão. Chamado ao combate em 

defesa da paz e da justiça. Ocasião propicia, neste momento, pois o padre e ministro 

do governo sandinista Miguel D’Escoto iniciara um jejum pessoal, logo transformado 

em jejum coletivo, em prol da paz e da autodeterminação da Nicarágua, assediada 

pela contra-revolução financiada pelos EUA. 

O livro/diário de Casaldáliga é, sem dúvida, um memorial. Chega-se, aí, a outro 

conceito rico no universo eclesial: memória, a memória de fé e dos crentes. Memória 

da fé vivida, que firma, no caso da Teologia da Libertação, determinada identidade 

cristã contestadora e progressista, projetando a emancipação do homem, utopia de 

criação do “homem novo” evangélico, que, no entendimento da eclesiologia 

progressista acima citada, pode dialogar com o ideal de “homem novo” de Marx. 

Cabe lembrar aqui declaração, muito rica em termos de desdobramento analítico, de 

Frei Betto, grande divulgador da teologia liberacionista latino-americana: “O homem 

latino-americano deve ser um misto de Teresa de Ávila (célebre mística espanhola) 

e de Che Guevara”. 

Por fim, recorde-se que a trajetória e memória de D.Pedro Casaldáliga podem ser 

revisitadas também em várias outras obras como: Quando os dias me fazem pensar: 

memória, ideário e compromisso, 2007; Espiritualidade da libertação, 1992; Cartas 

marcadas, 2005; Versos Adversos Antologia, 2006; Ameríndia morte e vida,2000; 

Orações da caminhada, 2005, Na procura do Reino, 1988. E várias cartas circulares 

enviadas ao longo de seu ministério. Obras estas que, lidas por mim, sem prejuízo 

do acompanhamento de bibliografia historiográfica específica, serão utilizadas para 

ampliar a discussão aqui proposta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MNEMOSINE: A FONTE DA IMORTALIDADE 

 

2.1 Entre História e Memória 

 

Como lembrou Jacques Le Goff, foram os gregos antigos quem fizeram da Memória 

uma deusa, de nome Mnemosine. Ela era a mãe das nove musas procriadas no 

curso de nove noites passadas com Zeus. Mnemosine lembrava aos homens a 

recordação dos heróis e dos seus grandes feitos, presidindo a poesia lírica. Deste 

modo, o poeta era um homem possuído pela memória, um adivinho do passado, a 



testemunha inspirada, nos “tempos antigos”, da idade heróica e, por isso, da idade 

das origens. Portanto, na mitologia grega, as musas dominavam a ciência universal 

e inspiravam as chamadas artes liberais. As nove filhas de Mnemosine eram: Clio 

(história), Euterpe (música), Talia (comédia), Melpômene (tragédia), Terpsícore 

(dança), Erato (elegia), Polínia (poesia lírica), Urânia (astronomia) e Calíope 

(eloqüência). Assim, de acordo com essa construção mítica, a história é filha da 

memória. Entretanto, os cerca de vinte e cinco séculos de existência da 

historiografia demonstram uma relação ambígua e tensa entre Mnemosine e Clio. 

(LE GOFF, 1994, p. 423-483).  

Para Le Goff, a Memória é crucial, importante. Ela – ou sua definição e controle - 

está relacionada a grandes questões das sociedades desenvolvidas e das 

sociedades em vias de desenvolvimento. Sua definição (o que deve ser 

memorializado?) e controle interessa às classes dominantes e classes dominadas. 

Todos os agentes sociais lutam por sua sobrevivência e pela promoção da mesma, 

de acordo com suas visões de mundo e interesses. Assim, a memória é elemento 

essencial da identidade, individual ou coletiva. (LE GOFF, 1994, p. 423-483). A 

memória coletiva é, pois, instrumento e objeto de poder. Por enquanto, seja frisada a 

proposição de Le Goff sobre a crucialidade/importância da memória. Adiante, será 

desdobrada esta idéia. 

Ao analisar a valorização contemporânea da memória, Pierre Nora identifica como 

fator determinante no desejo de memória de nossa época a questão fundamental da 

mundialização, processo pelo qual o mundo se torna um só e no qual os meios de 

comunicação de massa exercem um papel primordial. Nesta análise, o autor sugere 

um movimento de alteração do tempo, ou seja, a história passa a ser mais dinâmica, 

rápida, a duração do fato é a duração da notícia, o novo é que “dá as cartas” e 

conduz as vidas, forjando a sensação de hegemonia do temporário.  

No artigo “Entre Memória e História: A problemática dos lugares”, de 1984, publicado 

no Brasil em 1993, na Revista Projeto História, Nora caracteriza esta situação em 

que o passado vai cedendo seu lugar para a idéia do eterno presente por intermédio 

do uso da expressão “aceleração da história”. Nesse momento, eleger e fixar traços 

e vestígios é a maneira de se opor ao efeito devastador e desintegrador da rapidez 

contemporânea. Vejamos o que o autor diz sobre esta expressão:  



 

Aceleração: o que o fenômeno acaba de nos revelar bruscamente, é toda a distância 

entre a memória verdadeira, social, intocada, aquela cujas sociedades ditas 

primitivas, ou arcaicas, representaram o modelo e guardaram consigo o segredo - e 

a história que é o que nossas sociedades condenadas ao esquecimento fazem do 

passado, porque são levadas pelas mudanças. Entre uma memória integrada, 

ditatorial e inconsciente de si mesma organizadora e toda poderosa, 

espontaneamente atualizadora, uma memória sem passado que reconduz 

eternamente a herança, conduzindo o antigamente dos ancestrais ao tempo 

indiferenciado dos heróis, das origens e do mito – e a nossa, que só é história, 

vestígio, trilha. Distância que só se aprofundou à medida em que os homens foram 

reconhecidos como seu poder e mesmo um dever de mudança, sobretudo a partir 

dos tempos modernos. Distância que chega hoje, num ponto convulsivo. (NORA, 

1993, p. 8). 

 

Neste mesmo texto, Pierre Nora também trata da distinção entre memória e história, 

além de realizar a construção de uma nova noção para se trabalhar na fronteira 

destas vivências: “os lugares de memória”.  

A questão histórica que conduz a mencionada reflexão parece ser a chamada 

aceleração histórica, com seus desdobramentos, as transformações incessantes e 

as suas decorrências, a ameaça do esquecimento – o mito da prisão no eterno 

presente. A aceleração histórica levaria, pois, à obsessão pelo registro, pelos traços, 

pelos arquivos, em síntese, pela história:  

 

Aceleração da história. Para além da metáfora, é preciso ter a noção do que a 

expressão significa: uma oscilação cada vez mais rápida de um passado 

definitivamente morto, a percepção global de qualquer coisa como desaparecida – 

uma ruptura de equilíbrio. O arrancar do que ainda sobrou de vivido no calor da 

tradição, no mutismo do costume, na repetição do ancestral, sob o impulso de um 

sentimento histórico profundo. A ascensão à consciência de si mesmo sob o signo 



de terminado, o fim de alguma coisa desde sempre começada. Fala-se tanto de 

memória porque ela não existe mais. (NORA, 1993, p. 7) 

 

De acordo com Nora, memória e história, longe de serem sinônimos, se opõem uma 

à outra. Para este autor, a memória é um processo vivido, conduzido por grupos 

vivos, portanto, em evolução permanente e suscetível a todas as manipulações. Em 

linhas gerais,  

 

A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em 

permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 

inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 

manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. 

(NORA, 1993, p. 9).  

 

Em contrapartida, a história é registro, distanciamento, problematização, crítica, 

reflexão. Os grupos de memória povoam suas lembranças, repetindo religiosamente 

aquilo que é e sempre foi (tradição). A história, como operação intelectual, 

dessacraliza a memória. Observemos o que diz o autor a este respeito:  

 

A história é reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. 

A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a 

história, uma representação do passado. Porque é afetiva e mágica, a memória não 

se acomoda a detalhes que a confortam; ela se alimenta de lembranças vagas, 

telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as 

transferências, cenas, censura ou projeções. A história, porque operação intelectual 

e laicizante, demanda análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no 

sagrado, a história liberta, e a torna sempre prosaica. A memória emerge de um 

grupo que ela une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há tantas memórias 



quantos grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, 

plural e individualizada. A história, ao contrário, pertence a todos e a ninguém, o que 

lhe dá uma vocação para o universal. A memória se enraíza no concreto, no espaço, 

no gesto, na imagem, no objeto. A história só se liga às continuidades temporais, às 

evoluções e às relações das coisas. A memória é um absoluto e a história só 

conhece o relativo. (NORA, 1993, p. 9).  

 

A forma histórica como estes fenômenos foram percebidos pelo autor permitiu a 

elaboração da noção de “lugares de memória”. Os “lugares de memória” expressam 

o anseio de retorno a ritos que definem os grupos, a vontade de busca do grupo que 

se auto-reconhece e se auto-diferencia, o movimento de reconstrução de sinais de 

appartanance grupal. Segundo Nora:  

 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas 

operações não naturais. É por isso a defesa pelas minorias, de uma memória 

refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente guardados nada mais faz do 

que levar à incandescência a verdade de todos os lugares de memória. Sem 

vigilância comemorativa, a história depressa as varreria. São bastiões sobre os 

quais se escora. Mas se o que eles defendem não estivesse ameaçado, não se 

teria, tampouco, a necessidade de constituí-los. Se vivêssemos verdadeiramente as 

lembranças que elas envolvem, eles seriam inúteis. E se, em compensação, a 

história não se apoderasse deles para deformá-los, transformá-los, sová-los e 

petrificá-los eles não se tornariam lugares de memória. É este vai-e-vem que os 

constitui: momentos de história arrancados do movimento da história, mas que lhe 

são devolvidos. Não mais inteiramente a vida, nem mais inteiramente a morte, como 

as conchas na praia quando o mar se retira da memória viva. (NORA, 1993, p. 13 ). 

 

 



Na sua leitura, toda história – conhecimento – é crítica, pois observa e analisa o 

vivido. O vivido é seu objeto de questionamento. Contudo, segundo o autor, há um 

fato novo quando seu objeto passa ser a própria história. Nesse ponto, não é 

somente o vivido que é dessacralizado, mas é o conhecimento histórico, ele próprio, 

que é visto como tradição:  

 

A história da história não pode ser uma operação inocente. Ela traduz a subversão 

interior de uma história-memória por uma história-crítica, e todos os historiadores 

pretenderam denunciar as mitologias mentirosas de seus predecessores. Mas 

alguma coisa fundamental se inicia quando a história começa a fazer sua própria 

história. O nascimento de uma preocupação historiográfica é a história que se 

empenha em emboscar em si mesmo o que não é Ela própria, descobrindo-se como 

vítima da memória e fazendo um esforço para se livrar dela. (NORA, 1993, p. 13 ). 

 

 

Lugar de memória: história que ainda possui restos de memória. Não é somente 

memória porque não é mais vivida, porque a ruptura com o tempo eterno já foi 

realizada, porque o passado já foi reconhecido, tanto que passa a ser arquivado, 

registrado:  

 

Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, tratados, processo 

verbais, monumentos, santuários, associações, são os marcos testemunhas de uma 

outra era, das ilusões de eternidade,. Daí o aspecto nostálgico desses 

empreendimentos de piedade, patéticos e glaciais. São os rituais de uma sociedade 

sem ritual; sacralizações passageiras numa sociedade que dessacraliza; fidelidades 

particulares de uma sociedade que aplaina os particularismos; diferenciações 

efetivas numa sociedade que nivela por princípio; sinais de reconhecimento e de 

pertencimento de grupo numa sociedade que só tende a reconhecer indivíduos 

iguais e idênticos. (NORA,1993, p. 13).  



 

Mas é ainda memória, pois sacraliza, comemora, celebra. Basta olharmos a França, 

como afirma Nora, onde a história foi à legitimadora da nação, formou e dirigiu a 

consciência nacional, transformou-se em tradição, celebrou a nação - “História santa 

porque nação santa. É pela nação que nossa memória se manteve no sagrado.” 

(NORA,1993, p. 11). Atualmente as celebrações feitas pela História são objeto do 

conhecimento histórico. É a história “desconfiando da história”, submetendo a si 

mesma ao crivo da crítica.  

Nesta sociedade arrancada de sua memória pela amplitude de suas mudanças, mas 

ainda obcecada por se compreender historicamente, o historiador assume cada vez 

mais um papel central, “porque nele se opera aquilo de que ela gostaria, mas não 

pode dispensar: o historiador é aquele que impede a história de ser somente 

história.” (NORA,1993, p. 21). É, nas suas palavras, a passagem de uma história 

totêmica para uma história crítica; é o momento dos chamados “lugares de 

memória”. O interesse por esses lugares é: 

 

Onde se ancora, se condensa e se exprime o capital esgotado de nossa memória 

coletiva ressalta dessa sensibilidade. História, profundidade de uma época 

arrancada de sua profundidade, romance verdadeiro de uma época sem romance 

verdadeiro. Memória, promovida ao centro da história: é o luto manifesto da 

literatura. (NORA,1993, p. 26). 

 

Dos debates teóricos à presente dissertação: Combate e Profecia, livro/diário objeto 

central de análise deste trabalho, pode ser tomado como especial lugar de memória, 

ou dever de memória por se tratar de um testemunho vivido por Casaldáliga, 

testemunho esse que pretende convencer seus leitores da necessidade de lutar e 

denunciar o que para ele é a missão de cada cristão. Combate e Profecia, o 

livro/memorial que se propõe analisar nas páginas seguintes, revela também 

identidade e projetos bem nítidos. Nele, Dom Pedro Casaldáliga exprime sua opção 

ideológica e eclesiológica, registrando fragmentos de memória de sua viagem à 



Nicarágua. O livro é feito de memória que virou Historia. Nas palavras de Gilberto 

Velho: “a memória é fragmentada. O sentido de identidade depende em grande 

parte da organização desses pedaços, fragmentos de fatos e episódios separados, 

elaborando projetos.” (VELHO, Gilberto, 1994.p, 102). 

É possível, com base na discussão historiográfica aqui apresentada, analisar a 

trajetória de uma instituição, grupo ou indivíduo, a fim de se manter viva a memória 

destes que, com seus atos, foram sujeitos históricos em seu tempo. Segundo 

Gilberto Velho “a trajetória de um indivíduo tem um significado crucial como 

elemento não mais contido, mas constituidor da sociedade. Nesse sentido a 

memória desse indivíduo é que o torna socialmente relevante. A memória é 

resultante da trajetória do indivíduo.” (VELHO, Gilberto, 1994.p, 102). 

Pois, para o autor citado acima, em sociedades complexas como a nossa, memória, 

identidade e projeto ordenam e dão significado às trajetórias individuais, contribuindo 

para dar consciência à individualidade em realidades fragmentadas. Portanto, o livro 

de Casaldáliga deve ser interpretado no cotejo dessa obra com a vida de seu autor, 

seu itinerário, sua militância cristã e política. Assim, dispondo lado a lado obra e 

vida, é possível identificar, em Combate e Profecia, uma memória de luta, baseada 

em uma memória muito antiga, do cristianismo evangélico. Daí, firma-se 

determinada identidade cristã e progressista. E proclama-se o projeto 

cristão/libertador do qual Casaldáliga é partidário e entusiasta. 

Relembrando Le Goff, o conceito de memória é crucial. É crucial porque, na 

memória, se cruzam (cruzar vem de cruz, daí crucialidade) fato e sua releitura, 

passado e presente, individuo e sociedade, etc. Assim, no livro Combate e Profecia, 

tomado como lugar de memória ou dever de memória, se cruzam as memória do 

bispo e das gentes que ele encontrou, da Teologia da Libertação e de seus 

adversários, de militâncias políticas de esquerda e direita, da história da Nicarágua e 

do Brasil. 

Ainda nesse capítulo inicial, proponho breve discussão sobre a Igreja Católica na 

América latina e no Brasil, assim como da Teologia da Libertação, eclesiologia 

presente no discurso de Dom Pedro Casaldáliga. Escolhi refazer os passos da Igreja 

a partir de dois eventos, o Concilio Vaticano II e a Conferencia de Medellín, 



acontecimentos importantes para uma mudança hermenêutica e missiológica da 

Igreja. 

 

2.2 Por uma nova Igreja Latino-Americana 

 

Todo conhecimento histórico é irrepetível e único. (DUSSEL,Enrique, 1992, p. 5). 

Todo relato supõe uma interpretação, seja ela consciente ou inconsciente querida ou 

não voluntariamente intencionada. Não há historiador nem historiografia neutros. 

Segundo Marc Bloch a história é busca, portanto, escolha. Toda história da Igreja 

supõe certo manejo dos fatos eclesiais. Da concepção – seja teológica ou não – que 

se tiver da Igreja, dependerá a história que se fará. 

 O 

programa da missão histórica do fundador do cristianismo é, ao mesmo tempo, a 

missão ou essência da Igreja. Esse programa teria sido enunciado por Jesus Cristo 

ao encontrar com o texto sagrado de Isaias 61,1 “O Espírito do Senhor esta sobre 

mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar 

libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para por em liberdade os 

oprimidos”1.  

O Jesus histórico aplica esse texto a sua própria pessoa. Ele mostra que, nesse 

trecho, está resumida sua proposta maior: o Reino de Deus a ser instalado na terra. 

E, sustentam cristãos progressistas e liberacionistas, se evangelizar os pobres foi o 

objetivo histórico concreto de Jesus e do movimento iniciado por ele, também esse 

deve ser o critério coerente e primeiro da interpretação cristã da história da Igreja.  

Assim, a partir desta interpretação da fé cristã, o critério para escrever a história da 

Igreja não seria mais o triunfalismo das grandes catedrais ou o esplendor da 

coroação papal dos imperadores, mas a caridade das comunidades cristãs, 

perseguidas, pobres, missionárias, proféticas. (DUSSEL,Enrique, 1992, p.6). Uma 

história a partir do povo, para o povo em função pastoral, catequética e 



evangelizadora, essa foi, para cristãos não conformistas, a chave de leitura possível 

para escrever uma história da Igreja na América Latina. 

Para fazer essa leitura possível da história, foi preciso construir a categoria bíblica 

de pobre, oprimido, despossuído como categoria da ciência histórica. A totalidade 

social de uma época deveria ser estudada como determinada historicamente por 

certa totalidade prático-produtiva, seja tributária, seja capitalista, que, por seu lado, 

possibilitasse definir as classes sociais. As diversas maneiras de se articular essas 

classes em conjunturas históricas, esclarece o sentido de uma época, um período, 

uma fase ou um acontecimento. 

A partir do conceito de pobre ( e também os de raça, sexo, classe, etnia, e nação 

dominados) , pode-se construir uma chave hermenêutica para a leitura da Bíblia e 

direcionamento de sua missão. 

Afinal, nos três primeiros séculos de sua existência, a Igreja articulou-se na história 

organizando suas estruturas e contando com seus fiéis somente entre os dominados 

(povos periféricos e classes oprimidas). Igreja dos pobres, Igreja perseguida, a Igreja 

dos mártires. Foi um “modelo” de Igreja, que não se confundia com o Estado e nem 

se apoiava no poder das classes dominantes. 

Desde o século IV aparece outro “modelo”, a Cristandade, como a denominou 

Kierkegaard2. A Igreja justificava a ação coercitiva do Estado, e o Estado cumpria 

funções eclesiais como: construção de templos, proteção de missionários, obrigação 

à obediência dos dissidentes à autoridade da Igreja, entre outras. (MEYER, Jean; 

CEHILA, 1986, p.14). 

 Os 

modelos da Igreja dos pobres ou da Cristandade vêm a ser categorias 

hermenêuticas que operam como princípios de interpretação. Para os defensores da 

segunda forma interpretativa da história eclesial, tratar-se-ia de escrever tal história 

a partir dos pobres e para os pobres. Este é o ideal na visão de bispos progressistas 

como D. Pedro Casaldáliga.  

 



2.2.1 A Igreja ante a renovação do Concílio e de Medellín 

 

 A 

história da Igreja na América Latina além de rica em detalhes abarca um longo 

período de existência desde a chegada dos colonizadores europeus ao chamado 

“Novo Mundo”. Neste trabalho, fiz a opção de recortar um período que marca a 

renovação da Igreja a partir de dois episódios cruciais: O Concílio Vaticano II (1962-

65) e a Conferência de Medellín (1968). Eventos que permitiram a construção, com 

o passar dos anos, de uma leitura do evangelho crítica, revolucionária para alguns, 

diante dos regimes ditatoriais na América Latina. 

 

2.2.2 A Igreja na década do desenvolvimento e da crise 

 

 A 

eleição de João XXIII, em 28 de abril de 1958, seja por sua idade avançada, seja por 

seu longo histórico na tradicionalmente cautelosa diplomacia vaticana, não fazia 

pressentir que, em janeiro de 1959, o idoso pontífice convocaria um Concílio 

ecumênico.  Concílio este que dividiria a história católica em “antes” e “depois” dele. 

O papa João XXIII lançaria ainda as encíclicas Mater et Magistra (1961) e Pacem in 

Terris (1963), documentos que, lidos em clave progressista por católicos 

renovadores latino-americanos  ensejaram a renovação dos compromissos políticos 

no continente. Já se falava na Igreja dos pobres. 

Em 1º de janeiro, no Caribe, triunfava a revolução de Fidel Castro e Che Guevara. 

Nesta mesma década, morrera Stalin e o XX congresso do partido comunista 

soviético, em 1956, enterrou, sob a liderança de Nikita Kruschev, uma época na 

Rússia. Em 1960, era eleito John Kennedy nos Estados Unidos. A nova década 

anunciava-se como época de distensão. Na América Latina, a “Aliança para o 

Progresso”, em meio à época do desenvolvimento (1955-1965), indica um momento 

de otimismo capitalista dependente.  



 Co

m o desenvolvimento, corria na AL uma corrente revolucionária. Camilo Torres, 

sacerdote colombiano que deixara a capelania da Universidade de Bogotá para se 

engajar na guerrilha de esquerda, morre em 15 de fevereiro de 1966, e Che Guevara 

em 1967. Neste ano, o sucessor de João XXIII, o papa Paulo VI (1963-1978) lança a 

Populorum Progressio, onde se fala do “imperialismo internacional do dinheiro”. Um 

ano antes, 17 bispos dos países pobres dão a conhecer a “Declaração dos bispos 

do Terceiro Mundo” (1966). É neste tempo que a “Teoria da Dependência”3 começa 

a questionar teoricamente o “desenvolvimentismo”, mostrando a necessidade de 

uma libertação estrutural continental. 

 A 

Igreja latino-americana passou por duas fases, fases caracterizadas por grandes 

reuniões, encontros, conferências, seminários, como sugere Enrique Dussel4.  

A primeira fase (1959-1968) pode ser vista como a preparação da segunda, esta 

última marcada por acontecimentos mais impactantes para a Igreja latino-americana. 

O concílio Vaticano II começava em 11 de outubro de 1962. A ele assistiram 601 

bispos latino-americanos, contra 849 europeus. O Cardeal A.Caggiano de Buenos 

Aires foi um dos cinco que presidiram a abertura. (DUSSEL, Enrique, 1992, p. 245). 

Nesta data, o sumo pontífice João XXIII pronuncia o programático discurso de 

abertura do XXI Concilio Ecumênico da história da Igreja sob o nome de Vaticano II. 

Sendo este o concílio de maior representação mundial. 

Segundo João Batista Libânio, duas palavras de ordem ecoaram desse discurso: 

pastoral e ecumenismo. Isto significava, segundo o autor, abrir a doutrina tradicional 

ao pensamento moderno e promover a unidade da família cristã e humana. Sob 

essa ordem, quase todos os documentos preparatórios, redigidos de antemão pela 

Cúria Romana, foram rejeitados como ineptos para a discussão conciliar, porque 

não preenchiam as duas condições de abertura e ecumenismo. (LIBÂNIO, 2000, p. 

70).  

Durante o concílio, havia duas correntes de pensamento, uma tradicionalista, com 

grande participação de bispos brasileiros mais ligados à burocracia eclesiástica 

(pensavam um concílio na linha do pontificado de Pio XII), e outra progressista. João 



Batista Libânio afirma que os bispos brasileiros, logo que tiveram contato com o 

clima de renovação do concílio, afastaram-se das hostes conservadoras e pouco a 

pouco cerraram fileira com a tendência progressista. (LIBÂNIO, 2000, p. 70). 

Essa primeira corrente, de eclesiologia ainda tridentina, queria manter o poder de 

vigilância da Cúria, temerosa de que o mundo moderno viesse corroer a fé e as 

práticas cristãs. Pensavam que o momento do Concílio seria uma oportunidade de 

reafirmar a reforma iniciada por Trento5 que ainda não cumpria totalmente seu 

papel.  

Já a outra tendência, de cunho inovador, se alimentava especialmente das 

experiências pastorais dos bispos do mundo inteiro, principalmente franceses, 

alemães e holandeses, e da teologia moderna que queria instaurar um diálogo com 

o mundo moderno e com as Igrejas da Reforma, o contato mais direto com as 

escrituras, e não com os manuais doutrinários neotomistas que dominavam o ensino 

nos seminários católicos romanos. Almejavam pensar as antigas teses teológicas 

com o auxílio de correntes de pensamento modernas, nascidas em meios laicos. 

Enfim, tratava-se de dar respostas novas, a questões novas. 

No seu conjunto, o Concílio Vaticano II6 foi nas palavras de Libânio, uma revisão em 

profundidade da vida interna da Igreja e de sua relação com o mundo 

contemporâneo, com as Igrejas orientais, com as diferentes denominações cristãs e 

não cristãs. (LIBÂNIO, 2000, p. 72). 

Concluído o Concílio em 1965, havia produzido um movimento profundo na Igreja 

desde o México até Argentina. O CELAM7 realizou várias assembléias anuais em 

Roma presididas por Dom M.Larraín (que seria presidente deste organismo de 1963-

1966). 

Essas assembléias prepararam o caminho para o acontecimento central da Igreja 

latino-americana do século XX: a Conferência do Episcopado latino-americano em 

Medellín sobre a presença da Igreja na América Latina e a adaptação do catolicismo 

continental ao aggiornamento proposto pelo Vaticano II. 

A segunda conferência geral do Episcopado latino-americano, realizada em 

Medellín, de 26 de agosto a 8 de setembro de 1968, sobre a Igreja na atual 



transformação da América Latina á luz do Concilio Vaticano II, tem papel 

fundamental na consciência da Igreja. São muitas as avaliações e estudos sobre 

Medellín, no entanto, interessa ressaltar aqui o caráter processual mais que o evento 

em si. 

Medellín pode ser tomado como expressão de um processo de consciência da Igreja 

latino-americana como tal, sendo fruto de um caminho eclesial anterior e, ao mesmo 

tempo, semente de desenvolvimentos posteriores. Enquanto evento, é a realização 

de um encontro do episcopado; já enquanto processo, é a experiência de toda uma 

Igreja que busca tornar-se sujeito de transformação do mundo em que vive.  

Para Jon Sobrino, em Medellín, ocorre a feliz coincidência entre expectativa do 

continente e da Igreja latino-americana, as novas e incipientes realizações eclesiais 

e a concretização latino-americana do Concílio Vaticano II. Neste sentido, Medellín 

foi a interpretação dos “sinais dos tempos”, pois mostrou um continente oprimido, 

vítima do colonialismo interno e externo e de uma violência institucionalizada.8  

A Conferência de Medellín foi uma iniciativa de Paulo VI, que percebia a 

necessidade de acordar e conscientizar a Igreja da AL para os desafios trazidos pelo 

Concílio. Nas palavras de Libânio: Paulo VI não pôde supor que ele estava 

empurrando a Igreja para rincões insuspeitados. “Pensou numa coisa e o resultado 

superou sua expectativa.” (LIBÂNIO, 2000, p. 72).  

Nela, os bispos romperam claramente com o esquema desenvolvimentista até então 

dominante no mundo político-econômico e na mentalidade eclesiástica 

conservadora, desposando a recém-elaborada teoria da dependência com a 

consequente conclusão da necessidade de uma libertação de tal dependência e de 

todas estruturas de opressão para alcançar o “verdadeiro desenvolvimento”. 

Por fim, Medellín remete o povo pobre e sua fé para dentro da sociedade e da Igreja. 

Libertação e opção pelos pobres, esse era o espírito de Medellín. 

A segunda fase (1968-1972) começa o trabalho de renovação de toda a Igreja a 

partir do CELAM. O IPLA (Instituto Pastoral) de Quito, de onde saíram mais de 500 

agentes pastorais, realizavam um trabalho de aprofundamento e extensão. Iniciam-

se os encontros de Renovação Episcopal que produziram mudanças profundas em 



muitos bispos (o de Medellín em julho e 1971 com a participação de 56 prelados 

desde Alberto Almeida, arcebispo de Chihuahua, até Dom Jorge Manrique de La 

Paz e Dom Oscar A. Romero de El Salvador). 

 Por 

outro lado, nos Sínodos romanos de 1967 ou 1969, fizeram-se escutar as vozes 

progressistas latino-americanas, mas no III Sínodo de 1971 os bispos latino-

americanos tiveram verdadeira presença. Na questão da “Justiça no mundo”, apesar 

da Igreja continental estar cindida entre eclesiologias diversas, bispos latino-

americanos manifestaram postura de libertação, exposto pelo Secretário Executivo 

do CELAM, Dom Eduardo Perônio. (DUSSEL, 1992, p. 246). 

Henrique Dussel propõe três grandes desafios da Igreja neste período. O primeiro, o 

desafio do povo latino-americano, como sujeito histórico da formação social 

concreta, cuja memória de povo oprimido e explorado remonta desde a chegada dos 

europeus. Trata-se aqui da cultura popular, a religião do povo (catolicismo popular), 

o protagonismo político deste povo, com que a Igreja Institucional tinha-se 

acostumado a “conviver”, mas tinha deixado de animá-lo a partir de dentro. O 

movimento de sacerdotes para o Terceiro Mundo na Argentina, desde 1966, é o 

primeiro movimento que se engedra com o popular (não exclusivamente classista e 

devendo evitar desvio populista). As comunidades eclesiais de base (CEBs), que 

surgem em muitas partes da América Latina, mas sobretudo no Nordeste do Brasil, 

serão a resposta à organização cristã do povo como “povo de Deus” (Constituição 

Lumen Gentium do Concilio Vaticano II). As CEBs serão talvez a mais conhecida 

experiência eclesial do catolicismo latino-americano, tanto progressista como de 

libertação, a partir dos meados da década de 1970.  

O segundo desafio é optar somente pela reforma ou também pela revolução. A 

revolução cubana de 1959 assombrava grande parte do rebanho cristão, fiéis que 

temiam o avanço comunista. Por outro lado, discutiu-se pela primeira vez seriamente 

a “opção socialista”. Começa aí o longo caminho histórico do encontro entre cristãos 

e marxistas. (DUSSEL,1992, p. 247).  

O terceiro desafio: era hora, para os católicos progressistas, de remodelar a Igreja, 

tornando-a mais comprometida com profunda transformação da sociedade latino-



americana, realidade esta vista como ofensiva ao cristianismo. Urgia, para tanto, 

superar o modelo de cristandade, que se apoiava no Estado para realizar suas 

ações como ensino religioso nas escolas do Estado, capelães militares, subvenções 

para templos, etc. Esse modelo entra em crise, e o modelo de uma Igreja dos pobres 

abre caminho. Tratava-se de irradiar o testemunho cristão diretamente ao povo, ao 

pobre. 

 

2.2.3 Do “desenvolvimento” ao caminho da “libertação” 

  

Neste período, vê-se a passagem de um modelo de Neo-cristandade (a Ação 

Católica, a Democracia Cristã foram seus maiores expoentes) a um compromisso da 

Igreja com os mais excluídos (comunidades eclesiais de base, compromisso político 

não confessional e frequentemente em linha radical e até revolucionária, diálogo 

com o socialismo): um modelo de Igreja dos pobres. 

 Em 

1963, Juan Luis Segundo, jesuíta uruguaio, propunha essa mudança de modelo 

eclesial em seu trabalho: “O Futuro do Cristianismo na América Latina”. Já o CEHILA 

(Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina), em Hipóteses para a 

história da Igreja na AL (1964) mostrava a crise do modelo, a partir da Experiência 

de Nazaré, com Paul Gauthier (1959). Dever-se- á esperar, porém, até 1968, com os 

trabalhos de Gustavo Gutierrez (La pastoral de la Iglesia em América Latina, 

Lima,1968), e de Rubens Alves (Religião: ópio ou instrumento de Libertação, 

Montevidéu, 1968) para que o movimento da Teologia da Libertação começasse o 

seu caminho. (DUSSEL,1992, p.262). A denominação, aliás, nasce em 1968. O 

primeiro texto no qual se utiliza a expressão “Teologia da Libertação” foi 

apresentado, por Gutiérrez, em encontro de prelados católicos peruanos, a 

Conferência de Chimbote, ocorrida em 1968.9 

  

2.3 Teologia da Libertação: o pobre como chave hermenêutica 



 

A Teologia da Libertação é antes de tudo um corpo de textos produzidos a partir de 

1970 por pensadores latino-americanos tais como Gustavo Gutierrez10 (Peru), 

Rubens Alves11, Hugo Assmann, Carlos Mesters, Leonardo e Clodovis Boff, Frei 

Betto (Brasil), Jon Sobrino, Ignácio Ellacuría (El Salvador), Segundo Galilea, 

Ronaldo Muñoz (Chile), Pablo Richard (Chile-Costa Rica), José Miguez Bonino, Juan 

Carlos Scanone, Ruben Dri (Argentina), Enrique Dussel (Argentina-México), Juan-

Luis Segundo(Uruguai), Samuel Siva Gotay (Porto Rico), para mencionar os mais 

conhecidos. (LÖWY, Michael, p. 56). 

A Teologia da Libertação, segundo Leonardo Boff, é um reflexo de uma práxis 

anterior e uma reflexão sobre essa práxis. No geral, a Teologia da Libertação é um 

movimento social que surgiu no começo da década de 1960, bem antes dos novos 

escritos teológicos que a sistematizam. 

Esse movimento envolveu setores significativos da Igreja. Padres, ordens religiosas, 

bispos, movimentos religiosos laicos como a Ação Católica, Juventude Universitária 

Cristã, Juventude operária Cristã, redes pastorais com base popular, comunidades 

eclesiais de base bem como várias organizações populares criadas por ativistas das 

CEBs; clube de mulheres, associações de moradores, sindicatos de camponeses ou 

trabalhadores, etc. Esses movimentos tornam-se muito importantes para a 

compreensão de fenômenos sociais e históricos - como a emergência do novo 

movimento trabalhista no Brasil, a partir de meados dos anos 1970, e o surgimento 

de movimentos revolucionários na América Central, movimentos que ganham força 

em fins dos anos 1970 e na década de 1980. (LÖWY, Michael, p. 57). 

Os movimentos de cunho cristão [singular, concorda com “cunho”] tiveram um papel 

fundamental para o desabrochar de uma nova consciência eclesial. Em suas 

diversidades, esses movimentos têm em comum um interesse pela vivência e 

testemunho da fé, engajados social e politicamente nas transformações da realidade 

de dominação e opressão vigentes no continente latino-americano. 

A Ação Católica e os movimentos dela oriundos representam um papel de 

importância decisiva no engajamento dos cristãos latino-americanos no processo de 



libertação. Advinda da Europa, a Ação Católica desempenhou primeiramente o 

papel de força social do catolicismo levada a cabo pelos leigos. (LIBÂNIO, O concílio 

vaticano II, p. 32-34). Porém, no contexto da América Latina das décadas de 1960 e 

1970, sofreu transformações que possibilitaram a passagem de parte de seus 

grupos para um cristianismo revolucionário libertador mediante a radicalização da 

Doutrina Social da Igreja e o engajamento político. 

Segundo João Batista Libânio, a Igreja penetrou nos movimentos de libertação 

através da Ação Católica, e, através dela, pôde elaborar uma prática libertadora e 

provocar uma reflexão teológica embrionária nesta direção.  

A partir da reorganização realizada em 1950, segundo o modelo francês-belga, a 

Ação Católica dividida em grupos de penetração, teve papel relevante no 

nascimento da Teologia da Libertação. Destacaram-se, neste sentido, a JEC 

(Juventude Estudantil Católica), a JOC (Juventude Operária Católica) e a JUC 

(Juventude Universitária Católica) 

Acerca da importância da JUC para a gênese da Teologia da Libertação, o próprio 

Gustavo Gutiérrez, autor peruano do livro fundador desta nova forma teológica de 

pensar, apontou a experiência da JUC brasileira nos anos de 1960, como 

determinante para sua construção – Gutiérrez, inclusive, ao escrevê-lo, no final dos 

60, veio ao Brasil entrevistar ex-dirigentes e assistentes jucistas. A JUC foi, portanto, 

a sementeira da Teologia da Libertação. (COSTA, 2007, p. 447). 

 Sendo assim, Teologia da Libertação deve ser entendida na esteira das rebeliões 

jovens que irromperam em muitas partes do mundo a partir de meados dos anos de 

1960. Tratava-se de criticar as instituições tradicionais como a família, o Estado 

burocrático e a cultura dominante por seu caráter autoritário e centralizador. Criou-se 

uma cultura da liberdade e da criatividade. Como as Igrejas estão dentro do mundo, 

foram também elas atingidas por esse olhar crítico libertador. Daí se explica, ao 

menos em parte, o surgimento de tal teologia.  

Simultaneamente, na América Latina, os pobres invadiam a cena política com 

movimentos organizados, dos quais participavam muitos cristãos. Estes se 

perguntavam: em que medida o cristianismo ajuda a libertar a humanidade? Seria o 



cristianismo um simples fator de acomodação e de legitimação do status quo? 

Formulado em termos teológicos, como o fez Jon Sobrino, em seu ensaio 

cristológico Jesus, o Libertador: “Como anunciar que Deus é bom em um mundo de 

miseráveis?” (SOBRINO,1994, p.159).  

Segundo Leonardo Boff, só se pode anunciar o cristianismo, de forma convincente, 

promovendo-se profunda mudança na realidade do mundo em que vivemos, 

construindo sociedade igualitária e livre de espoliação. Só então, haverá mediação 

histórica que torne verossímil crer na bondade de Deus. Caso contrário, viveremos 

uma fé alienada e estéril. Ao contrário, a própria fé no Deus bíblico nos fornece 

motivações para transformar este mundo, pois Ele se revelou como aquele que 

escuta o grito dos oprimidos no Egito e abandonou sua transcendência e desceu a 

terra para libertá-los. (BOFF, Leonardo. 1972, p 21). 

Nesta perspectiva, alguns bispos como Dom Helder Câmara, no Brasil, e o bispo 

Larrain, no Chile, entenderam que o nosso subdesenvolvimento era a outra face do 

desenvolvimento dos países centrais e que isso representava uma dinâmica de 

opressão que deveria ser rompida. À opressão contrapunham a libertação, assim 

nascia o termo e sua alta significação política e religiosa. (BOFF, Leonardo.1972, p 

21). 

Como esse movimento surgiu muitos anos antes de uma teologia propriamente dita 

e a maioria de seus ativistas não são teólogos, Michael Löwy propõe que se use o 

nome de Cristianismo da Libertação, por ser um termo mais amplo, inclusivo, 

abrangendo tanto uma cultura religiosa e uma rede social, quanto a fé e a prática. 

Esse trabalho conceitual se deve à tentativa de blindar esses movimentos das 

críticas de alguns sociólogos, que consideram ter sido a Teologia da Libertação tão 

somente uma utopia teológica e uma ficção sociológica.12  

A célebre “opção preferencial pelos pobres”, adotada por Medellín, se tornou o 

combustível para a Teologia da Libertação. De Medellín, surge, um Deus que se 

solidariza com o pobre e se encarna entre os pobres e se faz de pobre, tornando-se 

o referencial dessa opção. Como declarou um documento episcopal, “A declaração 

dos Bispos do Nordeste do Brasil” (1973): 



 

A injustiça produzida por essa sociedade é fruto das relações capitalistas de 

produção que necessariamente criam uma sociedade de classes caracterizada pela 

discriminação e pela injustiça... Para sua libertação, a classe oprimida não tem 

alternativa se não seguir a longa e difícil estrada (a vigem já começou) que leva à 

propriedade social dos meios de produção. Essa é a base principal do projeto 

histórico gigantesco da transformação global da sociedade atual em uma nova 

sociedade na qual se torne possível criar as condições objetivas que permitem aos 

oprimidos recuperar a humanidade da qual foram destituídos... O Evangelho exorta 

todos os cristãos e a todos os homens de bem a se unirem a essa corrente 

profética.13.  

 

A Teologia da Libertação foi criticada pela Santa Sé, durante o papado de João 

Paulo II. Este, e Joseph Ratzinger, então Cardeal Prefeito da Sagrada Congregação 

para Doutrina da Fé, viam na TdL o risco de ideologizar e “des-espiritualizar” a 

teologia, reduzindo a experiência religiosa à simples promoção humana ou a 

militância política. O uso de um método sociológico de análise da história baseado 

em certos conceitos marxistas,14 também foi motivo de repúdio romano e do 

Conselho dos Bispos Latino-Americanos (CELAM), órgão já sob controle 

conservador em fins da década de 1970. 

 Mic

hael Löwy resume bem a inovação que esses escritos teológicos propõem para uma 

eclesiologia revolucionária (revolução copernicana). Alguns dos mais importantes 

são. (LÖWY, Michael, p. 61): 

 

a) A luta contra a idolatria (não ateísmo) como inimigo principal da religião, isto é, 

contra os novos ídolos da morte adorados pelos novos faraós, pelos novos Césares 

e pelos novos Herodes: Bens materiais, Riquezas, o Mercado, a Segurança 

Nacional, o Estado, a Força Militar, a “Civilização Ocidental Cristã”. 



b) Libertação humana histórica como a antecipação da salvação final em Cristo, o 

Reino de Deus. 

c) Uma Critica da teologia dualista tradicional, como produto da filosofia grega de 

Platão, e não da tradição bíblica na qual a história humana e a historia divina são 

diferentes, mas inseparáveis. 

d) Uma nova leitura da Bíblia, que dá uma atenção significativa a passagens tais 

como a do Êxodo, que é vista como paradigma da luta de um povo escravizado por 

sua libertação. 

e) Uma forte crítica moral e social do capitalismo dependente como sistema injusto e 

iníquo, como uma forma de pecado estrutural. 

f) O uso do marxismo como instrumento socioanalítico a fim de entender as causas 

da pobreza, as contradições do capitalismo e as formas de luta de classe. 

g) A opção preferencial pelos pobres e a solidariedade com sua luta pela 

autolibertação. 

h) O desenvolvimento de comunidades de base cristãs entre os pobres como uma 

nova forma de Igreja e como alternativa para o modo de vida individualista imposto 

pelo sistema capitalista. 

 

Observa-se, nesta listagem, uma mistura de utopia cristã do reino e a crítica ao 

sistema político e econômico capitalista tanto criticado pelo pensamento marxista. O 

messianismo é posto sob a insígnia da emancipação do pobre. Emancipação essa 

que não o torna rico, como o quer determinada teologia da prosperidade muito em 

voga por combater a TdL, mas agente de sua própria história. 

Para Löwy, a Teologia da Libertação critica a modernidade existente na América 

Latina (capitalismo dependente) por intermédio da mediação socioanalítica da teoria 

marxista, elaborando um método de análise da realidade humana a partir do método 

ver, julgar e agir15, método herdado das juventudes católicas progressistas dos 

anos 1950 e 1960. Sua opção preferencial pelos pobres se baseia no livro de 



Êxodos, onde o autor narra à miraculosa libertação do povo judeu, das amarras 

escravizantes do Egito. Portanto ao crer que Jesus Cristo é uma confirmação das 

promessas messiânicas do Antigo Testamento, Ele se torna um símbolo de 

libertação para o Cristianismo. 

 Dur

ante muitos anos o marxismo foi considerado o principal e terrível inimigo da fé 

cristã. O “comunismo ateísta” era a representação do anticristo apocalíptico que 

amedrontava não só a América, mas o mundo. A excomunhão decretada pelo Papa 

Pio XII depois da Segunda Guerra Mundial foi a apenas a sanção canônica de uma 

luta implacável e obsessiva que construiu um muro de hostilidade no orbe católico 

entre os fiéis da Igreja e os movimentos políticos orientados para o marxismo. As 

fendas abertas neste muro de contenção ao marxismo erigido pela Igreja, fendas 

advindas da convergência surpreendente do cristianismo e do marxismo na América 

Latina durante os últimos trinta e cinco anos, especialmente através da Teologia da 

Libertação, foi um dos fatores mais importantes de transformação social da história 

moderna do hemisfério. (LÖWY , Michael.2000, p. 112).  

Na década de 1980, o diálogo e a cooperação entre cristãos progressistas e 

marxistas constituiu grande preocupação entre os consultores de Ronald Reagan, 

(presidente dos EUA) e que era protestante. Eles se reuniram em Santa Fé, 

Califórnia, em 1980 e 1989, ao percebem o “perigo” que essa teologia representava 

para o capitalismo, e elaboram um documento em maio de 1980 que afirmava: 

 

A política externa norte-americana deve começar a enfrentar a teologia da libertação 

(e não simplesmente reagir a ela após o fato)...Na América Latina, o papel da Igreja 

é vital para o conceito de liberdade política.Infelizmente, forças marxistas-leninistas 

usaram a Igreja como uma arma política contra a propriedade privada e o sistema 

capitalista de produção, infiltrando a comunidade religiosa com idéias que são mais 

comunistas que cristã. (LÖWY, Michael, 2000. p. 112).  

 



Segundo Löwy, essa análise é totalmente incapaz de explicar a dinâmica interna dos 

setores da Igreja, cuja oposição ao capitalismo resultou, como se vê, de uma 

tradição católica específica, e deveu muito pouco a forças marxistas-leninistas. 

Neste caminho, é elaborada a análise crítica da Teologia da Libertação, obra de seu 

oponente de maior expressão em Roma, o então Cardeal Ratzinger e atual Papa 

Bento XVI. Segundo Ratzinger, a juventude da década de 1960 vivia num vazio de 

significado no mundo ocidental, vácuo que permitiu ao neomarxismo se tornar uma 

força moral e uma promessa de significado que parecia irresistível para ela. 

Além disso, nas palavras de Löwy: 

 

O desafio moral da pobreza e da opressão se apresentava de uma maneira 

inevitável, ao ,mesmo tempo em que a Europa e a América do Norte tinham atingido 

uma afluência até então desconhecida.Esse desafio evidentemente exigia respostas 

a novas que não podiam ser encontradas na tradição existente.Essa nova situação 

teológica e filosófica foi um convite formal para que buscasse uma resposta em um 

cristianismo que se permitia ser guiado pelos modelos de esperança, baseados na 

ciência, propostos pelas filosofias marxistas.16. 

 

Segundo Ratzinger, essa teologia que abraça a filosofia marxista se tornou atraente 

por dar respostas à realidade em que a América Latina vivia. Ao colocar Cristo no 

centro da liberdade humana, poder-se-ia criar uma identificação entre o fiel e a 

causa do oprimido. Identificação que, unindo fé e ideologia, se tornava ameaçadora 

aos olhos de muitos da Cúria romana.  

Essa nova leitura teológica, proposta pela TdL, sem dúvida teve um impacto na 

Igreja da América Latina. Tomarei como exemplo a Igreja da Nicarágua diante do 

processo revolucionário sandinista. Primeiro porque proponho tratar da viagem de 

Pedro Casaldáliga a esse país em ebulição. Em segundo lugar porque a Revolução 

Nicaraguense foi a primeira nos tempos modernos (desde 1789) em que cristãos 



leigos e clero desempenharam um papel essencial, tanto nas bases, quanto em 

termos de liderança do movimento. 

 

2.4. Igreja Católica no Brasil: de “aliada” á “subversiva” 

 

A legitimidade religiosa e política da Igreja no Brasil é o resultado de um longo 

processo, que acompanha a própria história do Brasil, desde 1500 com a chegada 

do navegador Pedro Álvares Cabral, chegada essa apresentada como providencial, 

como um verdadeiro milagre.  

O poder estabelecido, no período colonial, promoveu um modelo de Catolicismo 

conhecido como Cristandade. Segundo Marcelo Timotheo da Costa17, a Igreja era 

uma instituição subordinada ao Estado e a religião oficial funcionava como 

instrumento de dominação social, política e cultural18. A crise desse modelo é 

iniciada, simbolicamente, em 1759, com a expulsão dos jesuítas e com a 

progressiva hegemonia da nova mentalidade racionalista e iluminista, contestada 

sob o reflexo de Trento a partir de 1840, segundo o Historiador Kenneth Serbin. 

No segundo reinado, em 1840, começa um novo período na história da Igreja no 

Brasil, conhecido como romanização do Catolicismo, voltado à colocação da Igreja 

sob as ordens diretas do Papa e não mais como uma instituição vinculada à Coroa 

luso-brasileira. Segundo o brasilianista Scott Mainwaring, esse novo período inclui 

três fases: a da reforma católica, a da reorganização eclesiástica e a da restauração 

católica.  

Na primeira, os bispos reformadores, isto é, romanizantes, preocuparam-se em 

imprimir ao Catolicismo brasileiro a disciplina do Catolicismo romano, investindo 

principalmente na formação do clero; a segunda é marcada, na Igreja, pela nova 

experiência institucional, resultante da sua separação do Estado com a proclamação 

da República; a terceira, também conhecida como Neo-Cristandade, inicia-se 

formalmente na década de 1910, ganhando força em 1922, no centenário da 

Independência. Nessa fase, a Igreja opta por atuar, com toda visibilidade possível, 



na arena política. Essa opção implica a colaboração com o Estado, em termos de 

parceria e de garantia do status quo. (MAINWARING, Scott, 2004. p,41-82).  

Nesse sentido, a Igreja mobiliza seus intelectuais, por meio, entre outras 

organizações, do Centro D. Vital19 sob a liderança do cardeal D. Sebastião Leme, 

no Rio de Janeiro, e a Liga Eleitoral Católica com a participação de Alceu Amoroso 

Lima20. A Constituição de 1934 registra importantes resultados dessa ofensiva, tal 

como a instituição do ensino religioso nas escolas públicas, a presença de capelães 

militares nas Forças Armadas e a subvenção estatal para as atividades assistenciais 

ligadas à Igreja. O processo de mudança de paradigmas na Igreja ganha força a 

partir dos anos de 1960, sob a influência do Concílio Vaticano II. Nas décadas de 

1950 a 1960, a Igreja no Brasil prioriza a questão do desenvolvimento.  

Ao contrário da posição adotada diante do regime do Estado Novo, de Getúlio 

Vargas, em que a Igreja assumiu uma posição conciliatória diante do regime de 

exceção, a CNBB, fundada em 1952 sob a inspiração do então Pe. Hélder Câmara, 

desempenha papel chave na articulação da sociedade civil, em defesa dos direitos 

humanos, das liberdades democráticas, da reforma agrária, dos direitos dos 

trabalhadores e da redemocratização. Durante o Vaticano II, em 1964, a Assembléia 

Geral da CNBB, realizada em Roma, decide assumir o Planejamento Pastoral como 

seu instrumento metodológico de renovação (denominado, na época, 

aggiornamento).  

 A 

Igreja no Brasil acompanhou esse movimento de renovação principalmente sob a 

liderança de D. Helder Câmara, secretário da CNBB (Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil), conhecido na época como “Bispo Vermelho”, por possuir idéias 

consideradas subversivas. Dessa forma, e sob a inspiração de outros prelados como 

D. Fernando Gomes dos Santos, que iniciou experiência-piloto de reforma agrária 

em Goiás, e D. José Vicente Távora, ligado ao Movimento de Educação de Base e 

também conhecido por “bispo dos operários”, iniciaram-se as transformações no 

campo católico brasileiro, resultando na formação da Igreja Católica progressista.  

 Ess

a renovação não foi linear, sendo mais acentuada em alguns setores do laicato e do 



clero. Entre os leigos foram destaques, no início da década de 1960, os movimentos 

de juventude: JUC (Juventude Universitária Católica), JOC (Juventude Operária 

Católica) e movimentos como a AP (Ação Popular, não vinculada à igreja mas que 

nasce com o apoio de jucistas)21, que foram radicais em seus posicionamentos a 

favor do socialismo, declarando “[...] que o capitalismo é intrinsecamente mau, 

contrário ao homem e às virtudes cristãs.” (LÖWY, 1998, p. 100 apud MANOEL, 

2000, p. 135). Muitos destes entraram em choque com a hierarquia católica mais 

conservadora e foram expulsos da Igreja. 

Além dos leigos, muitos membros da hierarquia e, inclusive, bispos envolveram-se 

com as questões sociais e políticas da época, como, por exemplo, o Arcebispo de 

São Paulo, Dom Carlos Motta, que esteve muito próximo do presidente Juscelino 

Kubitschek e também de João Goulart22, apoiando as idéias de modernização e de 

nação, bem como, atuando diretamente na campanha das reformas de base, com 

destaque para a reforma agrária e urbana. Por isso, foi condenado pelo regime pós-

64 como um opositor. (FARIAS, 2002, p. 411). 

 Em 

1964, quando ocorreu o golpe civil-militar, parte significativa da hierarquia católica, 

apoiou o golpe, pois via nos militares a mão de Deus contra o inimigo (comunismo). 

Segundo Scott Mainwaring, dois meses depois do golpe, a CNBB emitia um 

manifesto em apoio ao golpe que dizia: 

 

Atendendo à geral e angustiosa expectativa do povo brasileiro, que via a marcha 

acelerada do comunismo para a conquista do poder, as Forças Armadas acudiram 

em tempo, e evitaram se consumasse a implantação do regime bolchevista em 

nossa terra. (...) Logo após o movimento vitorioso da Revolução, verificou-se uma 

sensação de alívio e de esperança, sobretudo porque, em face do clima de 

insegurança e quase desespero em que se encontravam as diferentes classes ou 

grupos sociais, a Proteção Divina se fez sentir de maneira sensível e insofismável. 

(...) Ao rendermos graças a Deus, que atendeu as orações de milhões de brasileiros 

e nos livrou do perigo comunista, agradecemos aos militares que se levantaram em 

nome dos supremos interesses da Nação. (MAINWARING, Scott.2004. p. 56). 



 

 No 

entanto, à medida que a repressão política e militar se ampliava (atingindo também 

leigos, padres e freiras), bispos, sacerdotes e militantes católicos adotaram postura 

mais crítica frente ao governo ditatorial. A adoção, da parte de clérigos mais 

conservadores, de juízos mais negativos em relação ao regime, aumentou após a 

imposição do Ato Institucional n° 5, em dezembro de 1968. 

 Nes

te quadro tenso, o processo de renovação católica crescia, sobretudo nos países da 

América Latina. Prova disso, seja reiterado, foi a Conferência Episcopal Latino 

Americana de Medellín na Colômbia (1968), em que se delineou a idéia de uma 

Igreja mais comunitária e assumiu a forma de uma política eclesiástica denominada 

Teologia da Libertação, que tinha como opção preferencial os pobres. A Teologia da 

Libertação ganhou força nacionalmente, sendo adotada por importantes membros 

do alto clero nacional, como D. Paulo Evaristo Arns, os primos Aluísio Lorscheider e 

Ivo Lorscheiter, D. Adriano Hypólito, entre outros. Entres seus maiores divulgadores, 

podem ser citados o então frade Leonardo Boff e o dominicano Carlos Alberto L. 

Christo, conhecido como Frei Betto. 

 Par

alelo ao processo de renovação, de crítica e de envolvimento com a questão social 

por parte de segmentos católicos, ocorria algo similar com setores do protestantismo 

histórico brasileiro, caracterizado pelo movimento conhecido como CEB 

(Confederação Evangélica do Brasil), fundada em 1934. Esta foi uma organização 

ecumênica brasileira que reunia a maioria das igrejas evangélicas e promovia a 

cooperação nas áreas de ação social, de educação cristã, de trabalhos de juventude 

e de atividades diaconais.  

Tratava-se de uma organização que promovia a fraternidade e o trabalho em 

conjunto. Entre 1956 e 1961, a CEB organizou três conferências que ficaram 

conhecidas como Conferências do Nordeste. O tema era Cristo e o Processo 

Revolucionário Brasileiro, e tinham por objetivo discutir e analisar a situação 



brasileira a partir da situação do Nordeste. As ações da CEB tiveram como 

inspiração Paulo Freire e seu método de filosofia revolucionária. 

 Co

m este maior envolvimento político de alguns setores das Igrejas evangélicas, 

começaram a ocorrer várias discussões sobre a situação brasileira. Número 

significativo de jovens cristãos passou a se envolver nos movimentos estudantis, nos 

sindicatos e em outras associações. Assim, de acordo com Padilha, houve um 

diálogo mais próximo com os católicos. Foi uma abertura ecumênica que coincidia 

também com a abertura ecumênica da Igreja Católica, sob a influência do Vaticano 

II. (PADILHA, 2001, p.15).  

 Seg

undo Michael Löwy, a Igreja brasileira é um caso único na América Latina, na 

medida em que é a única Igreja no continente sobre o qual a Teologia da Libertação 

e seus seguidores das pastorais conseguiram exercer uma influência decisiva. Se 

considerarmos que alguns movimentos populares como a CUT (Central Única dos 

Trabalhadores), o Movimento de Trabalhadores sem Terra (MST), a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) e o novo Partido dos Trabalhadores (PT) são até certo 

ponto produto da atividade comunitária de cristãos dedicados, agentes leigos das 

pastorais e comunidades de base, é considerável essa afirmação (LÖWY, 2000, p. 

135). 

 Sob

re essa mudança radical na posição social e política da Igreja brasileira, Löwy ilustra 

dando exemplo de um líder comunista brasileiro, Gregório Bezerra: 

 

Durante uma reunião em uma pequena cidade do nordeste por volta de 1964, fui 

ameaçado por uma multidão de fanáticos, conduzida pelo padre local, que gritavam: 

Morte ao Comunismo! Viva Cristo Rei! fui obrigado a correr para se salvar, 

refugiando na delegacia local. Dezesseis anos mais tarde durante uma greve dos 

metalúrgicos em 1980,presenciamos uma situação oposta, a polícia avançava contra 

a manifestação de sindicalista em São Bernardo (subúrbio industrial de São Paulo) e 



esses tiveram que buscar asilo na Igreja, que foi aberta pelo bispo local. (LÖWY, 

Michael, p. 135). 

 

  

 

2.4.1 Igreja Católica e Ditadura Militar: repressão, subversão e denúncia  

 

 O 

golpe de 31 de março de 1964 inaugurou uma era de violenta repressão e de anti-

democracia no Brasil. Na América Latina, golpes de Estado foram deflagrados em 

vários lugares, com regime militares23 e anticomunistas triunfando em nosso país e, 

na década de 1970, no Chile, Uruguai e na Argentina, por exemplo. Esses regimes 

compartilhavam a crença no desenvolvimento nacional, o anti-marxismo e o desdém 

por políticos e pela democracia liberal tradicional. 

 No 

Brasil, o exército, segundo sua própria retórica, pretendia moralizar a política, tal 

plano, em absoluto, era admitido quando do golpe. Para tanto, impôs ao Congresso 

a eleição do Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, ex integrante da 

FEB24, membro da ESG25 e um dos líderes do golpe. Iniciava-se um período de 

vinte e um anos de ditadura militar no Brasil. Um período sombrio, marcado por 

atentados às liberdades e garantias individuais, pela censura da imprensa, 

repressão aos opositores e, no início da década de 1970, por altas taxas de 

crescimento econômico (chamado de “Milagre brasileiro”), embora tal fenômeno 

tenha sido altamente concentrador de renda, aumentando desigualdades sociais.  

Na cena política, o regime militar fechou mais de três mil sindicatos. Em 1965, foram 

extintos todos partidos políticos, permitindo-se a formação de dois outros, a Aliança 

Renovadora Nacional (Arena) e o Movimento Democrático  Brasileiro (MDB), este 

último de oposição consentida e rigorosamente controlada pelo governo. A eleição 

presidencial tornou-se indireta. Em 1967, o governo outorgou uma nova 



Constituição. A manipulação das eleições e do sistema político continuou até o final 

do regime. (SERBIN, 2001. p. 89). 

 A 

caça aos chamados “subversivos”, classificação genérica para esquerdistas e 

opositores do regime, se intensificou com a criação do SNI (Serviço Nacional de 

Informação), órgão criado pelo general Golbery do Couto e Silva. Por meio do SNI, 

dava-se a coleta de informações secretas, que passaram a direcionar a crescente 

repressão, movimento que passa a ser uma das prioridades da ditadura. Surgem 

outros órgãos da “sociedade de informações”: os CIE (Centro de Informação do 

Exército), CENIMAR (Centro de Informações da Marinha) e CISA (Centro de 

Informação da Aeronáutica). A eles se somaram os interrogatórios dos Doi-Codi 

(Destacamento de Operações de Defesa Interna). Em todos estes órgãos, a coleta 

de informações se dava com largo uso da intimidação e da tortura física e mental. 

Em 1967, Castello Branco decretou a Lei de Segurança Nacional (LSN), que fez da 

mesma um dever cívico. Essas medidas estabeleceram as políticas repressivas 

básicas do regime até que a abertura, concebida como lenta, gradual e controlada, 

ganhasse espaço no final do mandato de Ernesto Geisel. 

 O 

ano de 1968 foi conturbado. As greves de trabalhadores em Osasco e em 

Contagem, os protestos dos estudantes contra o regime e contras suas políticas pro-

americanas levaram a um renovado combate à oposição. (SERBIN, 2001. p. 90). O 

estopim foi aceso quando um policial matou um estudante secundarista, chamado 

Edson Luiz, no Rio de Janeiro, em março. Estudantes insatisfeitos ganham as ruas 

do Rio de Janeiro, tornadas verdadeiros campos de batalha. Em junho, a chamada 

“Marcha dos Cem Mil” desceu a Avenida Rio Branco carioca, na maior 

demonstração contra o regime desde o golpe.  

 A 

reação do regime estaria por vir. O período mais repressivo do regime militar 

brasileiro se deu com a assinatura do AI-5 pelo general Costa e Silva, em dezembro 

do mesmo ano de 1968. Divulgado repetidamente no rádio e pela tevê, o AI-5 fechou 

o Congresso, eliminou as liberdades civis e a liberdade de imprensa, possibilitando 



ao regime e às forças repressivas golpear vigorosamente a oposição. A política 

nacional tornou-se assunto de caserna e dos apoiadores civis do governo. 

 Em 

resposta ao acirramento do regime, principalmente no governo Médici, parte da 

esquerda brasileira aderiu à luta armada e a guerra de guerrilha. Inspirados nas 

revoluções cubana e chinesa, os guerrilheiros estocavam armas, roubaram bancos, 

explodiram bombas, sequestraram diplomatas e atacaram instalações militares. A 

operação mais espetacular foi o sequestro do embaixador americano Elbrick, em 

setembro de 1969, organizado e executado pela ALN (Aliança de Libertação 

Nacional) e pelo MR8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro). Os guerrilheiros 

exigiam a libertação de quinze presos políticos e seu embarque em um avião para a 

cidade do México além da divulgação de um manifesto revolucionário, livre de 

qualquer censura, pela rádio e tevê.26 

 Mé

dici, em resposta a esses acontecimentos, permitiu que as Forças Armadas, a 

polícia e as unidades especiais de anti-guerrilha trabalhassem livremente. Eles 

contra-atacaram ferozmente, espionando os esquerdistas, infiltrando-se em suas 

fileiras e fazendo batidas em seus esconderijos. Com milhares de vítimas, o uso da 

tortura para extrair informações foi claramente uma política do regime militar. Tal 

política de endurecimento deixou um saldo de 138 desaparecimentos e 184 mortes. 

Inserido neste contexto político-social, a Igreja precisava reagir. Segundo Pedro 

Casaldáliga, a Igreja tem como papel ser voz profética no mundo, sendo profecia 

entendida como denúncia. Trata-se de algo já bem definido na tradição bíblica. 

Denúncia da violação dos direitos humanos, da liberdade dos homens. Baseado 

nesse princípio, parte importante da Igreja nacional compreende, já no início do 

acirramento do regime militar, que sua posição inicial de apoio ao regime não 

poderia ser mantida, sua própria razão de existir não poderia ser negada, era 

momento de se levantar contra a tortura, e a favor da liberdade. Para alguns, esse 

despertar da Igreja se deu a partir do momento em que bispos, padres e religiosos 

sofreram as perseguições do regime militar.  



É sabido que em plena conjuntura do Vaticano II, o golpe proporcionou uma 

polarização política na Igreja Católica, dois campos opostos decidiam os caminhos a 

serem tomados. À direita, ficavam os conservadores, que defendiam a luta contra o 

comunismo e a manutenção do diálogo com regime, portanto censuravam os 

perigos da mudança. À esquerda, ficavam os militantes da ACB (Ação Católica 

Brasileira), os padres radicais da CNBB, que apoiara as reformas sociais de Goulart. 

No final de maio de 1964, 33 dos bispos mais importantes se encontraram para uma 

reunião, a fim de escrever uma declaração sobre a revolução. Os conservadores 

elogiavam o golpe e condenavam o comunismo, enquanto os progressistas 

defendiam uma critica mais dura ao novo governo. Há um rascunho da declaração 

dos progressistas, encontrado pelo historiador Kenneth Serbin, que mostra a 

pressão feita por eles, para que se condenasse o “martírio” de católicos marcados 

pela repressão: 

 

Parece-nos que a Igreja vive [...] uma das suas horas mais gloriosas e decisivas, só 

comparável, em termos nacionais, à epopéia de dom Vital, na famosa “Questão 

Religiosa”, quando através do sofrimento redimiu a Igreja do espírito acomodatício 

da época à situação de uma religião oficial do império, ao preço de sua liberdade no 

pregar e pastorear [...].Sente-se a Igreja ameaçada em sua legítima liberdade e 

missão pelas violências contra ela praticadas em quase toda a extensão do território 

nacional. Com efeito, representantes do poder temporal arvoram-se o direito de 

julgar autoritariamente a doutrinação da Igreja, reservando-se a competência de 

decidir se o que ela ensina é o cristianismo ou o marxismo, proíbem a divulgação de 

documentos episcopais, aprendem livros editados sob sua responsabilidade, 

proíbem transmissões de seus programas, identificam a Ação Católica – 

colaboração oficial do laicato no apostolado hierárquico da Igreja – com ninhos de 

comunização, de envolta com outros inocentes -  aos quais a Igreja não pode 

recusar conforto de sua solidariedade humana e cristã - , prendem líderes 

autenticamente católicos como agentes comunistas, encarceram ou impedem de 

exercer seu ministério sacerdotes que cumpriam sua missão sacerdotal por 

determinação de seus bispos, acusam os próprios bispos de subversivos ou 

comunistas, não poupam o Vaticano, acusado de dar carta de boa conduta a bispos 



para pregar a subversão no Brasil, forçam a transferência de sacerdotes e insinuam 

a trasladação de bispos, invadem propriedades da Igreja e destroem instalações, 

envolvem a Igreja em suspeita generalizada e desprestigiam , perante o povo 

cristão, seus ministros [...] A Igreja, no exercício do seu apostolado, está firmada no 

próprio poder de Deus [...] as cousas terrenas e as que transcendem o mundo estão 

intimamente ligadas na condição humana, e a Igreja, enquanto sua missão própria 

exige , trata de cousas temporais e as utiliza sem que, porém, ponha a sua 

esperança em favores outorgados pelo poder temporal. Antes, de boa vontade 

renunciará ao exercício de quaisquer direitos, outrora legitimamente adquiridos, 

desde que verifique que seu uso, em novas condições de vida, ponha em dúvida a 

pureza do seu testemunho [...] Não admite limitações nem pode ser submetida ao 

placet (favor) de poderes temporais, nem modificadas de acordo com conveniências 

políticas. (SERBIN, 2001, p. 102) 

 

Esse documento deixava claro que os progressistas não estavam interessados em 

aliança com o regime. Segundo Serbin, se tivesse sido publicado, esse documento 

teria tido um impacto maior ainda do que as declarações episcopais dos anos de 

1970, que criticaram duramente o regime, mas que não pediam a ruptura com o 

Estado. (SERBIN, 2001, p. 104).  

O resultado dessa reunião foi um confuso pronunciamento em que os bispos 

agradeciam às Forças Armadas por salvarem o Brasil do comunismo, pedindo o fim 

dos ataques aos ativistas da Igreja e proteção contra o capitalismo liberal. Parte dos 

bispos de fato assumiram uma posição neutra, defendendo uma posição de esperar-

para-ver. (SERBIN, 2001, p. 104). O próprio Dom Hélder alimentava a esperança de 

que a reforma social poderia avançar sob o novo governo. Ele manteve a 

cordialidade com os líderes militares e no começo absteve-se de criticá-los 

publicamente. “Não é preciso mais ter medo. Foi vencido o perigo comunista” disse 

a Castello Branco. ”Agora temos que nos unir e partir para um desenvolvimento com 

justiça, nesse nosso imenso país”. (SERBIN, 2001, p. 104). 

É inegável que no início dos anos de 1970, a maioria dos bispos mantinha uma 

relação cautelosa, porém esperançosa em relação ao regime, maioria esta que 



permaneceu praticamente em silêncio, enquanto os católicos radicais eram presos e 

torturados. (SERBIN, 2001, p. 104). Quando Dom Hélder e os progressistas 

perderam as eleições da CNBB, tomaram a condução da entidade Dom Agnelo 

Rossi e Dom Vicente Scherer, prelados reconhecidos por seu conservadorismo. O 

que levou a CNBB a dissolver a JUC, em 1966, a JOC. Essa colaboração entre 

Igreja e Estado foi vistas em atos simbólicos, quando autoridades militares e 

políticas estiveram presentes na cerimônia de posse de dom Paulo Evaristo Arns a 

frente da arquidiocese de São Paulo. O que eles não previam era que dom Paulo 

seria um grande defensor da democracia e dos direitos humanos. 

O período considerado mais repressivo foi de 1968 - 1974, este foi marcado por 

centenas de assassinatos políticos e por milhares de casos de tortura. Parte da 

Igreja nacional se lança à contestação aberta: documentos episcopais denunciam o 

regime por violações sistemáticas dos direitos humanos, pela repressão e 

marginalização social generalizada. Afirmavam que a política econômica e a 

violação dos direitos humanos contrariavam todos os princípios mais importantes da 

doutrina social da Igreja e sua ênfase na dignidade humana.27 Percebe-se uma 

mudança interessante. Se, no início do governo discricionário, a Igreja se 

preocupava com a segurança institucional-eclesiológica, com o passar do tempo, ela 

tem como objeto de defesa a dignidade humana. 

Segundo Scott Mainwaring, essa transformação de postura da Igreja foi encorajada 

em parte pela Igreja internacional, especialmente por Roma, sob o papado do liberal 

Paulo VI, e pelo CELAM. Encorajamento que sustenta o movimento primeiro: parte 

significativa da Igreja nacional cambia de posição em relação ao regime imposto ao 

país, em 1964. Transformação coerente com a mudança eclesiológica operada em 

setores da Igreja brasileira (e latino-americana), desde os anos 1960, e posta à 

prova durante o regime de exceção então implantado entre nós.  

Ao mudar de postura diante do regime militar brasileiro, a Igreja não só abala sua 

relação com o Estado, mas se torna um lugar de refúgio de movimentos de 

esquerda. Com um discurso radical acerca da tortura, a Igreja era vista como 

defensora dos oprimidos e perseguidos políticos. Dom Paulo Evaristo Arns foi um 

forte opositor ao regime militar, se colocando em defesa das vítimas da tortura, é 

dele também a organização do projeto Brasil Nunca Mais, que juntamente como o 



pastor protestante James Wright elaborou um enorme acervo documental sobre a 

tortura durante o regime militar no Brasil.28 

Para João Batista Libanio, um dos mais conceituados representantes do catolicismo 

progressista nacional, a Igreja como pura Instituição não tem seus dias futuros 

garantidos. Antes, vê-os ameaçados. Sobre o estudo da mesma, assim ele se 

pronuncia: 

 

A Igreja teologicamente é um corpo vivo atravessando o tempo, apoiado na sua 

promessa de estar-lhe presente no ministério do sacramento, da palavra e da 

organização. O estudo da Igreja para um curioso de história é a aventura humana de 

uma instituição que vem resistindo a quase 2 mil anos aos mais violentos embates, 

desde as perseguições sangrentas até os confrontos ideológicos sutis.Para um que 

crê é a epopéia de Deus na história dos homens, que, na pessoa de seu filho Jesus, 

nos visitou e na Igreja anima aqueles que acolheram esta visita .Portanto essa 

história pode ser vista sob dupla ótica: História de uma Instituição ou visita de Deus 

ao mundo dos homens. (LIBÂNIO, 2000, p.190). 

 

 

 Apó

s essa breve discussão sobre a história da Igreja sob a ótica do Concilio Vaticano II 

e a Conferência de Medellin, marco de uma nova perspectiva teológica e 

eclesiológica da Igreja, o segundo capítulo versa sobre a vida de Dom Pedro 

Casaldáliga, visto que ele é um dos representantes da Igreja “progressista” ou 

revolucionária como ele gosta de chamar. Busquei a partir de pesquisa em obras, 

entrevistas e várias declarações feitas por quem conviveu com ele, selecionar uma 

pequena biografia sobre sua trajetória militante e ideológica, a fim de entender como 

sua vida é coerente com seu discurso. Ainda neste próximo capítulo será dedicado 

um espaço para a Romaria dos Mártires da Caminhada, um evento em 

comemoração a vários homens e mulheres, que segundo Casaldáliga, deram suas 

vidas pela causa do “Reino de Deus”, termo esse discutido no capítulo final. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 DOM PEDRO CASALDÁLIGA: o bispo do Araguaia 

 

 

3.1 Dom Pedro Casaldáliga, o poeta da Libertação 

. 

 

O Espírito do Senhor esta sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os 

pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos 

cegos, para por em liberdade os oprimidos. (Isaias 61-1) 

 

 

Pedro Casaldáliga pertence à ordem dos claretianos29 (Congregatio Missionarium 

Filiorum Immaculari Cordis Beatae Mariae Virginis, isto é, Congregação dos 

Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria). O fundador da ordem, Antônio 

Maria Claret (1807-1870), foi conselheiro e confessor da rainha Isabel II, arcebispo 

de Santiago de Cuba, um reformador de clero, promotor de reformas sociais no 

campo, de programas dedicados à juventude, defensor dos negros. Por sua atuação 

em Cuba e suas tentativas de promover reformas, sofreu quatro atentados. Foi 

beatificado em 1934 e canonizado em 1950. 



Ao pesquisar sobre Pedro Casaldáliga, vê-se a necessidade e curiosidade de saber 

como foi o longo trajeto de sua vida que precedeu sua vinda ao Brasil. Pois aqueles 

que conhecem D. Pedro, o conhecem, a partir de sua atividade e testemunho no 

Brasil, o que tem início no ano de 1968. Até então, haviam-se passado 40 anos de 

sua vida, o que foi relevante para o desenvolvimento de sua trajetória e sentido de 

seu futuro. 

Para nos orientarmos neste período de formação humana e teológica de Pedro 

Casaldáliga, fomos presenteados com um belo trabalho organizado por Benjamin 

Forcano, Eduardo Lallana, José Mª Concepcion e Maxminio Cerezo, com o título; 

Pedro Casaldaliga: As causas que imprimem sentido à sua vida; retrato de uma 

personalidade, 2008, Ed Ave Maria, em comemoração aos 80 anos de D. Pedro. 

Neste trabalho biográfico dirigido pelo teólogo, sacerdote e amigo de Pedro 

Casaldáliga. Benjamín Forcano reúne depoimentos de grandes amigos e 

representantes intelectuais católicos como; Leonardo Boff, Miguel D’Escoto, Jon 

Sobrino, Félix Valenzuela Cervera e outros importantes representantes do 

catolicismo progressista latino americano. Cada um tratando de um tema específico 

que representa a produção e militância do Bispo do Araguaia. 

 

3.1.2 Uma estrada, vários caminhos: um chamado ao sacerdócio 

 

O próprio bispo conta em seu livro El credo que ha dado sentido a mi vida (O credo 

que deu sentido à minha vida) os traços mais significativos desses 40 anos de sua 

vida. (FORCANO, 2008, p. 403). 

 Nasce em uma vivenda solarenga em Balsareny, Catalunha, no ano de 1928, de 

família católica e de direita. A revolução de 36 prende-o em zona controlada por 

republicanos, anti-clericais. Não podia ir à escola durante a semana, por ser mista e 

atéia. Não havia missa nem catecismo aos domingos; mas ele se confessava em 

estábulos e galerias, e ajudava na missa em celebrações de catacumba. Aprendeu a 

amparar e esconder os desertores; com primos e amigos, formou um grupo no qual 



se organizavam excursões nas quais era suscitado o apreço pela natureza. Soube 

que seu tio Luís e mais dois companheiros haviam sido mortos pelos socialistas, até 

depois de três anos (janeiro de 1939) chegaram os nacionalistas (franquistas). A 

guerra tinha acabado. 

Pedro, que acompanhado pela imagem de seu pai – trabalhador, que conduzia uma 

vida em austera penumbra, certa tarde entrou no quarto de seus pais, lançou-se ao 

pescoço de sua mãe e, em choro, disse-lhe: “Vull ser capellá, maré” (mãe vou ser 

padre). No ano seguinte, ingressou no seminário de Vic,(seminário onde Antônio 

Maria Claret estudou, Barcelona)  onde se assegurou de sua vocação e deixou bem 

clara sua vontade de “ser poeta”. Lá também, como quem representa o papel de 

missionários perseguidos e martirizados, com certas visitas ao sepulcro de santo 

Antônio Maria Claret, e entre conversas em conchavo, um pouco a despeito dos 

superiores, despertou-se sua vocação missionária. (FORCANO, 2008, p. 403). 

Em 1952, aos 24 anos, sobre o gramado olímpico do Estádio Montjuich, foi 

ordenado sacerdote. 

Em todos aqueles anos (longos anos de obscurantismo e heroísmo), Pedro 

reconhece que lhe coube viver uma formação comum a todos os demais seminários 

e noviciados: crises, discussões, desejos de fazer “revolução de dentro para fora”, 

com formadores por vezes errados, mas quase sempre muito generosos. Registrava 

tudo o que cheirasse à iniciativa (espiritual, cultural, artística) comprometida. Seu 

sonho, quase obsessivo, era escrever, entrar no mundo da imprensa, do rádio, do 

cinema. Quanto à poesia, teve de despedir-se dela definitivamente, “como de uma 

amiga impossível”, por aquilo que era tido pela literatura como muito má imprensa 

entre os mestres espirituais. (CASALDÁLIGA, 2007, p. 20). 

Os anos de filosofia e teologia levaram-no a descobrir Jesus Cristo, a escatologia 

esperançosa e a realidade da Igreja com reflexos de suspeita. Em seu coração, já 

carregava com clareza sua opção pelas missões e a ter o desejo de martírio. Em 

1952, com 24 anos, e depois de doze anos de ausência, Pedro voltava à sua casa, à 

terra natal, já sacerdote. 

 



3.1.3 O ministério na Espanha. 

 

Aos 24 anos, cheio de vida e impaciência, Pedro iria defrontar-se com a dura 

realidade da sociedade, com as normas e a observância, muitas vezes irritante, da 

vida religiosa e o teor livre e evangélico de sua vida apostólica. 

Continua em Barcelona, durante três anos. Lá completou, de maneira mais universal 

e mais brutalmente, a experiência humana da migração, do trabalho, da família, do 

vício, da dor, das ilusões. Como diretor da Juventude Claretiana, é chamado a 

implantar os Cursilhos30 na Guiné. Lá, escreve Pedro: 

 

Senti furiosamente a realidade e a chamada do Terceiro Mundo. Quando regressei, 

com minha batina branca deliciosamente ridícula no mês de janeiro em Madri, 

carregava para sempre no coração, confusamente, como um feto, a África, o 

Terceiro Mundo, os Pobres da Terra, e essa nova Igreja – a Igreja dos Pobres – 

como diríamos mais tarde a partir do Concílio. (FORCANO, 2008, p. 406). 

 

 

Aos 33 anos, é destinado para Barbastro, a fim de ser formador dos seminaristas 

claretianos, durante três anos. Responsabilidade e revisão comprometidas retorna 

às práticas de como um segundo noviciado e, ao mesmo, revolução de uma série de 

normas, costumes, horários e perspectivas, um formador ‘iconoclasta’ que seguia 

entusiasmado as intervenções renovadoras do Concílio. 

De Barbastro foi para Madri para, durante mais quatro anos, dirigir a revista El Iris de 

Paz e ligar intimamente seu trabalho com atividades e submundos que já conhecia. 

A renovação da linha editorial da revista acabou por lhe atrair um decreto de 

demissão, porém continuou em cheio na movimentação dos Cursilhos e pôde criar, 

com outros companheiros, uma nova comunidade claretiana já pós-conciliar. Nesse 

tempo, juntamente com mais seis companheiros, escreveu uma carta ao Superior 



Geral acerca do dilema segundo o qual, ou a Congregação se moldava ao Vaticano 

II, ou eles seriam obrigados a sondar outros rumos. 

E houve capítulo geral de renovação do final de 1967, no qual Pedro participou 

como representante da Província de Aragão. Durante três meses, deu-se a dura 

batalha entre as duas tendências, a mais carismática das quais era inspirada pelos 

jovens e aos quais, pelo lugar em que se reuniam, se lhes chamava “Serra Mestra”, 

recebendo Pedro epíteto de “Che Guevara”. E foi nesse momento que Pedro optou 

por partir para o Mato Grosso, no Brasil, para onde se encaminhou aos 26 de janeiro 

de 1968. (FORCANO, 2008. p, 406). 

 

3.1.4 A Chegada ao Brasil: amor a primeira vista 

 

A permanência de quatro meses no Centro de Formação Intercultural (CENFI, em 

São Paulo) tornou-se para ele imprescindível no sentido de obter uma visão com 

perspectiva do Brasil e da Igreja brasileira:  

 

Lá havia toda a gama de espíritos de uma Igreja em evolução... tudo contribuía para 

fazer rever e reprogramar a formação recebida, a piedade herdada, as austeras 

distâncias de sexo, o apostolado em riste a fácil e convicta dicotomia com que, no 

velho mundo, vivíamos a missão da Igreja diante da política e da sociedade em 

geral. (FORCANO, 2008, p. 406). 

 

 Depois de um mês e meio em São Paulo, freqüentando um minicurso sobre 

moléstias tropicais e acumulando na fantasia todos os possíveis males da 

Amazônia, partiu para o desconhecido “Oeste”, o Araguaia, em uma viagem de 

caminhão, que durou sete dias. Era mês de julho, de 1968. 

 



 

3.2 A Prelazia de São Félix do Araguaia: luta pela vida, vida pela luta. 

 

 A 

prelazia31 de São Félix do Araguaia está situada no nordeste do Estado do Mato 

Grosso e ocupa uma área de aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados. É 

conhecida em todo o Brasil e na América Latina graças ao trabalho nela 

desenvolvido por Pedro Casaldáliga e sua equipe: pela conseqüente defesa dos 

direitos dos pobres, marginalizados, dos posseiros32 diante dos latifundiários, dos 

camponeses perdidos na pobreza e no desespero, e dos índios perante o Estado, 

que não lhes demarca as terras.  

A Prelazia tem atualmente cerca de 80 agentes de pastoral que se dedicam à 

evangelização, à educação popular e acompanham os povos indígenas. São Félix 

do Araguaia, sede da Prelazia, está situada a uma distância de 1.200 quilômetros de 

Cuiabá, a capital do Estado, e a 1.300 quilômetros de Brasília.   

 Na 

área abrangida pela Prelazia vivem os índios xavantes, praticamente todos os 

Carajás, o povo tapirapé e a maioria dos xinguanos, que habitam no Parque 

Nacional do Xingu. 

 A 

pastoral indígena existente na região em que atua Pedro Casaldáliga ficou 

mundialmente conhecida. O povo tapirapé e uma irmãzinha de Jesus, chamada 

Genoveva, que há muitos anos compartilha sua vida com a dos indígenas, 

receberam em 1997 o Prêmio Bartolomé de las Casas, outorgado na Espanha pela 

Casa da America e pela Secretaria do Estado para a Cooperação Internacional33. 

 Qu

ando Pedro Casaldáliga chegou a São Félix do Araguaia, havia na região, em 

Conceição do Araguaia, um foco de guerrilha rural. São Félix contava, naquela 

época, com 600 habitantes; não havia escola, nem médicos, nem eletricidade. 



 No 

extenso território da Prelazia (lembremos que se trata de uma área de 150 mil Km2), 

havia um único hospital. Era um hospital para os índios, com um médico 

intermitente. Faltava toda espécie de infra-estrutura. Nas escassas escolas da 

região, não constituía exceção o fato que trabalhasse uma só professora; um 

município de Barras de Garça, várias mulheres, conhecidas como prostitutas haviam 

sido nomeadas professoras de escola primária. O maior latifúndio da região tinha 

quase 700 mil hectares, portanto mais extenso que o Distrito Federal. Falta de 

assistência básica, fome crônica, doenças, exploração, violência, altos índices de 

mortalidade infantil, analfabetismo generalizado eram a realidade da região em que 

trabalharia Pedro Casaldáliga. Ele recorda que, ao chegar, teve de celebrar 

cerimônias de massa, nas quais devia batizar centenas de crianças34. 

 A 

miséria era chocante e as condições de vida, infra-humanas. Não era de estranhar, 

pois, que Pedro Casaldáliga assumisse a opção pelos pobres e que o tivesse feito 

com tanta conseqüência. 

  A 

princípio, não queria ser bispo e esteve a ponto de rejeitar a nomeação episcopal, 

ocorrida em 1971, no papado de Paulo VI pontífice que proclamou as resoluções do 

Concílio Vaticano II. Queria servir ao povo como missionário. O bispo de Goiás, 

Tomás Balduíno, crítico contumaz da ditadura militar, e a equipe de Pedro 

Casaldáliga o convenceram no sentido de que aceitasse a função, argumentando 

que, a partir da Prelazia, lhe seria mais fácil servir ao povo com eficácia, poder 

denunciar as injustiças, sobretudo nos tempos da ditadura militar. Os 

acontecimentos posteriores confirmariam a veracidade desses argumentos. 

 O 

Papa Paulo VI havia erigido este território em Prelazia em 13 de março de 197035 e 

em 23 de outubro de 1971, Casaldáliga foi sagrado bispo. A cerimônia realizou-se às 

margens do rio Araguaia, ao ar livre; foi assistida por vários bispos e oficiada pelo 

arcebispo de Goiânia, D. Fernando Gomes dos Santos, outro conhecido opositor do 

governo militar.  



 Coe

rente com a opção assumida, e comovido com a miséria e a marginalização, com a 

proporção gigantesca dos problemas a enfrentar, Casaldáliga decidiu, como bispo, 

não utilizar nem mitra36, nem báculo37 (cajado usado pelos pastores), nem anel38, 

objetos tradicionalmente associados à dignidade e ao poder episcopal no universo 

católico romano. No convite-recordação da cerimônia expôs isso claramente: 

 

TUA MITRA 

será chapéu de palha sertanejo; 

o sol e a lua; 

a chuva e o sereno; 

o pisar dos pobres com quem caminhas; 

e o pisar do glorioso de Cristo, o Senhor. 

 

TEU BÁCULO 

será a verdade do Evangelho; 

e a confiança do teu povo em ti. 

 

TEU ANEL 

será a fidelidade à Nova Aliança do Deus Libertador 

e a fidelidade ao povo desta terra. 

 



Não terás outro Escudo 

que a força da Esperança 

e a liberdade dos filhos de Deus. 

 

Não usarás outras Luvas 

que o serviço do Amor39. 

 

 

 A 

escolha feita por Casaldáliga deste modo de vida, sua decisão de viver como pobre 

entre os pobres manteve-se ao longo de todos esses anos. Estive, em pesquisa de 

campo, na Prelazia de São Félix do Araguaia, ele continuava vivendo em uma casa 

modesta, térrea, decorada com imagens religiosas nas paredes, alguns pôsteres e 

fotos de bispos e sacerdotes assassinados: arcebispo Romero, Angelelli, Padre 

João Bosco. Quando completou 70 anos, seus amigos lhe deram de presente uma 

geladeira. Viajava pelo imenso território da Prelazia do mesmo modo que os pobres 

entre os quais vive: de ônibus destrambelhados. 

 Não 

se trata apenas da manifestação visível e exteriorizada de uma atitude. É um 

comportamento conseqüente, evangélico, conforme a premissa fundamental da 

Teologia da Libertação: fazer-se pobre entre os pobres para poder ver a realidade a 

partir de seu mundo. 

 

3.2.1 Trajetória de militância: os primeiros conflitos 

 



Desde o início de sua permanência no Brasil, e no mesmo dia da sagração 

episcopal, Pedro Casaldáliga manifestou que assumia a causa dos pobres e a luta 

pelos seus direitos. 

 Pôs 

o dedo na chaga: no dia 10 de outubro de 1971, havia terminado sua carta pastoral 

Uma Igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social40, 

que tornaria publica no dia de sua sagração. Era um documento de mais de 120 

páginas, elaborado por ele e sua equipe, com a contribuição de cientistas, após 

semanas de coleta de dados e informações. 

Depois da divulgação dessa carta em 10 de outubro de 1971, que fez eco interna e 

externamente a Igreja, outros documentos com o mesmo caráter começaram a 

aparecer em diferentes regiões brasileiras. Dos bispos do Nordeste surgiu o texto 

“Ouvi os Clamores do Meu Povo” em 1973. No mesmo ano, foi publicado o 

documento de urgência “Y-Juca Pirama – o Índio: aquele que deve morrer”, por 

bispos e missionários da Amazônia. Do Centro-oeste do país os bispos publicaram o 

texto “Marginalização de um Povo, o Grito das Igrejas” em 1974. Em 1980, num 

documento de caráter mais institucional do que esses primeiros, por ter sido 

publicado pela CNBB, “Igreja e os Problemas da Terra”, analisa e denuncia os 

resultados do desenvolvimento capitalista no campo brasileiro.  

 Segundo Lowy, “esses documentos foram, na verdade, as declarações mais 

radicais jamais publicadas por um grupo de bispos em qualquer parte do mundo...” 

(LÖWY, 2000, p. 145), já o brasilianista Scott Mainwaring41 afirma que esses 

documentos eram provavelmente as declarações mais progressistas já emitidas por 

um grupo de bispos em todo o mundo.  

É interessante observar o valor político dado a uma carta pastoral, muito maior, por 

exemplo, do que qualquer livro ou artigo acadêmico que explicitasse e denunciasse 

os problemas do Brasil rural. Ser uma espécie de documento assinada por um bispo 

ou por um grupo de bispos, na maior nação católica do mundo, certamente teve um 

peso na recepção dessas cartas pelas diversas instituições desse país e pela 

sociedade.  



Essa carta pastoral divulgada no dia 10 de outubro de 1971 e publicada em 23 de 

outubro do mesmo ano, exatamente no dia da ordenação episcopal de Dom Pedro 

Casaldáliga como bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, foi o primeiro grito dos 

clérigos libertadores para a salvação do homem do campo e dos indígenas. 

 

Depois de três anos de missão neste norte do Mato Grosso, tentando descobrir os 

sinais do tempo e do lugar, juntamente com outros sacerdotes, religiosos e leigos, 

na palavra, no silêncio, na dor e na vida do povo, agora, com motivo da minha 

sagração episcopal, sinto-me na necessidade e no dever de compartilhar 

publicamente, como que a nível Igreja nacional e em termos de consciência pública, 

a descoberta angustiosa, premente (...) Se “a primeira missão do bispo é a de ser 

profeta e o profeta é aquele que tem voz daqueles que não tem voz (card, Marty), eu 

não poderia, honestamente, ficar de boca calada ao receber a plenitude do serviço 

sacerdotal .42 

 

Como é uma carta pastoral escrita em primeira pessoa pelo bispo da prelazia, a 

princípio pode parecer um desabafo personalizado dos fatos observados por Dom 

Pedro. Mas, em contrapartida, esse texto assinado por um só bispo, foi à junção dos 

sentimentos de vários estratos sociais, inclusive de parte dos clérigos, a respeito do 

progresso perverso das forças produtivas. Nessa perspectiva, a referida carta serviu 

de inspiração para outros religiosos e instituições, e exigiu do mundo acadêmico e 

político respostas ao drama social dos camponeses e índios amazônidas.  

Na interpretação de Ivo Poletto:  

 

Mais do que um documento, este texto expressava a reflexão e a fundamentação 

política e teológica de uma prática pastoral já em andamento. A oportunidade, a 

sagração episcopal de D. Pedro, servia de celebração do compromisso de toda a 

equipe da Prelazia”. Processos pastorais semelhantes estavam sendo vivenciados 

por outras igrejas locais, e não apenas na Amazônia. Mas foi uma iniciativa de 



igrejas dessa região que deu origem à Comissão Pastoral da Terra.(POLETTO, 

1997, p. 31). 

 

Segundo José de Souza Martins, ele reconhece o papel da carta pastoral vinda da 

prelazia de São Félix do Araguaia: 

 

Pela primeira vez, na história do Brasil, em um documento público se afirma, se dá 

uma visão de conjunto, de totalidade, do lado perverso funcionamento do capital. 

Este documento é um marco, não só na história da Igreja, mas é um marco na 

história social e política do país. Não por acaso, ele atraiu sobre a Igreja de São 

Félix do Araguaia todas as iras possíveis dos representantes dessa extrema e 

tremenda devastação. (MARTINS, José de Souza, 1997, p. 35). 

 

A atitude de Dom Pedro desafiou o conjunto das Igrejas a dar respostas ao que 

vinha acontecendo com o seu povo, com isso o grupo que pensou a formação do 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

consideram esse texto o germe eclesial/pastoral para a organização desses órgãos. 

Foi uma Igreja que tomou partido e publicizou uma experiência concreta vivida 

naquele período histórico, período que Dom Pedro chamou de “momento 

publicitário” dos projetos e realizações nefastas na Amazônia Legal. 

Dom Pedro descreve primeiro a situação geográfica da prelazia de São Félix, em 

seguida a história de formação dos povoados, para depois radiografar e analisar a 

situação social e pastoral desse município e dos povoados vizinhos. 

O reordenamento territorial da área da prelazia patrocinado pelos projetos 

governamentais e efetivado pelos empresários, também “quase sempre sulistas”, 

cunhou uma nova forma de gestão territorial muito mais perversa do que as formas 

anteriores. Pois, o apoderamento das terras pelos sulistas, significou, além do fim de 

terras livres para os posseiros e índios, a expropriação das terras desses dois 



sujeitos sociais; e, a administração pública municipal atrelou-se diretamente aos 

interesses dessas novas figuras sociais.  

Esses fatos causaram uma situação social dramática na região, descrita por Dom 

Pedro. As características sociais, econômicas, políticas e territoriais da prelazia, o 

que ele chamou de “panorama sócio-pastoral”, estão marcadas pelas seguintes 

transformações: 

a) a territorialização do capital materializado no aumento voraz dos latifúndios; 

b) o poder e a política local historicamente concentrada nas mãos dos coronéis se 

fundiram aos desígnios dos novos empresários. Além de fraudes eleitorais e roubo 

deliberado de dinheiro público, agora cabia ao governo municipal eliminar tudo que 

poderia constituir um empecilho ao capital vindo de fora, com isso a polícia local teve 

importante papel na opressão ao povo pobre da prelazia; 

c) a divisão territorial da administração pública era composta por municípios com 

áreas imensas dificultando qualquer rara iniciativa de assistência social básica para 

a população: a higiene pública não existia, hospitais e escolas eram poucas e 

funcionavam em condições calamitosas, não existia política habitacional, sendo que 

a maior parte da população da prelazia viviam em barracos, não havia o 

fornecimento de água encanada, não há coleta de lixo, não havia serviço normal de 

correio, o transporte publico era incipiente e precário (inclusive os aviões da Vasp) e 

etc.;  

d) os posseiros, “quase todos” camponeses nordestinos, verdadeiros desbravadores 

da região, passaram a ser expulsos, quando não assassinados, pela invasão dos 

fazendeiros e das modernas empresas; 

e) as nações indígenas Xavante e Tapirapé estavam sendo sumariamente expulsas 

de seus territórios e suas terras invadidas por fazendeiros. Era o que acontecia no 

famoso Parque Nacional do Xingu, onde exatamente a metade de sua área estava 

dentro da prelazia de São Félix. Com a construção da BR-80 que cortava esse 

parque significou a chegada dos invasores e o (re)início do processo de expulsão e 

extermínio dos índios; 



f)    com a chegada dos investimentos externos a necessidade de mão-de-obra 

aumentou, o processo de formação dessa mão-de-obra na região ajudou a criar uma 

figura social chamada de “peão”, denominando aquele trabalhador arrebanhado nas 

periferias das grandes cidades, principalmente do Norte e Nordeste, que ao chegar à 

fazenda onde vai trabalhar já estava preso por laços de dívidas e favores ao 

empreiteiro e ao patrão, constituindo assim a chamada “escravidão branca”;  

g) alguns pontos gerais que caracterizavam a sociabilidade do povo pobre da 

prelazia eram: a alienação política, extrema passividade em relação aos aparelhos 

opressores, obediência e resignação, forte religiosidade popular, devoção católica e 

evangélica que contribuíam com a passividade social, racismo e submissão das 

mulheres, e baixíssima escolaridade; 

h) além do povo pobre morador dos municípios e povoados, dos camponeses e 

índios, compunham a sociedade da prelazia de São Félix os pequenos coronéis e 

comerciantes locais, e os novos empresários sulistas e seus empregados, 

funcionários públicos e os clérigos (bispo e padres que eram todos estrangeiros).  

 

Toda essa paisagem trágica exigiu um “grito desta Igreja” local que começou a fazer 

barulho após a publicação da carta pastoral. Na concepção elementar de Dom 

Pedro era preciso agir, por isso, em todo o texto e como fundamentação das suas 

atitudes pastorais, esse bispo, como se pode ler na carta, se posicionava 

fundamentado nas deliberações vindas da Conferência de Medellín: “Não basta 

refletir, obter mais clareza e falar. É preciso agir. Esta não deixou de ser à hora da 

palavra, mas tornou-se, com dramática urgência, a hora da ação”. Com essa carta, 

inaugurou um longo período de ações concretas (territoriais) da Igreja brasileira. 

Desencadeou-se uma verdadeira tempestade. Era provavelmente a primeira vez, na 

história contemporânea do Brasil, que a imprensa censurava uma carta pastoral. As 

editoras a haviam rejeitado, motivo pelo qual a primeira edição foi publicada 

clandestinamente e não em estilo de imprensa.43 

 O 

documento torna-se praticamente uma denúncia contra o governo brasileiro e sua 



política na Amazônia, uma denúncia de latifúndios, empresas multinacionais e, ao 

mesmo tempo, um grito contra a injustiça, espoliação, violência, arbitrariedade e 

abusos. Casaldáliga afirmaria anos mais tarde: “Pusemo-nos do lado dos índios, dos 

posseiros ou lavradores que ficavam sem terras e dos peões ou trabalhadores 

braçais”44.  

 A 

publicação da pastoral-informação-denúncia teve suas conseqüências: foi a primeira 

vez que Casaldáliga se transformou em objeto de ataques violentos, difamações, 

acusações. A repressão chegaria mais tarde. 

 Fra

ncesc Escribano cita fragmentos de um editorial do jornal mais influente do país: O 

Estado de S. Paulo, no qual Casaldáliga é tachado de demagogo farisaico, 

desvairado, não-documentado, homem de má-fé e provocador. (ESCRIBANO, 2000, 

p. 63-64). Não faltaram acusações de comunista e guerrilheiro. 

 

3.2.2 Pedro Casaldáliga e o episcopado brasileiro. 

 

O episcopado brasileiro defendeu Casaldáliga, aprovando a publicação da carta 

pastoral. Escreveram-lhe também vários bispos, apoiando-o e fazendo suas as 

intenções da pastoral. Citemos alguns fragmentos mais característicos das cartas de 

solidariedade que recebeu. No dia 16 de novembro de 1971, o bispo de Crateús, 

Antônio Fragoso, escreve a Pedro Casaldáliga: 

 

Meu irmão, entre as alegrias de minha vida, a de sua carta pastoral é das grandes. 

Meu abraço fraterno pelo serviço que presta a nós, bispos mais velhos. Somos 

pouco profetas. Estamos pouco documentados. Assumimos pouco aquelas palavras 

iniciais da Gaudium et Spes45. O Senhor se abebera no episcopado, deu seu 

testemunho (martírio). Não queira saber como nos interpela nos faz sair da 



imobilidade. Do mesmo modo que nos impede a conversão (...) Sua carta pastoral é 

um sinal de contradição (...). Em sua solidão tenha a certeza de que há outros 

comungando com o senhor. Um abraço desse seu velho irmão Fragoso, bispo de 

Crateús. (FORCANO, 1992, p. 40-41). 

 

Três dias mais tarde, escreve-lhe o arcebispo da Paraíba, José Maria Pires, a quem 

o bispo Antônio Fragoso havia emprestado por vinte e quatro horas a carta pastoral 

de Casaldáliga: 

 

Obrigado, Dom Pedro. O senhor diz o que muita gente gostaria de dizer, mas não 

sabe expressá-lo, ou não tem condição para fazê-lo, ou se as tem, não tem 

coragem. O senhor sabe expressar porque está vivendo o problema, tem condições 

para fazê-lo, porque agora é Bispo (se houvesse publicado isso seis meses antes, 

talvez estivesse agora na Espanha e não no Brasil) e o senhor tem a coragem de 

falar assim porque é profeta e está comprometido somente com o Evangelho e com 

o povo. Em boa hora! Sua carta deixa para traz todos os pronunciamentos 

anteriores. Usou uma linguagem direta. Sem subterfúgios. Sem adjetivos melífluos, 

destinados a aparar as arestas e a tirar a força do que se diz (...). Peço ao Senhor 

que o conforte na luta, querido Dom Pedro. E que Ele nos ilumine, a todos nós, 

irmãos do episcopado, os prelados da Amazônia, sobretudo para que façamos eco 

ao grito que o senhor deu e nos tornemos mais evangelicamente defensores do 

pobre e do oprimido. Um abraço fraternal de amigo e admirador. José Maria Pires, 

arcebispo da Paraíba. (FORCANO, 1992, p. 40-41). 

 

No dia nove de dezembro, quem lhe endereça a carta é Luís Gonzaga Fernandes, 

bispo auxiliar de Vitória: 

 



Acabo de ler sua singular carta pastoral, e quero humildemente felicitá-lo por seu 

gesto. Teria sido mais cômodo para o senhor derramar-se em palavras copiosas, em 

saudações, agradecimentos, e formalismos vazios (tão característicos de nossas 

tradições hierárquicas). Temos que lhe agradecer muito seu sinal e seu significado 

para nós, nesta hora de acomodações de cumplicidades e, porque não dizê-lo, de 

covardias. Tudo que o senhor denuncia em seus documentos, mutatis mutandis, 

verifica-se e, em certos aspectos se agrava por todo o país. E nós continuamos 

calados, com o rebanho de muita gente silenciosa, muda, sofrida, envolvendo-a em 

um cristianismo devocional, dulcificado, em alienações espiritualistas... E muitos de 

nossos excelentíssimos colegas continuam celebrando ‘missas da revolução’ (Sic), 

solicitando favores oficiais, elogiando o regime. Enquanto estatísticas do mesmo 

governo mostram que 63% dos brasileiros ganham menos de cem cruzeiros por 

mês, e que o salário mínimo do país equivale apenas a 50% do que vigorava em 

1964 (...). Aguardando a oportunidade de abraçá-lo, muito cordialmente, seu servo 

em Cristo, Luís Gonzaga Fernandes, bispo auxiliar de Vitória. (FORCANO, 1992, p. 

40-41).  

 

Nas cartas citadas, os bispos acentuam a coragem de Casaldáliga, criticam 

indiretamente os que por medo, ou por seguir outro modelo de cristianismo, não 

fizeram uma opção semelhante. Dizem que Casaldáliga os interpela e os faz sair da 

mobilidade, impele-os à conversão, chamando-o profeta.  

A conversão numa perspectiva da Teologia da Libertação tem haver com um 

processo contínuo com a transformação radical, é comprometer-se com o processo 

de libertação dos pobres e explorados. Esta perspectiva foge um pouco da idéia 

habitual que se tem da conversão como uma introdução do sujeito há um ciclo 

religioso. Também implica em algo móvel, que deve acontecer sempre na vida do 

fiel. Nas palavras de Gustavo Gutierrez, conversão é: 

 

Um processo permanente no qual muitas vezes os impasses a que chegamos, nos 

levam a voltar sobre o caminho e começar novamente. A conversão evangélica é de 



fato, a pedra de toque de toda espiritualidade, significa pensar, sentir e viver Cristo 

presente no ser humano. (GUTIERREZ, 2000, p. 261). 

 

 

Afirmam também os prelados, que os problemas abordados por Casaldáliga são 

típicos não somente da Amazônia, sendo, muitos deles, típicos de todo o país. Vêem 

a necessidade de que o episcopado brasileiro recorra à denúncia que ele faz, 

reafirmam a decisão de Casaldáliga de assumir a responsabilidade como bispo de 

São Félix do Araguaia, sublinhando que não lhe teria sido possível agir dessa 

maneira se não fosse o bispo. Enfatizam seu compromisso com o povo e apreciam 

sua linguagem direta e ousada. 

No futuro, Pedro Casaldáliga seria para muitos um ponto de referência. Para alguns, 

um exemplo, um modelo a seguir e, para outros, um verdadeiro incômodo. Sua 

tomada de posição influiria também na postura do episcopado brasileiro e definiria 

sua posição dentro dele. 

Recordemos duas iniciativas de D. Pedro assumidas pelo episcopado brasileiro: a 

fundação do CIMI (Conselho Indígena Missionário), em 1972, e da CPT (Comissão 

Pastoral da Terra), em 1975. Ambas as iniciativas são, sem dúvida, algumas de 

suas contribuições principais à Igreja brasileira. 

As duas causas: a terra e a situação dos índios se converteram nas questões de 

maior importância no Brasil, e os dois organismos do episcopado alcançaram uma 

enorme influência do país. A atuação de Casaldáliga em defesa dos lavradores e 

dos índios é reconhecida em toda a América Latina. 

O episcopado brasileiro, o mais numeroso no mundo (mais de 400 bispos) e um dos 

mais poderosos e influentes, pronunciou-se com firmeza sobre a situação do Brasil, 

publicando no ano de 1973 um documento Ouvi os clamores do meu povo. Este 

alcançou grande difusão em todo o mundo e constituiu, segundo muitos teólogos, 

um marco muito importante na história das declarações hierárquicas da Igreja 

católica46.  



De modo semelhante à carta pastoral de Casaldáliga que inaugura sua ação como 

bispo prelado, em Ouvi os clamores do meu povo são apresentados índices sobre a 

miséria, a fome, o desemprego, o analfabetismo e outras desgraças de que padece 

o povo. Os bispos denunciam as causas dessa situação, apresentada como 

pecaminosa. Aqui, como em outros documentos eclesiais brasileiros do período, é 

inequívoca a referência às resoluções da II Conferência do Episcopado Latino- 

americano de Medellín (1968). 

Nos anos 1970 não faltaram outros documentos proféticos (profecia aqui entendida 

em seu sentido bíblico mais rigoroso, isto é como denúncia, e não em sua acepção 

popular, como previsão do futuro) de Casaldáliga e do episcopado brasileiro. 

Tampouco faltaram perseguições a sacerdotes, religiosos e bispos, até mesmo a 

Casaldáliga47. 

 

3.2.3 Repressão à Igreja Brasileira. 

 

A pedido do arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, e do bispo 

de Goiás, Tomás Balduíno, o CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e 

Informação) elaborou um documento sobre A Repressão na Igreja no Brasil, Reflexo 

de uma Situação de Opressão (1968-1978). A informação, de 38 páginas, recolhe 

dados compreendidos em um intervalo de dez anos, entre as conferências do 

episcopado latino-americano em Medellín, e Puebla48. 

Segundo o documento, as razões da repressão aos religiosos católicos se devem às 

metas pastorais que traçaram os bispos e os sacerdotes brasileiros diante da 

situação de pobreza, seguindo uma opção pelos pobres, propostas pela conferência 

de Medellín, em concordância com a leitura progressista do Evangelho encampada 

por parte do episcopado brasileiro (e latino-americano). 

O documento afirma que: 

 



É preciso ultrapassar a luta pelos direitos individuais para a busca dos direitos 

sociais. A Igreja não pode se contentar com o mínimo. A fidelidade ao Evangelho 

exige posições mais radicais e opções claras em favor daqueles que realmente são 

grandes vítimas de uma sociedade injusta, baseada na desigualdade e na 

exploração49. 

 

A informação é incompleta, há certos vazios, faltam registros dos anos 1970 a 1975. 

A ditadura militar censurava então as informações sobre a violação dos direitos 

humanos no Brasil e impedia aos meios de comunicação qualquer publicação que 

se referisse às represálias dirigidas contra os representantes da Igreja.  

Contudo, dos dados disponíveis e publicados pelo CEDI emerge em quadro 

horroroso. Foi uma época na qual, segundo os estudos posteriores e as análises das 

organizações que defendem os direitos humanos, registraram-se mais casos de 

desaparecimentos e mortes no conjunto da sociedade brasileira. 

Os autores do documento analisado dividiram a repressão à Igreja em várias 

categorias e o resumo dos dados que apresentam seria o seguinte: 

a) Ataques difamatórios (25 casos); 

b) Invasões (29 casos: de Igrejas, casas paroquiais, universidades católicas, sedes 

de bispados, cúrias, dependências da CNBB, de reuniões); 

c) Prisões [no período de 1968-1978 foram efetuadas 122: sacerdotes (36 

sacerdotes estrangeiros), 9 bispos, 13 seminaristas, 6 religiosas. Além disso, 273 

cristãos leigos que participavam dos trabalhos pastorais também foram presos]. 

d) Torturas (34 casos de tortura de sacerdotes, religiosos e seminaristas); 

e) Mortes [naquele período o documento cita a morte de 7 sacerdotes: padre Antonio 

Henrique Pereira Neto, em Recife, onde trabalhava com jovens e foi secretário de 

Hélder Câmara; o seminarista Waltair Bolzar (Porto Alegre, 1972); padre Francisco 

Soares (1976), ex-assinante da Juventude Operária Católica, em São Paulo, 

assassinado em São Fernando, onde estava há dez anos; padre Alberto Pierobon 



(Paraná, 1976), que desapareceu e foi encontrado em Tamandaré; padre Rudolf 

Lukenbein (Mato Grosso,1976), assassinado, juntamente com o índio Simão, 

durante a invasão da missão de Meruri; padre João Bosco Penido Burnier (Mato 

Grosso, 1976), assassinado com dois tiros no crânio, à queima-roupa, quando 

acompanhava Casaldáliga até a prisão de Ribeirão Bonito para intervir na prisão e 

na tortura de camponesas da região; frei Tito de Alencar suicidou-se em Paris 1974; 

preso em 1969, foi tão duramente torturado que não sobreviveu à deterioração 

psicológica em que se encontrava. Há 18 casos registrados de ameaças de morte 

de bispos, sacerdotes, religiosos e agentes de pastoral]. 

f) Seqüestros (9 casos); 

g) Processos judiciais (21 processos registrados que incluíam sacerdotes, religiosos, 

bispos, agentes de pastoral); 

h) Intimidações (75 casos); 

i) Expulsões (10 sacerdotes e religiosos foram expulsos do país naquele período: 

James Murray, Pierre Wauthier, Jean Honoré Talpe, Jales Vidae, Giuseppe 

Pedandola, Joseph Comblin, François Jacques Jentel, Giuseppe Fontanella, Tomás 

Capuano e Gaetano Maielo. O documento cita 12 casos de ameaças de expulsão e 

duas proibições de entrada no país: Maurina Borges da Silveira, Frei Tito de Alentar 

Lima. Pedro Casaldáliga foi ameaçado de expulsão cinco vezes; por esta razão, 

durante muitos anos se negava a sair do Brasil, por receio de que não o deixassem 

voltar); 

j) Censura (7 casos) 

k) Proibições (10 casos de diversos tipos); 

l) Falsificações (10 casos). No caso de Pedro Casaldáliga, ficou conhecida a 

falsificação do boletim pastoral de Prelazia de São Félix do Araguaia, “Alvorada”, 

que apareceu um dia com foice e martelo, para que Casaldáliga pudesse ser 

acusado de comunista guerrilheiro (FORCANO, ANO, p.417). 

 



O documento citado inclui um anexo sobre bispos perseguidos entre os anos de 

1968-1978. Também está incompleto por falta de informações, mas inclui 30 bispos 

e as seguintes represálias que sofreram: difamações, seqüestros, ameaças de 

morte, interrogatórios, invasão da catedral durante a missa, censuras, ameaças de 

expulsão do país, prisão. Entre os bispos mais conhecidos, vítimas das represálias, 

encontravam-se: Hipólito Adriano, Antônio Fragoso, Helder Câmara, Ivo Lorscheiter, 

José Maria Pires, Paulo Evaristo Arns, Tomás Balduíno. 

Pedro Casaldáliga está presente em quase todas as categorias de perseguições 

incluídas no informativo: pressionado, perseguido, censurado, difamado. Em sua 

Prelazia, efetuaram-se em 1973 verdadeiras manobras militares, com tropas de 

Exército: da Força Aérea, da Marinha, da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos 

Bombeiros. Além disso, foi ameaçado de expulsão do país e de morte. Por sua 

cabeça foi estabelecido um preço, o matador encarregado de assassiná-lo fez uma 

confissão oficial:  

 

Eu, Vicente Paulo de Oliveira, peão da companhia Bordon S. A., em que estou 

trabalhando desde junho, declaro o seguinte, sem receber para isso algum 

pagamento: O capataz Benedito Teodoro Soares, apelidado ‘Boca Quente’, abateu 

três homens (...),porque não estavam de acordo com o pagamento recebido. 

Benedito ‘Boca Quente’, no dia primeiro de outubro, pediu-me que matasse o padre 

Pedro e, por matá-lo, ele me daria mil cruzeiros, um revólver 38 e passagem para 

onde eu quisesse. E outra vez, no dia cinco de outubro, pediu-me insistentemente 

que matasse o padre Pedro; e, se eu revelasse isso, me mataria. E por ser verdade, 

eu o assino.(São Félix, 30.10.71. Firmado como dedo, por Vicente Paulo de 

Oliveira.)50 

 

O encargo de matar Casaldáliga coincide com a data de sua sagração episcopal (é o 

mesmo mês) possivelmente resultado de seus primeiros enfrentamentos com os 

latifundiários e de seu primeiro informativo, intitulado Feudalismo e Escravidão do 

Norte do Mato Grosso, enviado ao governo brasileiro, ao episcopado e à nunciatura 



no ano de 1970, justamente nos dias em que era erigida a Prelazia de São Félix do 

Araguaia. 

O informativo foi publicado naquela época. Segundo Francescc Escribano, o núncio 

apostólico pediu-o a Casaldáliga com o argumento de que a publicação do 

informativo prejudicaria a imagem do Brasil e contribuiria para a campanha de 

difamação desse país (ESCRIBANO, 2000, p. 33). Interessante notar que o próprio 

papa, de quem o Núncio é representante, teve postura menos diplomática. Paulo VI 

fez saber às autoridades brasileiras, quando de ameaça de extradição de 

Casaldáliga, que “tocar em D. Pedro, é tocar no papa”.51 

Vale à pena acrescentar também a força dos opositores de Casaldáliga. Tome-se, 

por exemplo, a companhia Bordon, poderosa empresa agropecuária, em conflito 

com os posseiros que Pedro Casaldáliga defendia. Um dos acionistas majoritários 

da empresa era o então ministro da Fazenda, Delfim Netto, a quem posteriormente 

seria atribuído o chamado milagre brasileiro. (FORCANO, op. cit., p.419). 

 

3.2.4 Bispo do Araguaia, defensor dos pobres 

 

Desde o início de sua permanência no Brasil, Casaldáliga defrontou-se com grandes 

fazendas, com multinacionais e com a ditadura militar; defendeu peões, índios e 

camponeses que migravam para o território da Prelazia. 

O trabalho pastoral de Casaldáliga e de sua equipe concentrou-se nas seguintes 

áreas: catequese e celebrações de fé, educação, cuidados com a saúde, sobretudo 

prevenção de doenças, reivindicações maiores, como a defesa dos direitos 

humanos, a luta pela terra, a causa indígena. Com a ajuda de seus amigos da 

Espanha e sem nenhuma da administração pública local, a equipe de Casaldáliga 

construiu São Félix o colégio estadual “Araguaia”.  

Houve uma época em que o bispo e a Prelazia supriam as estruturas administrativas 

e sociais da área sobre sua responsabilidade canônica; mais tarde, ajudaram o 



povo, facilitando a proteção médica e a assessoria jurídica e, finalmente, em 

conseqüência da ajuda do ISER (Instituto de Estudos da Religião), do Rio de 

Janeiro, mudaram a estrutura da Prelazia, diversificando o trabalho das equipes 

pastorais. 

A situação atual em São Félix do Araguaia não é a mesma que a dos anos 1970. As 

condições nas quais está agindo Pedro Casaldáliga mudaram. A equipe da Prelazia 

foi se ampliando. São Félix do Araguaia é um dos vários municípios da região. A 

infra-estrutura desenvolveu-se, a população diversificou-se, fundaram-se na região 

várias escolas, foram criados novos municípios. 

São Félix é sede do distrito judicial. Na cadeia da cidade cumprem pena os réus de 

toda a região. Lá, Pedro Casaldáliga celebra missas. A ditadura militar acabou, e, 

portanto, a luta encabeçada por Casaldáliga parecia não provocar mais interesse 

dos meios de comunicação em primeira linha. No ano de 2004, porém, Casaldáliga e 

as causas que defende voltaram às manchetes dos jornais do Brasil e do mundo, 

com o conflito entre os xavantes e os proprietários da fazenda Suyá Missu, no 

municipio de Alto Boa Vista, no nordeste do Mato Grosso52. 

Tanto Pedro Casaldáliga quanto sua equipe mantiveram sempre o objetivo 

fundamental: a opção pelos pobres, a causa indígena, a luta pela terra, a defesa dos 

direitos humanos, a solidariedade com a América Latina. Os textos pastorais de 

Casaldáliga chegaram a ficar famosos na América Latina e na Europa. 

As tensões continuaram os enfrentamentos não desapareceram. Nem tampouco as 

ameaças53. 

Durante a conversa com Teófilo Cabestrero, claretiano, jornalista, amigo e biógrafo 

dos teólogos da libertação, Pedro Casaldáliga afirmou que os militares, apoiados 

pelos Estados Unidos, já não eram necessários para controlar a América Latina. 

Eram substituídos por empresários e banqueiros.  

 

Agora, os militares podem estorvar, porque podem tornar-se nacionalistas. O Estado 

e seus serviços públicos desapareceram nas mãos da empresa privada nacional e 



multinacional. Nos países da América Latina, a ditadura militar está sendo 

substituída pela ditadura econômica. Deu-se uma grande mudança: da doutrina da 

Segurança Nacional passamos para a doutrina da Segurança econômica do capital 

e do mercado livre. Seu preço foi à máxima insegurança. A violência e a guerrilha 

cederam espaço a uma violência social exasperada. Esta é agora nossa ‘paz’, 

afirma Casaldáliga. (CABESTRERO, 1992, p. 15-19). 

 

 

Pedro Casaldáliga chegou a ser um personagem referencial na América Latina e na 

Europa. A fundação espanhola Alfonso Comín concedeu-lhe, em 28 de setembro de 

1992, em sua nona edição, o ‘Prêmio Internacional por: 

 

 

Compartilhar, desde 1968, sua vida com a vida dos indígenas e camponeses dessa 

parte da Amazônia, defendendo seus direitos e fazendo ouvir sua voz diante da 

agressão que sofrem contra sua vida, sua terra e sua cultura, e pela solidariedade 

que mantém com toda a América Latina. (FORCANO, 2008, p. 421). 

 

 

Em 1999, a Fundação Léon Felipe, da Espanha, outorga-lhe o Prêmio Por los 

derechos humanos, com a seguinte argumentação: 

 

Diante da globalização econômica, que favorece sempre os mais ricos e abastados, 

Pedro Casaldáliga universalizou o grito dos pobres por sua libertação. Com sua 

palavra profética e sua presença permanente entre os povos indígenas do Mato 

Grosso, Casaldáliga está sendo um incentivo insubornável contra a injustiça e a 



chamada à consciência humana e cristã sobre o valor e a dignidade da pessoa 

humana. (FORCANO, 2003, p. 61-62). 

. 

 

Em 2005, com idade de 77 anos, aposenta-se definitivamente: sua renúncia foi 

aceita pelo Vaticano. É substituído por um franciscano, frei Ulrich Steiner, que adota 

o nome de Leonardo. 

Em 2006, Pedro Casaldáliga recebe o Prêmio Internacional de Catalunha. 

Casaldáliga continua vivendo em São Félix do Araguaia, prossegue lutando pelos 

direitos humanos e não parou de escrever. Em sua carta circular de 2005, lembra: 

Van Gogh, apesar de ter visto caírem durante sua vida tantos moinhos, simbólicos, 

escrevia a seu irmão Theo: “Mas o vento continua.”54. 

Já no momento atual dessa pesquisa, (2011), Dom Pedro Casaldáliga mesmo 

debilitado pela finitude de nossa matéria, tem liderado juntamente com seu 

sucessor, a romaria dos mártires das Caminhada em Mato Grosso55. 

E em um de seus poemas, Pedro Casaldáliga assim se pronuncia: 

 

Com um calor por anel,  

monsenhor cortava arroz. 

Monsenhor “martelo e foice”? 

 

Chamar-me-iam subversivo. 

E lhes direi: eu o sou. 

Por meu povo em luta, vivo. 



Com meu povo em marcha, vou. 

 

Tenho fé de guerrilheiro 

E amor de revolução. 

E entre Evangelho e canção 

sofro e digo o que quero. 

Se escandalizo, primeiro 

queimei meu próprio coração 

no fogo desta Paixão, 

cruz de seu próprio Madeiro. 

 

Incito à subversão 

contra o Poder e o Dinheiro. 

Quero subverter a Lei 

 

que perverte o povo em grei 

e o Governo em carniceiro. 

(Meu pastor se fez Cordeiro. 

Servidor se fez meu Rei.) 

 



Creio na Internacional 

das frentes levantadas, 

da voz de igual para igual 

e as mãos entrelaçadas... 

 

E chamo à Ordem de mal, 

e o Progresso, de mentira. 

Tenho menos Paz que ira. 

Tenho mais amor que paz. 

 

... Creio na foice e no feixe 

destas espigas caídas: 

uma Morte e muitas vidas! 

Creio nesta foice que avança 

- sob entre sol sem disfarce 

e na comum Esperança –  

tão recurvada e tenaz! 

 

Pedro Casaldáliga 

 



 

3.3 Romaria dos Mártires da Caminhada: memória, identidade e projeto. 

 

Minhas causas valem mais do que minha própria vida! 

Pedro Casaldáliga  

 

A Igreja de São Félix do Araguaia esta em festa, 40 anos dedicada às causas dos 

pobres, é tempo de romaria. É momento em que irmãos e irmãs buscam nos 

mártires inspiração para serem as testemunhas do reino. Esta romaria é de toda 

Igreja, de modo especial da Igreja latinoamericana e caribenha e de tantas pessoas 

solidárias que querem celebrar e manter viva a memória daqueles e daquelas que 

deram suas vidas pelas causas maiores de nossas lutas e sonhos, que são as 

causas da vida, as causas do reino. (carta convite) 

 

A cada cinco anos, no mês de julho, milhares de pessoas se encontram em Ribeirão 

Cascalheira, no interior do Mato Grosso, para realizar uma romaria dedicada à 

memória daqueles que foram mortos defendendo a vida. É um encontro que celebra 

causas: a indígena, a de negros e negras, mulheres marginalizadas, meninos e 

meninas de rua, dos operários. Vindos de várias partes do Brasil e do exterior, os 

participantes da caminhada renovam seu compromisso com as lutas pela vida e pela 

justiça. 

É também um momento de confraternização e renovação dos votos de testemunhas 

do reino de Deus, aliás, esse foi o tema da romaria deste ano. As caravanas são 

recebidas com alegria e entusiasmo, na perspectiva dos fiéis, uma verdadeira 

acolhida cristã. Os colégios são colocados a disposições dos romeiros, a cidade se 

organiza para festejar a memória martirial de homens e mulheres dedicado as 

causas dos oprimidos. 



A Romaria dos Mártires da Caminhada celebra 34 anos do assassinato do padre 

João Bosco Burnier, uma história marcada por defesa da fé e amor as causas dos 

pobres marcada pela agressividade do latifúndio e domínio das oligarquias do Mato 

Grosso. 

Essa cerimônia-protesto tem como anfitrião, o bispo do Araguaia, Dom Pedro 

Casaldáliga. O evento fundante dessa romaria começa no dia 11 de outubro de 

1976, quando duas mulheres sertanejas, Margarida e Santana, estavam sendo 

torturadas na cadeia de Ribeirão Bonito, Mato Grosso, (terras de latifúndio, de 

espoliação dos indígenas, de pistoleiros, e brutalidade policial também). Naquele dia 

a comunidade celebrava a novena da padroeira, Nossa Senhora Aparecida. 

Chegando nesse dia, Dom Pedro Casaldáliga e o padre João Bosco Penido 

Burnier56, numa leitura teológica, pode-se dizer que ele era à ovelha indo para o 

matadouro. Os dois foram interceder pelas mulheres torturadas. Ali quatro policiais 

os esperavam no terreiro da delegacia, segundo Casaldáliga, eles não estavam 

dispostos a dialogar. Um soldado desfechou no rosto do Padre João Bosco, um 

soco, uma coronhada e o tiro fatal57. 

 

Em sua agonia, Padre João Bosco Burnier ofereceu a vida pela CIMI (conselho 

indigenista missionário) e pelo Brasil, invocou ardentemente o nome de Jesus e 

recebeu a unção. Foi morrer gloriosamente mártir, no dia seguinte, festa da mãe 

Aparecida, em Goiânia, coroando assim sua vida santa. Suas últimas palavras foram 

as do próprio mestre: Acabamos a nossa tarefa 58. 

  

A América Latina tem uma história marcada e regada com sangue de muitos 

mártires. Os impérios, as oligarquias e as ditaduras, transformaram nosso continente 

em lugar de morte e violação dos direitos humanos, só não conseguindo matar a 

esperança e a luta do povo. 

Os povos indígenas, juntamente com alguns missionários foram abatidos por 

pistoleiros, escravos de latifundiários, que roubam não só as terras indígenas, mas 



também suas vidas. Povos negros, filhos da mãe África, feitos escravos, mas que 

resistem na história com o sangue dos libertadores, filhos de Zumbi. 

Nas palavras de Pedro Casaldáliga, nas últimas décadas, o martírio se tornou uma 

marca em nossos povos e Igrejas, por causa das ditaduras militares e das elites 

econômicas e políticas na verdadeira América. Fomos entregues nas mãos de 

exércitos fratricidas e de esquadrão da morte. Torturas, desaparecimentos, tornaram 

nossos campos e cidades, lugares de horror59. Quem não se lembra das agonias 

vividas pelas vítimas da tortura no Brasil descrita pelas testemunhas no projeto 

Brasil Nunca Mais? 

Mulheres e homens, jovens e crianças; indígenas, camponeses e operários; mães 

de família, religioso ou não, advogados, estudantes e jornalistas; militantes da terra, 

do trabalho, da cidadania, dos direitos humanos: vidas dadas pela vida, pela justiça, 

pela libertação, pela paz. 

Testemunhas do reino, mártires do reino, memória que convoca os fiéis para a 

vivência e promoção das causas humanas maiores, causas do reino de Deus. 

Lembrando o anfitrião da romaria, Dom Pedro Casaldáliga: “Minhas causas valem 

mais do que minha própria vida!” 

 

3.3.1 A Caminhada memorial 

 

Nesta romaria, encontramos Pedro Casaldáliga alegre e receptivo, características 

que o acompanharam durante seu longo caminho de luta. O Parkinson não o deixa 

mais caminhar na romaria, mas suas palavras proferidas minutos antes ecoaram nos 

ouvidos dos fiéis como uma convocação ao serviço do reino. Disse ele: “podem nos 

tirar tudo, menos à fé e a esperança”. 

Logo seguiram em romaria quase cinco mil pessoas, cantando e celebrando a vida 

em memória dos mártires. Pessoas conversando sobre política, problemas sociais, 



poesia, esperança, todos rumo ao santuário dos mártires, lugar de memória, lugar 

onde os romeiros renovam a fé e reafirmam o compromisso. 

No decorrer da caminhada, muitos testemunhos foram partilhados, entre eles, a 

palavra carregada de significado, seivada pelo sangue do martírio do cacique Chicão 

Xukuru, e profetizada por aquela que foi sua companheira em vida, Zenilda Xukuru, 

que dizia: “o povo que nasceu pra lutar não vai morrer de braços cruzados”. Chicão 

foi assassinado em 20 de maio de 1998, na cidade de Pesqueira-PE, por lutar em 

defesa do território Xukuru. Seu sangue derramado não foi em vão, a luta continua, 

hoje, na pessoa de filho, o cacique Marcos Xucuru, afilhado de Casaldáliga. 

 

3.3.2 Santuários dos Mártires da Caminhada: “lugar de memória”. 

 

Os lugares de memórias nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, manter aniversários, organizar 

celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações 

não são naturais. Os lugares de memórias são antes de tudo restos. Pierre Nora60 

 

Numa perspectiva cristã, a Igreja nasce do sangue e do Espírito de Jesus de 

Nazaré, é na sua expiação que se encontra significado de martírio. É neste lugar 

chamado caveira, que o mundo contempla o ato de amor maior, não por vitimismo, 

mas pelo amor, e pelo ódio dos poderosos.  

Segundo a interpretação de Casaldáliga, mártir é a testemunha radicalmente fiel até 

as últimas conseqüências. “Amem uns aos outros, como eu vos amei. Não existe 

maior amor do que dar a vida pelos amigos.” (Jo 15, 12-13). No seguimento de 

Jesus, os fiéis são chamados a enfrentar com Ele os poderes do mal e da morte. 

Quem quiser me seguir tome a sua cruz.(Lucas 14-27). Foi assim que homens e 

mulheres comprometidas com as causas sociais, causas do Reino de Deus 



perderam suas vidas, deixando seus nomes banhados em sangue na galeria dos 

mártires da caminhada. 

O santuário dos mártires em Ribeirão Cascalheira, MT, se tornou um local de 

memória, pois ali nascem e vive os sentimentos de justiça, luta e paz, pois relembrar 

o passado é crucial para nosso sentido de identidade, saber o que fomos confirmar o 

que somos. É justamente este o sentimento quando os visitantes se deparam com 

as fotos de tantos mártires. Lá se encontra a camisa ainda manchada de sangue do 

Pe João Bosco, o momento é de silenciar, meditar, se sensibilizar pelo outro. 

  No 

altar do santuário esta escrito em um cartaz: 

 

Esse testemunho, que os mártires dão, nós todos e todas devemos dar, no dia-a-dia, 

sem esperar o possível testemunho último da morte. Devemos dar esse testemunho 

sendo coerentes com a nossa fé, na vida particular e em público; lutando, 

organizadamente, por todas as causas pelas quais nossos mártires vêm dando a 

vida e que são causas da grande causa do Reino61. 

 

 

Neste momento os religiosos evocam o sentido da páscoa, pois assim como Jesus 

deu sua vida em favor de muitos, sendo o próprio cordeiro pascal, entende-se que 

os mártires se entregaram pela causa do reino, é na memória de todos os mártires, 

que se assume a história, com esperança, abraçando com amor os seguintes 

compromissos: 

a) Na família, no trabalho, na luta e na festa, seremos sempre testemunhas alegres 

na páscoa. 

b) Meditaremos e anunciaremos a Palavra de Deus e celebramos a fé e a vida em 

comunidade. 



c) Seremos Igreja ecumênica, acolhedora das várias culturas e aberta a toda religião 

servidora da vida. 

d) Participaremos ativamente do sindicato, da política, do movimento popular. 

e) Cuidaremos da natureza como dom de Deus, lutaremos pela terra e pela moradia, 

pela saúde e pela educação, pelo trabalho e pelo lazer. E contestaremos, 

profeticamente, o neoliberalismo e o latifúndio, a corrupção e o servilismo, o 

consumismo e a manipulação. 

f)          Jovens e crianças, mulheres e homens, no campo e na cidade, diferentes 

nas culturas e iguais nos direitos, seremos um povo só, nos muitos povos desta 

pátria grande, com todos os povos solidários deste mundo. 

A romaria dos mártires além de reavivar a memória de luta e martírio, forja em seus 

participantes, uma identidade marcada pela opção preferencial pelos pobres, Igreja 

dos pobres e para os pobres, uma Igreja latinoamericana. Igreja cujo projeto tem 

suas bases fundadas no Concílio Vaticano II (1962-65), e reforçada na conferência 

de Medellín (1968).  

Esse projeto de Igreja popular não foi bem aceito pela hierarquia católica, existindo 

sempre um desconforto para ambos os lados, para muitos militantes, até existe uma 

perseguição feroz vinda da própria ala conservadora da Igreja. 

No pequeno e cheio de significado discurso de Pedro Casaldáliga aos romeiros, 

antes da longa caminhada até o santuário dos mártires, ficou claro que para ele não 

existe outro projeto de Igreja, se existe, não está em conformidade com o Cristo da 

fé. 

Assim se resume o grande projeto: 

 

A injustiça produzida por essa sociedade é fruto das relações capitalistas de 

produção que necessariamente criam uma sociedade de classes caracterizada pela 

discriminação e pela injustiça... Para sua libertação, a classe oprimida não tem 

alternativa se não seguir a longa e difícil estrada (a viagem já começou) que leva à 



propriedade social dos meios de produção. Essa é a base principal do projeto 

histórico gigantesco da transformação global da sociedade atual em uma nova 

sociedade, na qual se torne possível criar as condições objetivas que permitem aos 

oprimidos recuperar a humanidade da qual foram destituídos... O Evangelho exorta 

todos os cristãos e a todos os homens de bem a se unirem a essa corrente profética 

(LÖWY, Théologies de la libération, p 139) 

 

 

No encerramento do evento Dom Pedro Casaldáliga, cercado pelos romeiros e 

trêmulo, pelo Parkinson, mas muito afetuoso, reforçou seu recado: “podem nos tirar 

tudo, menos à fé e a esperança.” 

Dom Leonardo Ulrich Steiner62, que presidiu a celebração final agradeceu 

carinhosamente a todos os envolvidos na preparação e realização da caminhada 

dos mártires e se dirigindo aos romeiros, dizia: “sejamos uma Igreja, geradora de 

esperança, e uma esperança consoladora.” 

 

 

 

 

 

 

4 REVOLUÇÃO E CONTRA-REVOLUÇÃO NICARAGUENSE 

 

“Cada amanhecer é uma tentação” 



Carlos Fonseca  

 

4.1 Nicarágua de Sandino e Somoza: Uma terra de mártires 

  

 Cu

mpre recuar algumas décadas no tempo. Numa viagem a capital, Augusto Cesar 

Sandino foi avisado pelos seus generais que não devia encontrar com o presidente 

Sacasa, pois ele não era capaz de controlar a Guarda Nacional, e mesmo se o fosse 

não o faria. Protegido pelas montanhas de Segóvias, rodeado pelo o que restara de 

seu Exército Defensor da Soberania Nacional (EDSN), o general guerrilheiro estava 

a salvo. Augusto C. Sandino confiou num acordo de paz que assinou em fevereiro 

de 1933 firmado com o recém eleito presidente liberal da Nicarágua, Juan B. 

Sacasa. Neste momento os fuzileiros navais estadunidenses, que Sandino 

combatera de 1927 a 1932 á frente de um exército de campesinos, tinha enfim se 

retirado daquele país. Mas agora Sandino queria pressionar Sacasa a retirar a 

Guarda Nacional que, em clara violação dos acordos de paz e sob proteção dos 

Estados Unidos, estava incitando o EDSN que ocupava as regiões das montanhas. 

(ZIMMERMANN, 2002, p. 23) 

 Seg

undo Matilde Zimmermann em seu livro A Revolução Nicaraguense, Sandino estava 

prestes a se tornar vítima de uma emboscada planejada e autorizada por Sacasa e 

Anastácio Somoza Garcia, este último chefe da Guarda Nacional. Assim, no dia 18 

de fevereiro, Sandino vai a Manágua, onde foi recebido no palácio presidencial por 

Anastácio Somoza Garcia, inimigos que trocaram fotos e abraços. Três dias depois, 

o presidente Sacasa e Sandino levantaram brindes cordiais um ao outro, durante um 

jantar oficial. (ZIMMERMANN, 2002, p. 23). Naquele mesmo dia os generais da 

Guarda Nacional traçavam planos da emboscada em plena residência do general 

Somoza. 

 Ao 

sair da festa logo depois da dez da noite, o carro em que Sandino estava foi parado 



pela guarda de Somoza. Sandino, o general da revolução e mais dois companheiros 

foram levados de caminhão e, depois, foram assassinados. Um segundo esquadrão 

da Guarda Nacional atacou a casa em que Augusto Sandino se hospedara em 

Manágua, matando seu irmão, Sócrates Sandino, e duas outras pessoas. Um 

terceiro ataque sincronizado da Guarda contra o distante acampamento sandinista 

nas montanhas ao norte resultou na morte de centenas de simpatizantes e sua 

famílias.  

 Qu

ando acusado de participação nos assassinatos, Somoza Garcia, que participava de 

uma sessão literária na ocasião, alegou que seus subordinados teriam agido por 

conta própria. Houve mais polêmica sobre a cumplicidade de dois outros poderosos 

de Manágua: o presidente Sacasa e o embaixador americano, Bliss Lane. Os 

revolucionários acusavam os Estados Unidos que haviam criado a Guarda Nacional, 

de terem aprovado todas as execuções. 

 Os 

generais de Sandino - que temiam a sua viagem a Manágua - viram suas intuições 

se concretizarem: Sandino estava morto. Para Somoza Garcia e seus partidários, o 

plano foi perfeito. 

 

4.1.1 Nicarágua, terra de Sandino 

  

Quando Sandino foi morto, a Nicarágua já era formalmente independente havia mais 

de cem anos. Ocupando a maior extensão territorial de toda a América Central, nos 

anos de 1930 a Nicarágua tinha menos de setecentos mil habitantes, tendo sua 

maioria composta por campesinos, não muito diferente dos seus antepassados que 

viveram sob a dominação espanhola. 

 A 

chegada dos espanhóis no início do século XVI trouxe, como ocorreu em toda a 

América colonizada por europeus, muitas doenças para as quais a população 



indígena não tinha imunidade. Essas doenças somadas às inúmeras incursões para 

a captura de escravos, que seriam levados para as minas de prata no Peru, em duas 

décadas reduziram a população nativa da Nicarágua, na época um milhão de 

pessoas, para poucas dezenas de milhares, como afirma Matilde Zimmermann, um 

verdadeiro holocausto demográfico que levaria séculos para ser revertido. No início 

da colonização espanhola, houve resistência por parte dos nativos liderada pelo 

cacique Diriangén, o primeiro de uma série de vários heróis locais. Anos depois, os 

espanhóis impuseram sua dominação à dizimada e enfraquecida população nativa. 

 A 

Nicarágua era é um país de grande natural e potencial agrícola. Seu solo fértil, rico 

em cinzas vulcânicas, florestas enormes de madeiras nobres como mogno, longas 

áreas costeiras tanto na costa do Atlântico como na do Pacífico, além de duas 

consideráveis jazidas de ouro na região nordeste. Mas os espanhóis estavam 

interessados em saques considerados mais fáceis e em concentrações mais 

numerosas de trabalhadores. A Nicarágua e toda a América Central eram muito 

menos atraentes para eles do que as terras que já haviam conquistado ao Norte e 

ao Sul. (ZIMMERMANN, 2002, p. 25). 

 A 

Nicarágua permaneceu relativamente atrasada durante os trezentos anos de 

dominação colonial espanhola. Sua principal atividade econômica era a criação de 

gado bovino, que ocupava as enormes fazendas concedidas aos descendentes dos 

primeiros conquistadores. A mão-de-obra nas fazendas eram escassas devido ao 

grande extermínio da população do século XVI. Os latifundiários controlavam ao 

máximo seus serviçais indígenas e mestiços. A maior parte da população consistia 

em lavradores com atividades de subsistência, plantadores de milho e feijão. 

 As 

duas grandes cidades coloniais eram Grenada e Léon, a maior parte da Nicarágua 

tinha características de fronteira. Instituições coloniais, como exército, Igreja e a 

máquina burocrática, eram parcamente representadas. Segundo Matilde 

Zimmermann, a Espanha havia renunciado à farsa de algum controle sobre a remota 

costa atlântica, que então passou a sofrer a influência britânica. Havia na Nicarágua 

um pequeno contingente de escravos africanos, importados pela região ocidental do 



país na fase colonial, para atuarem nos serviços domésticos ou como trabalhadores 

para servirem aos membros da aristocracia local. 

 Os 

nicaragüenses nativos, mesmo tendo que submeter a convocações sumárias para 

trabalhar para o Estado ou para os grandes latifundiários, gozavam de uma 

considerável autonomia em sua vida diária e em relação as suas formas de 

organização. No entanto, como a população indígena era relativamente pequena e 

dispersa, com o tempo os idiomas nativos da região ocidental da Nicarágua foram 

desaparecendo, passando a população a falar uma variação do espanhol. Esse 

aspecto era bem evidente quando a dominação colonial chegou ao fim em 1830. 

(ZIMMERMANN, 2002, p. 27). 

 A 

independência da Nicarágua tem aspectos interessantes. Ela se deu como 

subproduto dos conflitos nas áreas urbanas, e sem que tenha havido uma guerra 

pela libertação. Em rápida sucessão, a área que estivera sob controle da Espanha 

tornou-se parte de um império mexicano de curta duração e, em seguida, de uma 

federação Centro-americana, antes de se tornar uma nação independente. Todas 

essas mudanças políticas resultaram em disputas oligárquicas, disputas entre 

grupos pouco preocupados com a vida econômica dos cidadãos. Durante várias 

décadas famílias de grandes fazendeiros se sucederam no poder da Nicarágua, 

trazendo instabilidade política e lançando o país no subdesenvolvimento. 

 A 

vida política da Nicarágua após a independência foi marcada por conflitos e guerras 

esporádicas entre facções conservadoras e liberais da classe latifundiária, e pela 

intervenção dos Estados Unidos. Em 1855, décadas após a independência, os 

liberais convidaram o aventureiro norte-americano Willian Walker a vir ao país para 

ajudá-los a derrotar seus rivais conservadores. A manobra para a tomada do poder 

fracassou: Walker acabou declarando-se presidente da Nicarágua. Impôs o inglês 

como idioma oficial e reintroduziu a escravidão abolida várias décadas antes. 

Começava aí uma longa história de rejeição aos estadunidenses e uma sensação, 

de significativa parcela da população nicaragüense, de pertencer a uma espécie de 

protetorado dos Estados Unidos. 



 Em 

meados do século XIX, a Nicarágua viveu um considerável crescimento econômico 

advindo das exportações do café. Tal acúmulo de riqueza até então inédita nas 

mãos dos plantadores, tanto nicaragüense como estrangeiros, não beneficiou a 

população do país, pelo contrário, o enriquecimento de poucas famílias da 

aristocracia rural foi acompanhado de crescente miséria da maioria da população 

rural. Estimulados por uma oferta do governo que prometia a distribuição de terras a 

investidores, assim como o provimento dos meios para que plantassem milhares de 

pés de café, vieram imigrantes da Alemanha, da Itália, da Grã-Bretanha e dos 

Estados Unidos, para assumir a cafeicultura. Na medida em que se disseminavam 

as áreas de cultivo, primeiro em Manágua e depois nas regiões montanhosas, 

forçou-se índios e mestiços, até então auto-suficientes, a firmarem contratos de 

arrendamento, ou então, a se mudar para as regiões mais remotas da fronteira 

agrícola. 

 Co

m o incentivo de investimentos estrangeiros, os políticos conservadores e liberais 

produziram um quadro econômico e social turbulento causando a revolta indígena 

em 1881 em Matagalpa. Eles lutaram contra o trabalho forçado nos projetos 

públicos, violência dos senhores de terras, expropriação de comunidades inteiras 

por latifundiários estrangeiros e endividamento dos trabalhadores rurais. Não foi o 

único período de turbulência vivido pelo país. 

 Os 

fuzileiros navais estadunidenses invadiram a Nicarágua quatorzes vezes no período 

entre 1849 a 1933. Segundo Matilde Zimmermann, essas invasões em geral eram 

para empossar um presidente que parecesse a Washington mais solidário com os 

interesses dos Estados Unidos, mais estável ou mais apto a proteger os interesses e 

os investimentos estadunidenses. Fato é que no início do século XX, José Zelaya, 

um presidente liberal e modernizador, voltado para a promoção de negócios, foi 

destituído pelos Estados Unidos porque sua retórica nacionalista preocupava os 

estadunidenses donos das minas de ouro da Nicarágua.  

 Em 

1912, os fuzileiros navais norte-americanos invadiram o país para abafar uma 



insurreição liderada pelo revolucionário liberal Benjamin Zeladón. Entre 1912 e 1933, 

a Nicarágua viveu sob o protetorado virtual dos Estados Unidos. Bom exemplo é o 

do Banco Nacional da Nicarágua, cuja diretoria se reunia em Nova York e, entre 

seus membros, só havia um representante nicaragüense honorário. A malha 

ferroviária nicaragüense estava registrada oficialmente no Maine, e os impostos e as 

taxas alfandegárias iam diretamente para os bancos estadunidenses 

(ZIMMERMANN, 2002, p. 28). O tratado Bryan-Chamorro63, de 1914, outorgava aos 

Estados Unidos, “em caráter perpétuo”, o direito exclusivo de explorar as rotas 

marítimas e terrestres entre os dois oceanos que banhavam o país. Os três milhões 

de dólares anuais decorrentes de tal concessão de aluguel iam diretamente para os 

bancos credores da gigantesca dívida da Nicarágua. (ZIMMERMANN, 2002, p. 28). 

 As 

inúmeras invasões estadunidenses a seu semi-protetorado aliadas às péssimas 

condições de vida do povo nicaragüense fizeram com que surgissem homens que 

desafiavam tal status quo (que, ademais, repetia a exploração colonial espanhola), 

situação de dominação que também interessava às classes oligárquicas nativas. É 

nesse ambiente que surgem os mitos revolucionários da Nicarágua.  

 

4.1.2 Augusto Sandino, o guerrilheiro que se tornou um mito 

 

Nascido em 1895, em Niquinohomo, Sandino viveu vários anos na Guatemala e no 

México, onde afloraram suas preocupações políticas e o sentimento antiimperialista. 

Embora as políticas econômicas dos liberais não fossem diferentes das dos 

conservadores, os liberais insurretos contavam com o apoio do governo mexicano, e 

Washington receou que o que definia como “bolchevismo” mexicano se alastrasse. 

(ZIMMERMANN, 2002, p. 29). Mais de cinco mil fuzileiros navais estadunidenses 

entraram no país e ocuparam todas as principais cidades, na tentativa de deter os 

liberais. 

Neste mesmo ano, Sandino que trabalhava como mecânico numa empresa 

petrolífera no México voltou para a Nicarágua, para oferecer ajuda ao líder dos 



revoltosos liberais, o general José Maria Moncada, o que não foi bem aceito por 

outros líderes liberais abastados. A carta de Sandino a Moncada estava assinada 

com o slogan anarquista “Propriedade é roubo”, aliás, os slogans vão acompanhar o 

imaginário político tanto de Sandino ao longo de sua militância, como em toda 

posterior revolução sandinista.  

Em 1927, Sandino recusou-se assinar um pacto negociado como os Estados 

Unidos, em que os outros generais liberais concordavam em encerrar a guerra civil 

mediante um desarmamento geral, estabelecer uma nova Guarda Nacional e 

realizar eleições presidenciais supervisionadas pelos Estados Unidos. Sandino 

refugiou-se nas montanhas do noroeste com seus seguidores, após acusar os 

líderes liberais e conservadores de “corja de canalhas, covardes e traidores, 

incapazes de dirigir um povo patriótico e valoroso.”(ZIMMERMANN, 2002, p. 29). 

Dois meses depois, na cidade de San Albino, divulgou um manifesto64 de desafio 

em que convocava o povo para uma guerra até a morte contra os invasores ianques: 

 

Nossos peitos serão muralhas contra as quais suas hordas se chocarão, pois tenho 

a firme convicção de que, quando tiverem matado o último dos meus soldados, mais 

de um batalhão deles terá comido o pó de minhas montanhas agrestes. 

(ZIMMERMANN, 2002, p. 29). 

 

O movimento liderado por Sandino pretendia também promover importantes 

mudanças sociais e questionava o regime oligárquico do país. Por isso, houve 

grande adesão ao seu exército por parte de trabalhadores das minas e camponeses. 

Em 1930, a Guarda Nacional e os fuzileiros navais tentaram desalojar à força a 

população de uma região simpática a Sandino, causando enorme revolta e 

resistência. Segundo Matilde Zimmermann, o sentimento nacionalista pode ter sido a 

motivação menos importante para os seguidores de Sandino, embora ele mesmo 

sempre tivesse incentivado o caráter patriótico e antiimperialista de sua guerra 

contra os fuzileiros. 



A imagem que Sandino cultivava entre seus seguidores era de um homem de 

caráter forte, humilde, honesto e desdém pelo “ouro corrupto” e pelo ganho material. 

Posicionamento que garantia a Sandino a lealdade de muitos. Há aqueles que o 

tratam como bandido e violento com seus opositores. O estudo da vida de Sandino 

carece de trabalho mais imparcial, pois sua biografia ou foi escrita pelos seus 

simpatizantes ou pelo inimigo, o que torna uma armadilha para o pesquisador. No 

entanto, é sabido que Sandino nunca abandonou suas raízes de campesino e índio, 

isso era uma imagem que o próprio Sandino cultivava, rejeitando os vícios e luxos 

urbanos (ZIMMERMANN, 2002, p. 30). 

Sandino se tornou um estrategista, mesmo não tendo inventado a guerra de 

guerrilha, serviu de inspiração para Fidel Castro e seus seguidores, que estudaram a 

estratégia militar de Sandino em seus preparativos para a guerra em Sierra Maestra 

que levaria à revolução cubana de 1959. (ZIMMERMANN, 2002, p. 30). Sandino 

usava as táticas clássicas da guerrilha: emboscadas, ataques surpresa, alto nível de 

mobilidade das tropas e a capacidade de contar com informações e apoio logístico 

de uma proporção significativa da população local. Seu exército guerrilheiro com 

menos de mil soldados, causou sérias baixas nas forças estadunidenses e 

nicaragüenses, mesmo sem conseguir derrotá-las. 

Sofrendo forte oposição de grande parte dos líderes estadunidenses, devido à 

interferência na guerra da Nicarágua, os Estados Unidos começaram a se retirar do 

conflito em 1932, e em 1933, saíram os últimos fuzileiros. Mesmo assim Washington 

deixou no governo um presidente liberal eleito, Juan B. Sacasa, e um chefe liberal 

indicado para a Guarda Nacional, Anastácio Somoza García. 

Em 1934, os liberais de Somoza, com a ajuda dos conservadores, derrotaram os 

liberais de Sacasa por 33 votos a quatro, em uma votação na Assembléia Nacional 

para conceder anistia aos assassinos de Sandino, alegando que qualquer crítica à 

Guarda Nacional era um ataque direto à segurança interna do país. (ZIMMERMANN, 

2002. p, 31). 

 

 



 

 

4.1.3 O regime de Anastácio Somoza García  

 

Somoza García nasceu em Manágua, filho de um rico cafeícultor, e quando de sua 

adolescência, se mudou para a Filadélfia para morar com seus parentes e estudar 

na Pierce School of Business Administration. Durante os anos que lá viveu, 

conheceu sua futura esposa, Salvadora Debayle Sacasa, filha de uma das mais 

poderosas famílias da Nicarágua. Após retornar ao país, não teve sucesso como 

homem de negócios. Homem de temperamento sociável e com inglês fluente devido 

o tempo em que viveu nos Estados Unidos, Somoza se tornou o líder da Guarda 

Nacional e o grande aliado dos norte-americanos em solo nicaraguense. Como 

dissera o presidente Franklin D. Roosevelt certa vez em tom brincalhão: “Somoza 

pode ser filho-da-puta, mas é nosso filho-da-puta.”(ZIMMERMANN, 2002, p. 31). 

Em 1936, Somoza García, por intermédio de um golpe contra o presidente eleito 

Sacasa com considerável apoio popular, foi eleito logo depois presidente da 

Nicarágua. Segundo Matilde Zimmermann, o eleitorado era controlado e muitos 

campesinos e trabalhadores votaram como seus patrões e empregadores 

ordenavam, situação que, àquela época, não diferia de vários países da América 

Latina, inclusive o Brasil. 

 A 

situação político-econômica deixada por Sacasa fez com que os dois partidos da 

burguesia alimentassem expectativas positivas a respeito de um homem forte como 

Somoza – que prometia a paz, a ordem e a estabilidade econômica. A intervenção 

de Somoza García a uma greve dos taxistas com desfecho favorável aos 

trabalhadores serviu para atrair apoio do movimento operário urbano. Além disso, 

atacava a tradicional aristocracia rural, prometendo direitos trabalhistas e de um 

“moderno socialismo de Estado.” (RAMÍREZ, 2011, p. 78). 



 Ape

sar de continuar reverenciando Mussolini e Roosevelt como heróis pessoais, 

Somoza García fez da luta contra o fascismo o tema central de sua ideologia 

política. Sua firme oposição ao fascismo agradava os Estados Unidos e tornava-o 

popular perante os trabalhadores nicaragüenses e o pequeno grupo de comunistas 

organizados. Enquanto presidente, Somoza García adotou políticas destinadas a 

consolidar seu regime por meio do fortalecimento do aparato do Estado e sua força 

policial, a Guarda Nacional. Com incentivos a políticas de crédito e trabalhistas, 

beneficiando o capital de exportação como um todo, assentou as bases para uma 

série de acordos políticos com o Partido Conservador. 

 So

moza conseguiu fazer o jogo político, ao mesmo tempo em que forjou uma imagem 

de nacionalista para os nicaraguenses, se tornando um aliado leal aos Estados 

Unidos. De filho de cafeicultor Somoza García se tornou, em 1940, um dos maiores 

latifundiários do país, com mais de cinqüenta fazendas de gado e quase o mesmo 

número de plantações de café. (ZIMMERMANN, 2002, p. 33). Muitas dessas 

propriedades haviam sido confiscada de alemães naturalizados, expulso do país 

durante a Segunda Guerra Mundial, o que permitiu a ele acumular uma fortuna 

pessoal sem haver enfrentamento com as tradicionais famílias proprietárias de 

muitas terras na Nicarágua. 

 

 Alé

m de exercer um poder ditatorial em seu controle sobre a Guarda Nacional, o 

aparato estatal cresceu em tamanho e força sob o controle do novo líder. Os cargos 

principais na máquina administrativa e nas forças armadas foram destinados a 

recompensar os leais defensores do presidente. 

 Me

smo cultivando apoios por parte dos trabalhadores através de discursos em 

comícios no dia do trabalho, ajudas financeiras á entidades trabalhistas, Somoza 

começou a enfrentar oposições de alguns jovens membros do partido conservador. 

Inspirados em movimentos pró-democracia, em El Salvador e Guatemala, em 1944, 

irromperam algumas manifestações contra Somoza em Manágua e Léon, lideradas 



pelos jovens conservadores e por liberais dissidentes, que tinham abandonado o 

partido do presidente para fundar o Partido Liberal Independente. Somoza reprimiu 

violentamente, prendendo e exilando alguns de seus líderes. 

 Por 

volta de 1955, a produção de algodão na região plana no lado do Pacífico havia 

substituído o café como principal item da pauta de exportação do país. Essa 

explosão da produção de algodão levou a desapropriação de inúmeros lavradores 

assentados e as comunidades indígenas, com a promessa do governo de terras em 

novas áreas, o quadro que se viu, foi miséria, desigualdade e êxodo rural, tornando 

a vida da população das cidades mais difícil do que já estava, gerando inúmeras 

revoltas.   

 So

moza García conseguiu enfrentar seus opositores da classe média e controlar as 

pequenas insurreições através da forte repressão por parte da Guarda Nacional. 

Confiante na reeleição de 1956, adotou um discurso populista, dando ênfase no 

trabalho e moradia para os pobres, mas logo boa parte dos nicaragüenses percebia 

a distancia entre as promessas e as realizações concretas. Por outro lado, a 

oposição conservadora não possuía um representante capaz de motivar a massa de 

excluídos, tanto econômica como politicamente. 

 Em 

1956, Anastácio Somoza García foi assassinado pelo jovem poeta Rigoberto López 

Perez em uma festa da campanha eleitoral em Léon. Rigoberto tinha laços distantes 

com os liberais dissidentes, havia sido treinado por um ex-militar da Guarda 

Nacional, contrário a Somoza, exilado em El Salvador. Num poema-testamento 

escrito a sua mãe, ele diz: “Quero ser aquele que começa o começo do fim desta 

tirania.” (ZIMMERMANN, 2002, p. 36). Lopez foi morto logo após o atentado. 

 Co

m Anastácio Somoza assassinado, prolongava-se a longa história de poder 

oligárquico na Nicarágua. Seu filho e chefe da Guarda Nacional Luis Anastácio 

Somoza Debayle foi nomeado para ocupar o lugar de seu pai. Conhecido como 

Tachito, diminutivo de Tacho, apelido de seu pai, o novo presidente declarou estado 



de sítio e ordenou a prisão de estudantes ativistas em uma onda repressora 

principalmente em Léon. Tentando atrair os operários para enfrentar a oposição dos 

intelectuais, propôs reformas da legislação trabalhista conquistando o apoio dos 

sindicatos somozista. 

 

4.1.4 A formação da FSLN 

                  

          Segundo a historiadora Adriane Vidal65, em 1961, três líderes estudantis, 

Carlos Fonseca, Tomás Borge Silvia Mayorga, inspirados na Revolução Cubana, 

fundaram uma organização revolucionária chamada Movimento Nova Nicarágua 

(MNN), com o intuito de derrubar a ditadura Somoza e romper com o imperialismo 

norte-americano. Pouco depois, o MNN passou a se chamar Frente de Libertação 

Nacional (FLN), inspirado no grupo armado que havia derrubado o colonialismo 

francês na Argélia. O acréscimo sandinista ao nome do movimento foi sugestão de 

Carlos Fonseca, que, vivendo em Cuba no início da década de 1960, "redescobriu" 

Augusto César Sandino. 

         A relação de Cuba com os sandinistas começa com o fato de Fidel Castro e 

Che Guevara terem estudado as táticas de guerra de guerrilhas de Sandino. 

(ZIMMERMANN, 2002, p. 43), vários grupos de estudantes radicais na Nicarágua, 

entre 1959 e 1960, como: a Juventude Democrática Nicaraguense (ligada ao partido 

comunista), a Juventude Revolucionária Nicaraguense e a Juventude Patriótica 

Nicaraguense. Carlos Fonseca teve acesso ao livro do socialista argentino Gregório 

Selser, Sandino: general de hombres livres, publicado originalmente em 1955. 

Desde então, ele começou a buscar inspiração e um novo modelo estratégico em 

Sandino. 

         Fidel Castro fez algumas viagens à Nicarágua, dando suporte à revolução: 

logo que os sandinistas subiram ao poder, em 1979, vários professores e médicos 

cubanos foram enviados à Nicarágua a fim de ajudar na reconstrução do país. 

Sérgio Ramirez, um dos líderes da FSLN e vice-presidente da Nicarágua, lançou 

recentemente um livro autobiográfico, chamado “Adiós Muchachos” onde conta 



alguns detalhes da presença de Fidel em sua casa. Ele se tornara uma espécie de 

“patrono” da revolução nicaraguense. (RAMIREZ, 2011, p. 36). 

A FSLN travou uma luta de 18 anos contra a ditadura de Somoza e sua Guarda 

Nacional. Durante esse período, as forças sandinistas solidificaram o apoio rural e 

urbano; realizaram assaltos a bancos e sequestros. (ZIMMERMANN. 2002, p. 71); 

centraram suas atividades no trabalho de conscientização das "massas" e na 

guerrilha; estudaram sistematicamente outras experiências revolucionárias, como a 

cubana, a argelina, a vietnamita e a chinesa; aprofundaram seu conhecimento sobre 

o país; definiram com maior precisão as forças sociais que deveriam estar 

envolvidas com o processo revolucionário: massas urbanas, operários e 

camponeses. Em fins da década de 1970, a FSLN estava em seu auge.   

Os anos que antecederam a conquista de Manágua pelos revolucionários em 1979, 

foram marcados por violação dos direitos humanos como tortura, assassinatos, 

problemas econômicos e insatisfação da burguesia com o governo de Somoza 

Debayle. A Guarda Nacional havia intensificado seus ataques a focos guerrilheiros 

na cidade e à manifestantes pró FSLN. Um dos acontecimentos destacados por 

Matilde Zimmermann foi o caso das campesinas de El Cuá, suspeitas de acobertar 

guerrilheiros, as mulheres foram encarceradas, estupradas e obrigadas a assistir 

seus maridos serem torturados e mortos. (ZIMMERMANN. 2002, p, 78).  

 Os 

ataques da Guarda Nacional liderando a repressão desencadearam uma 

insatisfação generalizada na Nicarágua. Mesmo aqueles que não haviam sofrido 

violência física pelo governo se Somoza, acusavam o presidente de não ter mais 

condição de levar o país à mínima estabilidade. A crise chega ao ápice quando o 

jornalista Joaquim Chamorro foi assassinado a caminho do trabalho. Chamorro era o 

mais famoso oposicionista país e um destacado líder do partido conservador por 

mais de trinta anos. Editor do jornal La Prensa, foi assassinado em 10 de janeiro de 

1978. Uma figura burguesa nicaragüense que levou a maioria endossar a hipótese 

de que fora Somoza o mandante do assassinato. (ZIMMERMANN .2002, p.72). 

            Com a morte de Chamorro, várias manifestações tomaram várias cidades 

nicaragüenses. Empresários, campesinos, simpatizantes da FSLN pediam a 



renúncia de Somoza. Cada vez mais os protestos organizados tomavam forma de 

guerra popular. Um levante anti-Somoza eclodiu na comunidade indígena de 

Monimbó, perto de Manágua, juntamente com manifestações de estudantes. 

Iniciava-se o caminho para revolução nicaragüense. Dezoito meses após a morte de 

Chamorro, os sandinistas conduziam a sublevação popular Em 1978, a FSLN tomou 

o Palácio Nacional, ação que repercutiu internacionalmente e desmoralizou a 

Guarda Nacional66. 

           No começo do ano seguinte, a guerrilha iniciou diversas ações no Oeste e no 

Norte do país, e, depois de seguidas vitórias, veio à ofensiva final e Anastácio 

Somoza Debayle fugiu do país. Em 19 de julho de 1979, as forças da FSLN 

ocuparam Manágua, encerrando a longa ditadura somozista. Era o início da difícil 

tarefa de reorganizar o país com a Junta de Reconstrução Nacional que incorporava 

todas as oposições e organizações populares num amplo projeto anti-oligárquico e 

anti-imperialista. A partir de então, revelava-se com maior intensidade a postura 

ideológica da FSLN, pautada na combinação de elementos de diferentes matrizes: 

do marxismo à Teologia da Libertação, da social-democracia à tradição anti-

imperialista latino-americana.67  

 

4.1.4.1 A Unificação da FSLN 

 

 Em 

sete de março de 1979, as três tendências da FSLN – a guerra popular prolongada 

(GPP); a tendência proletária (TP); e a tendência Insurrecional (TI) ou conhecidos 

como terceiristas68 – anunciaram sua unificação e o estabelecimento de um 

Diretório Nacional conjunto, composto por três homens de cada tendência, todos 

com o título de Comandante da Revolução. Essa unificação da FSLN inaugurou o 

período final da insurreição. Convocou-se uma greve geral de caráter insurrecional 

para o dia quatro de junho, para perdurar até a queda de Somoza. Com a capital, 

Manágua, tomada por rebeliões e com a retirada da Guarda Nacional de outras duas 

cidades importantes, Léon e Matagalpa, no final daquele mês, a FSLN já controlava 



mais de vinte cidades de médio e grande porte ao longo da zona do Pacífico, tendo 

instituído governos locais e sistemas de distribuições de alimento em algumas delas. 

(RAMIREZ, 2011, p. 236). 

 Os 

combatentes sandinistas eram na sua maioria oriundos da classe operária. Segundo 

os dados fornecidos por Sérgio Ramirez em seu livro: Adíos muchachos: a história 

da Revolução Sandinista e seus Protagonistas, um levantamento sobre cerca de 

seis mil combatentes mortos na insurreição mostrou que 54% eram trabalhadores de 

vários tipos e outros 29% estudantes secundaristas e universitários, procedentes de 

famílias de trabalhadores. (RAMIREZ, 2011, p.236) A insurreição se concentrou em 

bairros pobres, pois havia lá condições políticas favoráveis para o levante contra 

Somoza Debayle e sua Guarda Nacional.  

 Mui

tos simpatizantes da revolução sequer tinham lido o “Programa Histórico” de Carlos 

Fonseca, mas tinham motivos para acreditar que a revolução liderada pelos 

sandinistas era a única saída possível para a Nicarágua. A maioria queria o fim da 

repressão por parte da Guarda Nacional, outros combatiam em defesa de objetivos 

como: terra, estabilidade de emprego, moradias, saúde e o mais importante, que a 

Nicarágua pudesse ser governada sem as interferências dos Estados Unidos. 

 Dia

nte do clima de revolta, os alvos de combates eram a Guarda Nacional e o 

presidente Somoza, chamado pelos revoltosos de “a Besta”, alusão à figura mítica 

de um monstro descrito no livro de Apocalipse como aquele que seduz os homens a 

fim de receber em troca a obediência dos povos. 

 A 

formação de um governo provisório na Nicarágua se deu antes mesmo da saída de 

Somoza em 17 de julho de 1979. Quando depois da meia-noite fugiu para Miami. O 

governo provisório era composto por três membros da FSLN: Daniel Ortega, Moisés 

Hassán e Sérgio Ramirez e por dois simpatizantes ao movimento: o milionário 

industrial Alfonso Rabelo e Violeta Chamorro, viúva de Pedro Joaquim Chamorro. 



Essa junta de cinco pessoas, representando os interesses dos sandinistas e da 

burguesia, tornou-se o novo governo da Nicarágua. 

 Em 

19 de julho de 1979, finalmente as colunas de guerrilheiros entram em Manágua, a 

recém batizada Praça da Revolução recebeu mais de 250 mil pessoas para saudar o 

novo governo. A Nicarágua foi acordada com gritos de vitória, bandeiras vermelhas 

e pretas recebiam calorosamente os líderes da FSLN. Tomás Borges declarava o 

confisco de toda fortuna de Somoza e a dissolução da Guarda Nacional, prometendo 

reforma agrária legítima e uma luta contra qualquer tentativa imperialista que 

ameaçasse derrubar a revolução. (ZIMMERMANN,2002, p. 91). 

Mesmo com a saída de Somoza do poder, os Estados Unidos tentavam impedir que 

a FSLN ocupassem o poder. Com Jimmy Carter, o governo estadunidense cortou o 

envio de ajuda militar no último ano de Somoza no poder, armas e equipamentos já 

haviam sido enviados, servindo de apoio para os contra-revolucionários. (RAMIREZ, 

2011, p. 90). Dava-se início à dura caminhada dos sandinistas para defender a 

revolução. 

 

4.1.4.2 Os Sandinistas no Poder 

  

Segundo Matilde Zimmermann, após a derrubada de Somoza, a Nicarágua estava 

arrasada pela guerra. Cerca de 50 mil pessoas foram mortas, uma em cada dez 

crianças nicaragüense se tornou órfã. No campo econômico, Somoza deixou apenas 

três milhões de dólares no Tesouro Nacional. A guerra e o caos econômico levaram 

à falência várias empresas. A agricultura e indústria estavam praticamente 

paralisadas.

 Isso

, somado ao retorno de milhares de pessoas que haviam fugido para Costa Rica e 

de outros países vizinhos, tornava o quadro ainda mais difícil. 



 Dia

nte de tal quadro caótico, o novo governo tomou atitudes radicais. Confiscou todos 

os bens dos líderes da Guarda Nacional, transformou as propriedades de Somoza 

em escolas e creches, nacionalizou os dois canais de televisão, jornais e rádios, 

emissoras que passaram a servir como base de divulgação do novo projeto político 

a ser implantado. 

 A 

ajuda prometida pelo presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter se tornou 

ineficaz diante do quadro de pobreza em que viviam os nicaragüenses. No início, a 

promessa era enviar trezentas toneladas de alimentos por dia, mas esse envio 

começou a ser retardado a fim de enfraquecer o governo da FSLN. Por outro lado, 

Fidel Castro enviou carregamentos de leite, alimentos e medicamentos, várias 

cidades receberam brigadas cubanas de médicos, enfermeiras e professores.  

 Apó

s a implantação do novo governo, a Nicarágua deveria se acostumar a nova ordem, 

ordem democrática. Acostumada com as várias intervenções estadunidenses, com a 

brutalidade da Guarda Nacional e com os governos corruptos e ditatoriais da família 

Somoza, o país deveria construir uma democracia que garantissem uma vida de paz 

e prosperidade. Essa nova perspectiva se espalhava por toda América Latina, que, 

de Norte a Sul, vivia anos de passagem de regimes ditatoriais para novos regimes 

democráticos. O líder do PT e futuro presidente do Brasil, após uma visita a 

Nicarágua em 1980, pronunciou: 

 

O que vimos lá foi um mundo realmente diferente, com a participação do povo, sua 

felicidade, o alcance da democracia interna. Em suma, o povo plenamente no poder. 

O que está acontecendo naquele país pode se tornar um novo modelo político para 

América Latina. A alegria no rosto da criança, a vontade de reconstruir o país, o 

desejo dos  sindicalistas de ter sindicatos eficientes, o programa de alfabetização 

que esta em andamento, a reforma agrária, tudo isso mostra como o povo tem 

certeza de estar construindo alguma coisa para si. O setor militar também nos 

causou uma forte impressão: não pudemos notar nenhuma distinção, nenhuma 



diferença entre o exército e o povo, ou entre a polícia e o povo. Pelo contrário, o 

exército e a polícia são o próprio povo. (ZIMMERMANN, 2002, p.102). 

 

 

 Por

ém os conflitos internos entre a FSLN e a burguesia nicaragüense se tornavam mais 

intensos. Os empresários não aceitavam a redução em seus lucros, beneficiando os 

trabalhadores que sentiam o direito de reivindicar aumentos salariais. Além disso, os 

contra-revolucionários se fortaleciam dentro da Nicarágua recebendo apoio dos 

Estados Unidos e por parte da burguesia insatisfeita com o novo governo. 

Começava aí uma via dolorosa na história da Nicarágua.  

 A 

forte influência de Cuba e do pensamento comunista na Nicarágua causou 

preocupação nos Estados Unidos e na burguesia nicaragüense. Antigos membros 

da Guarda Nacional, financiados pelo governo de Ronald Reagan, receberam uma 

ajuda de dezenove milhões de dólares, a fim de derrubar o governo sandinista. 

Iniciava-se a contra-revolução. 

  Os 

“contras”, como eram chamados, iniciou uma sangrenta e injusta batalha, pois seus 

alvos preferidos eram professores e trabalhadores. Esses ataques foram 

estratégicos, pois o maior triunfo da revolução foi à melhoria econômica para classe 

trabalhadora e um forte investimento na educação popular. Como disse um dos 

líderes da FSLN: esta será uma revolução de livros, rifles e guitarras. 

 Os 

ataques dos “contras” desestabilizaram o novo governo, iniciaram-se a formação de 

milícias com participação das mulheres, dos trabalhadores e religiosos que 

empunharam armas contra o seu novo inimigo, os contra-revolucionários. Em meio 

às duas guerras em que viviam os nicaragüenses, de um lado, a luta de classe; do 

outro, os ataques dos “contras”, a Nicarágua elegia Daniel Ortega para presidente e 

Sergio Ramirez como vice em 1984, para os nicaragüenses essa era a vitória da 



democracia, para a burguesia e os Estados Unidos era o triunfo do comunismo na 

América Central. 

 Me

smo sem o apoio da maioria dos estadunidenses, o governo dos Estados Unidos 

investiu pesado para a derrubada dos sandinistas. Em julho de 1986, o Congresso 

americano aprovou em votação uma ajuda de cem milhões de dólares aos “contras”. 

Com a reação à revolução bem sucedida, os sandinistas conseguiram um acordo de 

paz apresentado pelo governo da Costa Rica em 1987, com o cessar fogo entre a 

FSLN e os contras. O fim da guerra representou uma vitória política para a revolução 

da Nicarágua, aliás, a FSLN tinha conseguido liderar duas revoluções bem 

sucedidas, a primeira para derrubar Somoza Debayle, e a segunda - e mais difícil – 

para defender a vitória contra os fortes ataques das forças contrarrevolucionárias. 

(ZIMMERMANN,2002, p.137)  

 

4.2 A Igreja NicaragUense: a revolução dentro da revolução 

 

Segundo Rodolfo Cardenal69 a Igreja da Nicarágua antes da revolução sandinista 

(1979) era uma Igreja adormecida e pouco criativa. A hierarquia, com muito poucas 

exceções, soube acomodar-se a cada situação histórica, enquanto o povo vivia a 

religiosidade tradicional, sem muita vinculação com a transformação social. Fato é 

que o episcopado nicaragüense guardou silêncio durante a intervenção norte-

americana do início do século. Acomodou-se diante da ditadura da família Somoza 

sem maiores dificuldades, abençoando-a de muitas formas. 

Nesta mesma interpretação, Michel Löwy diz que antes da Conferência de Medellín 

(1968) a Igreja Nicaragüense era uma instituição bastante tradicional e socialmente 

conservadora. Sobre o apoio a dinastia de Somoza ele afirma: 

 



Em 1950, seus bispos publicaram uma declaração, proclamando que toda 

autoridade deriva de Deus e que, portanto, os cristãos devem obedecer ao governo 

estabelecido. Quando Anastásio Somoza foi morto em 1956 pelo poeta Rigoberto 

López, os bispos prestaram homenagem ao falecido, nomeando-o de “Príncipe da 

Igreja. (LÖWY, 2000, p.156). 

  

 As 

primeiras manifestações contra a ditadura dos Somoza foram tímidas, apareceram 

em cartas pastorais na década de 1970. Apenas nos dois últimos anos do 

Somozismo, alguns documentos episcopais adotaram um tom emprestado do 

profetismo bíblico, denunciando a violência do Estado e a negação da legitimidade 

do regime. Segundo Cardenal, entre os bispos não houve clareza e nem unidade, 

por isso os posicionamentos posteriores a julho de 1979 foram diferentes70. 

 O 

impacto revolucionário surpreendeu a Igreja e suas conseqüências mais evidentes e 

dolorosas foram as constantes crises de unidade e identidade eclesial. Desde julho 

de 1979, os bispos negaram-se a reconhecer o triunfo da revolução sandinista. O 

bispo de Juigalpa, por exemplo, dedicou-se a publicar documentos por sua própria 

conta, criticando o novo governo revolucionário. A hierarquia católica foi incapaz de 

se sensibilizar diante da novidade revolucionária e por isso não puderam perceber a 

novidade do comunicado sobre religião publicado pela Frente Sandinista de 

Libertação Nacional (FSLN) em 1980, cuja tese central estabelecia que a 

experiência demonstrava que se podia ser crente e revolucionário e que não havia 

contradição entre ambas as coisas. Os bispos responderam denunciando a 

presença de sacerdotes no governo revolucionário. 

 Um 

exemplo dessa situação esta explícita na declaração, em entrevista, de destacado 

padre, entusiasta da revolução: 

 



Declarei, muitas vezes, que sou marxista por Cristo e seu Evangelho. Que não fui 

levado ao marxismo pela leitura de Marx, mas pela leitura do Evangelho. O 

Evangelho de Jesus Cristo me fez marxista, como eu já disse e é verdade. Sou um 

marxista que crê em Deus, segue Cristo, e é revolucionário por causa do seu Reino 

71. 

 

A frase acima destacada foi elaborada por Ernesto Cardenal: poeta, sacerdote e que 

ganha projeção internacional como Ministro da Cultura no governo sandinista. 

Formado em Letras e Literatura, tendo estudado em Manágua, México e Nova York, 

fez o noviciado monacal nos EUA (sob a direção do já célebre trapista Thomas 

Merton), sendo, posteriormente, ordenado sacerdote em seu país, em 1957. Desde 

a juventude, esteve na oposição à família Somoza e participou de levantes 

revolucionários. Em 1979, após o triunfo revolucionário, Ernesto Cardenal foi 

nomeado Ministro da Cultura. 

 

Para nós a revolução é amor. E entendemos por amor o amor ao próximo, ao nos 

preocuparmos com a alimentação adequada de todos, a melhoria de vida de toda a 

população, para que tenham uma vida digna, que haja serviço médico para todos, 

educação e cultura para todos, diversões, a assistência aos anciãos e às crianças. 

(...) Dizia também Camilo Torres que a revolução é uma tarefa cristã e sacerdotal, e 

assim o é para mim. (...) Muitas vezes tenho dito que o programa do governo da 

Frente Sandinista é dar de comer aos que têm fome, vestir os nus e ensinar aos que 

não sabem... Dar tudo aos que nada tem.72  

 

O episcopado nicaragüense não só desconfiava do Estado, mas também de parte 

dos sacerdotes, dos agentes das pastorais e das comunidades eclesiais de base, 

pois temia que seus líderes arrastassem o povo para o processo revolucionário. A 

desconfiança generalizada dentro da Igreja foi agravada pela recusa dos bispos a 

dialogar com padres mais simpáticos ao novo regime sandinista. Desde julho de 

1981, os bispos de Manágua e de Juigalpa removeram de suas paróquias os 



sacerdotes abertos à novidade revolucionária. O episcopado apoiou 

incondicionalmente os movimentos carismáticos e pentecostais católicos. 

Em junho de 1982, o governo censurou uma carta do Papa aos bispos. Em agosto 

desse mesmo ano, o governo expulsou o primeiro sacerdote espanhol crítico do 

regime. Em maio de 1983, foi expulso outro. Quando o arcebispo de Manágua 

Miguel Obando y Bravo viajou para Miami, expressando sua solidariedade aos 

“contras” e afirmou desconhecer a agressão estadunidense. Os meios de 

comunicação social o atacaram furiosamente. 

 As 

chamadas Igrejas populares73 nasceram dos diferentes núcleos de renovação da 

década de 1960. No campo, a mudança de um modelo tradicional da Igreja para 

Igrejas populares começou em meados da referida década, mas na maioria das 

paróquias urbanas o processo foi experimentado nos princípios dos anos 1970.  

Em algumas regiões, o agente de mudança foi o pároco, mas em outras foram os 

próprios Delegados da Palavra, leigos encarregados de administrar certos 

sacramentos nas áreas rurais que não eram servidas regularmente por um padre. 

Os camponeses delegados converteram-se em dirigentes religiosos de suas 

comunidades, com que também supriram a ausência de sacerdotes, o que não 

agradou muito a hierarquia conservadora da Igreja nicaragüense. Dessas 

comunidades saíram os dirigentes camponeses das organizações e projetos 

governamentais revolucionários (CARDENAL, 1992, p. 412). 

A radicalização teológica e política dos Delegados da Palavra e sua vitimização 

freqüente pela Guarda Nacional de Somoza levou muito deles às fileiras do 

movimento Sandinista. Em 1977, vários desses líderes camponeses formaram um 

sindicato rural, a Associação de Trabalhadores do Campo (ATC), que cooperava 

com os sandinistas. Depois do terremoto de 197274, líderes protestantes criaram um 

Comitê Evangélico para Ajuda e Desenvolvimento (CEPAD), que se envolveu em 

atividades em defesa dos direitos humanos e tornou-se cada vez mais hostil ao 

regime de Somoza. 



 Co

m a repressão da guarda de Somoza, dirigida aos agentes de pastoral, a militância 

cristã progressista adquiriu, mais ainda, significado político. Os primeiros protestos 

ocorreram nas paróquias, mas logo passaram ao âmbito nacional com cartas 

públicas, pronunciamentos, ocupação de templos, greve de fome, vigílias. Quando a 

guarda nacional impediu os manifestantes de saírem às ruas, estes oraram, 

refletiram e protestaram nos templos. 

 Den

tro das comunidades, os jovens se destacaram de maneira especial. O compromisso 

cristão, interpretado de forma progressista, levou-os à praça pública, à luta política. 

Entre 1977 e 1978, a maioria dos jovens estava vinculada, de uma ou outra forma, à 

FSLN (Frente Sandinista de Libertação Nacional). A passagem para a militância 

revolucionária se deu, para muitos, através do compromisso cristão. Neste caso, 

observa-se a influência de três sacerdotes que trabalharam no governo 

revolucionário da Nicarágua, São eles: Padre Ernesto Cardenal, ministro da cultura, 

Fernando Cardenal, irmão de Ernesto Cardenal, foi coordenador da cruzada 

nacional de alfabetização e vice-coordenador do comitê Executivo Nacional da 

Juventude Sandinista e Miguel D’Escoto, ministro do interior e membro da 

assembléia sandinista. (Cabestrero, 1983, p.19, 55-99). 

 O 

compromisso desses sacerdotes foi registrado por Cabestrero, assim eles se 

declaram: 

 

Finalmente declaramos nosso inquebrantável compromisso com a Revolução 

Sandinista, em fidelidade a nosso povo, que é o mesmo que dizer: em fidelidade à 

vontade de Deus (Manágua, junho de 1981). (CABRESTERO, 1983. p.134) 

  

 Seg

undo Cabrestero o episcopado nicaragüense permaneceu em sua maioria preso a 

seus temores e medos, alheios ante a este processo de renovação, e, depois, os 



bispos colocaram-se contra o próprio processo revolucionário. Os religiosos leigos 

foram os que mostraram mais disposição e abertura. O clero mais comprometido foi 

reforçado, depois do “triunfo” revolucionário, com a chegada de religiosos e agentes 

de pastoral, a intenção era criar uma nova pastoral tentando resolver as relações 

entre marxismo e o cristianismo com experiência nova. Mas como esses agentes de 

pastoral precediam de experiências latino-americanas mais avançadas, em fins de 

1980 já tinham queimado rapidamente as etapas. Era necessário recolocar os ritmos 

do processo eclesial e repensar as colocações75. 

 Por 

fim, parece que o episcopado nicaraguense também não soube ver a novidade e a 

oportunidade que lhe apresentava pastoralmente, pois, segundo Pedro Casaldáliga 

em seu relato de viagem à Nicarágua de 1985, a revolução abriu ao coração do 

povo a conversão ao evangelho (Casaldáliga, 1986, p. 21). É deste relato de viagem 

que vão tratar as próximas linhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 VIAGEM DE CASALDÁLIGA À NICARÁGUA 

 

“Os mortos não estarão a salvos 

dos inimigos da memória”  

Eduardo Hoornaert 

  

 

5.1 Re-memoração: entre história e memória do povo cristão 

  

 Rel

embrando o mito grego de Mnemosine, podemos afirmar que a memória é o antídoto 

do esquecimento. Assim os homens deviam evitar a fonte do Lete76, nutrindo-se da 

fonte da memória, que é a fonte da imortalidade, os mortos não possuem 

lembranças. Segundo Lowenthal, os gregos identificavam o esquecimento com a 

morte, portanto relembrar o passado é crucial para nosso sentido de identidade, 

saber o que fomos e confirmar o que somos. (LOWENTHAL,1998, p. 83). 

O historiador Eduardo Hoornaert afirma que o judaísmo e o cristianismo são por 

excelência religiões de memória, fundamentadas nas recordações de fatos históricos 

que são rememorados ao longo dos tempos. (HOORNAERT, 1986, p. 17). Por isso, 

tais religiões são chamadas por Le Goff de “religiões de recordação”. (LE GOFF, 

1994, p. 423). A palavra memória aparece mais de vinte vezes na Bíblia, livro que 

fundamenta a fé cristã e reforça assim, o argumento de ambos.  

 Cita

ndo a obra póstuma do historiador inglês Herbert Butterfield, Hoornaert afirma que a 

consciência do povo judeu contrasta com dos outros povos, pois essa consciência 

se baseia na convicção de que o próprio Deus (Javé) libertou o povo de Israel da 



dominação egípcia, idéia fundamental para a Teologia da Libertação. Segundo 

Butterfield, o Êxodo possibilitou a formação da memória coletiva no povo judeu. Para 

os israelitas, a História não era cíclica, baseada num eterno retorno das coisas e dos 

tempos, mas tinha uma finalidade e era, por conseguinte, linear e irreversível.  Sob 

tal olhar, toda criação se dirige para um fim apocalíptico. (HOORNAERT, 1986, p. 

17). 

 O 

cristianismo herdou do judaísmo seu caráter memorial, centrando sua memória na 

encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Diferentemente dos 

judeus, os cristãos colocam no centro de sua história Jesus Cristo, pois, segundo a 

tradição cristã, Deus se tornou homem, entrou na história, iniciando seu reino na 

terra. Portanto, para a visão histórica dos cristãos, há três momentos: a criação, o 

evento Cristo e a parusia, na consumação dos tempos. Daí porque o tema da 

esperança está ligado à memória. Segundo Hoornaert: a memória carrega a 

esperança, sem memória cristã desvanece a esperança. Desse modo, percebe-se, 

entre os cristãos, a necessidade da lembrança como tarefa religiosa fundamental. 

Exemplo disso é o ensino cristão que afinal é memória, na liturgia cristã que é 

rememoração. A respeito da lembrança, Lowenthal diz “toda consciência do passado 

está fundada na memória. Através da lembrança confirmamos que já vivemos um 

passado, pois a lembrança sustenta nosso sentido de identidade.” 

(LOWENTHAL1998, p.83). 

 O 

ato de comemorar através de festividades as datas importantes da religião cristã – 

como, p. ex., Natal, Páscoa, dias dedicados a cada santo e também cada missa 

celebrada, pois a missa reproduz, in memoriam, a Santa Ceia que teria sido 

instituída por Jesus - significa relembrar e reafirmar a própria história do povo 

cristão. O próprio Jesus deu um mandamento a esse respeito, “Fazei isto em 

memória de mim” (Lc 22,19), frase, a propósito, repetida em todas as missas, no ato 

da consagração de pão e vinho eucarísticos. É, portanto, através da rememoração 

que a religião cristã se manteve em pé, resistindo à passagem dos séculos. E, nesta 

clave, que une credo cristão e festa memorial (daí ”com-memorar”, celebrar junto em 

memória), ganha especial projeção a recordação dos santos e dos fiéis mortos em 



nome da fé, os mártires, aqueles que testemunharam seu credo até a morte. (LE 

GOFF, 1994, p. 423-483). 

 Dur

ante a História do povo cristão, houve desde cedo uma preocupação em substituir a 

memória puramente oral pela documentação escrita. O escritor Ireneu de Lião, no 

final do século II, já é testemunha dessa evolução. Segundo Hoornaert, mesmo com 

essa preocupação, os cristãos continuaram a prestigiar os velhos, que eram homens 

da memória por excelência, homens importantes para a comunidade cristã. Essa 

veneração pelos homens da memória atravessa toda Idade Média e só desaparece 

com os tempos modernos. Assim, o uso das letras “foi descoberto para conservar a 

memória das coisas, como se dizia na Idade Média.” (HOORNAERT, 1986, p. 19). 

Dizia Santo Anselmo que “o aluno deve registrar tudo na sua memória” e que as três 

dignidades da alma eram: a inteligência, à vontade e a memória. 

 Est

e cuidado cristão pela memória provém das tradições rabínicas veiculadas nas 

sinagogas. Segundo Le Goff e Hoornaert, os rabinos avivavam a memória através 

de expressões lapidares, parábolas, fatos significativos, exemplos, provérbios, 

comparações. É pertinente pensar que o sistema de proliferação de sinagogas numa 

vasta diáspora apresentava neste ponto vantagens diante do sistema centralizado 

em torno do templo de Jerusalém, por arquivos e escritos, no qual havia o perigo de 

os “donos da memória” se tornarem “donos do esquecimento”, isto é, no qual os 

compromissos dos detentores do poder do templo com os donos do poder na 

sociedade podiam comprometer a fidelidade da transmissão de uma memória tão 

perigosa como era a libertação da escravidão e do poderio de uma potência 

estrangeira. “No entanto as sinagogas estavam mais livres desse tipo de 

manipulação da memória e conseguiram com meios precários preservar a 

mensagem através dos tempos, aperfeiçoando técnicas de memorização e 

comunicação.” (HOORNAERT, 1986, p. 19). 

 Seg

undo a tradição cristã, a pregação de Jesus registrada nos evangelhos demonstra 

que ele próprio usou os recursos rabínicos na sua comunicação com os apóstolos e 

com o povo: usava parábolas, tinha fala penetrante, resposta provocativa, fazia com 



que seus ouvintes lembrassem-se da história dos antepassados como exercício da 

memória. Por isso, segundo Hoornaert, as palavras de Jesus foram facilmente 

guardadas e registradas pelo seu público e conservadas até hoje. 

 Seg

undo Lowenthal, há três caminhos para se conhecer o passado: os da memória, da 

história e das relíquias (fragmentos). Lowenthal é enfático: o passado existe por não 

existir, ele não existe mais como tal. O passado é, assim, um mosaico de 

lembranças fragmentadas e muitas vezes distorcidas, recordações que se 

transformaram em registros/História. (LOWENTHAL,1998, p. 64). Daí, confirma-se o 

que foi dito por Pierre Nora, já citado no primeiro capítulo deste trabalho, sobre a 

necessidade de criar os “lugares de memória”: criar arquivos, manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, etc. Por isso, há 

necessidade de processar e reprocessar continuamente a memória, memória 

sempre em construção. Exercício que inclui o ato de esquecer, forçando-nos a 

selecionar, destilar, re-interpretar e transformar o passado, acomodando as 

lembranças às necessidades do presente. 

O exercício de memória é tanto individual como coletivo, diz Lowenthal. Mas, como 

forma de consciência, a memória é total e intensamente pessoal. Segundo B.S 

Benjamin, citado por Lowenthal,  

 

Não há nada tão unicamente pessoal para um homem, quanto suas lembranças e 

ao proteger a privacidade delas, temos quase a impressão de estarmos protegendo 

o próprio alicerce de nossa personalidade. (LOWENTHAL,1998 p.78). 

   

Neste caso, afirma Lowenthal;  

 



Precisamos das lembranças de outras pessoas, tanto para confirmar as nossas 

próprias, quanto para lhes dar continuidade. Partilhar e validar lembranças são tão 

fundamentais quanto possuí-las”. (LOWENTHAL,1998 p.81). 

 

 Se 

as lembranças são a identidade pessoal, segundo Hume, como podemos acreditar 

na narrativa da trajetória de um indivíduo? Que veracidade possui o diário de viagem 

de Dom Pedro á Nicarágua? E como ele registra esses fragmentos de lembranças 

de uma Nicarágua em revolução? Segundo Lowenthal a destilação da memória se 

faz através da revisão, pois as lembranças também se alteram ao serem revisadas. 

Quando recordamos, ampliamos determinados acontecimentos e então 

reinterpretamos á luz da experiência subseqüente e da necessidade presente. 

 Ace

rca da memória pode se dizer que sua função fundamental não é preservar o 

passado, mas sim adaptá-lo a fim de enriquecer e dar sentido ao presente. 

Lembranças não são reflexões prontas do passado, mas reconstruções ecléticas, 

seletivas, baseadas em ações e percepções posteriores e em códigos que são 

constantemente alterados, através dos quais delineamos, simbolizamos e 

classificamos o mundo a nossa volta. (LOWENTHAL,1998, p. 81). 

 Nas 

palavras de Lowenthal, 

 

A memória, que rouba chama/ Das fontes do passado/para glorificar o presente. Ela 

permite-nos não apenas elaborar esforços anteriores, não apenas para sobreviver 

no mundo atual, mas para elaborar nossos momentos e dias com justaposição de 

tempos densamente entrelaçados, que faz a mente mortal parecer imperecível. 

(LOWENTHAL apud Tennyson, 1998, p.104). 

 



É justamente este destilar da memória que Dom Pedro Casaldáliga faz ao escrever 

suas anotações de viagem em um diário. Ele lembra, comemora e celebra a idéia de 

uma Nicarágua livre, socialista e cristã. Um lugar que, na ótica liberacionista cristã, 

está mais próximo do Reino do Deus dos cristãos e, de certa maneira, o prefigura. 

Dom Pedro se lembra e registra o que, para ele, é importante para sua mensagem. 

Neste último capítulo, me interessou analisar o livro/diário que Dom Pedro escreveu 

em sua viagem à Nicarágua, em 1985. Não serão usadas aqui as anotações 

originais devido à indisponibilidade da mesma, no entanto Dom Pedro publicou 

essas anotações em seu livro Nicarágua: Combate e Profecia77 prática essa muito 

aceita na comunidade acadêmica.78 

 

5.2 Combate e profecia; anotações de um diário de emergência 

 

 O 

livro/diário de Pedro Casaldáliga recebeu o nome de “Nicarágua: combate e 

profecia”, lançado em 1986 pela editora Vozes, logo após seu retorno ao Brasil. 

Assim, ainda com suas lembranças “frescas”, ele compartilha suas visões da 

Nicarágua livre, porém em intenso combate entre hierarquia católica e a Igreja 

revolucionária, entre líderes revolucionários e alguns bispos e por fim a luta entre 

revolucionários e os contras-revolucionários, financiados e armados pelos EUA. É 

nesse ambiente em ebulição, que Casaldáliga registra o que vê. Nas suas palavras 

o livro é:  

 

Um feixe, ainda úmido, de anotações de diário. Diário de montanha e de fronteira; de 

insurreição evangélica. Notas que fui tomando geralmente em papeizinhos soltos 

que a chuva empapou, mais de uma vez. Notas verídicas, isso sim. Respondo por 

elas. (CASALDÁLIGA, 1986, p.10) 

  



 Co

mbate e Profecia é dividido em três partes: Nota prévia, anotações de um diário de 

emergência e as últimas notícias. Nesta primeira parte, Casaldáliga explicita seu 

amor pela América Latina, em especial pela Nicarágua, denunciando que ela esta 

ameaçada, pois fora inúmeras vezes agredida pelas armas mercenárias, interesses 

oligárquicos em nome do império (capitalismo) e seus deuses.  

 Em 

seguida o autor deixa clara a visão que tem da Nicarágua a partir de sua perspectiva 

evangélica. Segundo ele:  

 

Muitos outros tem visto a Nicarágua. Cada um com seus olhos. Alguns a viram como 

espetáculo; outros, como um mistério e uma ambigüidade ou um escândalo; como 

um belo desafio. Eu a vejo como uma floresta de dores e ternuras. Eu a vi assim, 

assim a sinto, assumo assim: como um belo desafio, compromisso humano, 

travessia latinoamericana, co-responsabilidade eclesial, como uma passagem do 

evangelho, como uma passagem do Deus vivo em meio aos pobres da terra, como 

uma hora histórica do reino. (CASALDÁLIGA, 1986, p. 10) 

 

 Ped

ro Casaldáliga faz questão de assumir sua posição em favor da Nicarágua e da 

Igreja revolucionária, ele registra o que vê e interpreta os fatos a partir de seu ponto 

de vista. No entanto, ele aponta para a importância do livro, sem deixar de dizer que 

não pretende canonizar suas interpretações. Como lembra Leonardo Boff, todo 

ponto de vista é a vista de um ponto79. Casaldáliga, nessa primeira parte, está se 

resguardando, apresentando suas escolhas e motivos, sem fazer, de suas 

lembranças, verdades absolutas. 

 Nes

ta primeira parte de seu livro, Casaldáliga nos dá a pista hermenêutica para 

interpretarmos o momento histórico da Nicarágua, pois, em suas palavras, ele a vê 

como uma hora histórica do reino. Portanto a idéia evangélica do “Reino” se torna 



sua lente de leitura da realidade nicaragüense, tema que será tratado mais adiante. 

Ele fecha a primeira parte fazendo um apelo ao leitor, conclamando-os a 

defenderem a causa nicaragüense, onde naquele momento estava se manifestando 

o reino.80 

 

5.2.1 Anotações de um diário de emergência: a partida. 

 

Miguel D’Escoto está em greve de fome, dizem os meios de comunicação; em jejum 

evangélico, falando mais apropriadamente. Há 17 dias, já. Pela paz e 

autodeterminação da Nicarágua e de toda a América Central; em oblação de fé e 

solidariedade com todos esses povos martirizados; fazendo um chamado à Igreja e 

ao povo dos Estados Unidos; gritando ao mundo.(CASALDÁLIGA, 1986, p. 25). 

  

 Pre

ocupado com a situação da Nicarágua, Dom Pedro Casaldáliga se solidariza com o 

jejum81/manifesto iniciado pelo padre/missionário e ministro do exterior no governo 

sandinista. Em 25 de julho de 1985, juntamente com 23 bispos82, dois deles 

pastores evangélicos, Casaldáliga aderiu a jornada da paz iniciada na vigília do 

Padre D’Escoto.83    

  Se, 

no universo bíblico, o jejum tinha como objetivo chamar a atenção de Deus, o padre 

D’Escoto o faz para chamar a atenção dos homens. É uma tentativa de chamar a 

atenção da Nicarágua para que ela se volte ao real sentido da revolução, a 

implantação do reino cuja manifestação real é justiça, paz e amor. Assim 

Casaldáliga e a comitiva religiosa se juntam à intensa vigília pela autodeterminação 

da Nicarágua. Segundo Casaldáliga: 

 



É, no meu entender, um gesto evangélico. Pela paz e pela não intervenção da 

Nicarágua e na América Central; pela autodeterminação desses povos. Para sacudir 

a consciência do Primeiro Mundo diante do drama e dos direitos espezinhados da 

América Central e de todo Terceiro Mundo. Para colaborar na corresponsabilidade e 

na credibilidade da Igreja de Jesus, nessa martirizada América Central e em toda 

América Latina. Há demônios – Diz o Senhor – que só se expulsam com oração e 

jejum.84 (CASALDÁLIGA, 1986, p.17). 

 

 Ao 

chegar à Nicarágua, no dia 25 de julho de 1985, Casaldáliga encontra o padre 

D’Escoto, com a barba crescida de jejuador, ele desabafa: “Pedro, a Contra nos 

assassinou hoje oito mães, que iam a montanha levando cestinhos de comida para 

os filhos combatentes”. No outro dia pela manhã, Casaldáliga é convidado a celebrar 

a missa funeral por essas mães vítimas, o presidente Daniel Ortega assistiu a 

celebração. Nesta ocasião, Casaldáliga registra o discurso do presidente. Assim ele 

se pronunciou: 

 

Senhores governantes norte-americanos, senhores congressistas que votaram a 

favor dos 27 milhões para a contra-revolução, não sejam cínicos! por acaso é 

promover a democracia e os direitos humanos na Nicarágua assassinando mães, 

mulheres e jovens?... Não se iludam; o Povo não atraiçoará jamais a memória 

destas mães, irmãs e companheiras! (CASALDÁLIGA, 1986, p.17) 

  

Segundo uma testemunha chamada Rufina Betanco Ramos, as mulheres foram 

vítimas de uma emboscada. Antes de matá-las, agarraram algumas delas, violaram-

nas e depois lhes cortaram as pernas, despedaçaram-nas. (CASALDÁLIGA, 1986, 

p.17). É neste ambiente de extrema violência que Casaldáliga vê esperança. 

Esperança que, segundo o teólogo da libertação Jung Mo Sung, nasce da fé que o 

mundo e o futuro podem ser melhores; uma esperança que nos convoca para 

ação.85  



 Mai

s tarde, Dom Pedro é chamado a realizar outra missa fúnebre, no povoado de La 

Trinidad. Neste local, haviam morrido trinta soldados na flor da juventude. Para um 

bispo recém chegado, esse era um verdadeiro batismo de sangue e dor. Em 

resposta aos jornalistas nicaraguense sobre sua ida aquele país, Casaldáliga diz: 

 

Vim para juntar-me ao jejum e a oração de Miguel pela paz, pela não interferência 

na Nicarágua e em toda América Central, pela autodeterminação desses povos. Vim 

também, como bispo latino americano, para oferecer minha corresponsabilidade à 

credibilidade da Igreja na Nicarágua, na América Central, na América Latina dentro 

desses processos de transformação social, de afirmação de identidade pátria, de 

autonomia. Vim também para suprir um pouco, sem pretensões, mas 

conscientemente, algo que falte aqui, ao corpo de Cristo que é sua Igreja. 

(CASALDÁLIGA, 1986, p.18)  

  

 Nes

ses relatos iniciais de viagem, percebe-se a ênfase que Casaldáliga dá aos motivos 

de sua viagem a Nicarágua. Primeiro, ele se solidariza com a causa de seu confrade 

Miguel D’Escoto: suas convicções pessoais o levam a crer que aquela atitude do seu 

companheiro é um chamado a “insurreição evangélica”. Expressão que Casaldáliga 

utiliza ao falar do estabelecimento do reino de Deus. Segundo: é seu apoio à Igreja 

popular da Nicarágua, que sofria ataques dos contras no nível físico, e ataques de 

cunho ético-pastoral por parte da hierarquia católica que não apoiava o governo 

revolucionário.86  

 Cas

aldáliga, em mais uma resposta às indagações dos jornalistas nicaragüenses, 

resume a motivação de sua viagem à Nicarágua, citando o capítulo vinte e cinco do 

Evangelho de São Mateus. O texto de tom “amedrontador” alerta os crentes para a 

missão de viver o reino de Deus, esperando a segunda vinda de Jesus. Crença essa 

que fundamenta a doutrina escatológica cristã. Sobre a complexidade dessa 



doutrina, Casaldáliga responde que é mais importante viver sinceramente que 

entender com cartesiana clareza. 

 No 

primeiro dia em que Casaldáliga chegara à Nicarágua, logo trata de escrever uma 

carta aos Bispos nicaragüenses explicando sua “intromissão” na situação interna 

daquele país. Era uma carta de auto-justificação, apontando a causa do reino como 

fundamento de sua visita. É visível sua preocupação com a reação dos bispos 

nicaraguenses, apesar de o bispo ter algumas amplas faculdades segundo o Direito 

Canônico, Casaldáliga não quer trazer mais problemas para a desgastada igreja da 

Nicarágua. 

No dia seguinte à entrega da carta, o bispo Dom Bosco Vivas Rabelo, como 

Secretário da Conferência Episcopal Nicaragüense, assina uma mensagem dirigida 

ao presidente da CNBB, Dom Ivo Lorscheiter. Essa mensagem chegou ao jornal 

conservador e inveterado inimigo da CNBB, O Estado de São Paulo, antes mesmo 

que a Conferência Episcopal brasileira dela tomasse conhecimento. 

 Ass

im diz a mensagem: 

 

Os bispos da Conferência Episcopal Nicaragüense saúdam os irmãos bispos do 

Brasil e lhes pedem respeitar a autoridade dos bispos locais, evitando ingerências 

que possam trazer conseqüências mais graves contra a Igreja da Nicarágua, já 

bastante sofrida. Os bispos nicaragüenses conhecem a situação de sua Igreja e país 

melhor que os bispos brasileiros, já que vivem com seus fiéis as angústias e as 

esperanças. Os bispos da Nicarágua crêem que se fere gravemente a caridade e a 

comunhão eclesial quando alguns bispos do Brasil falam ou atuam ignorando a 

autoridade episcopal nicaragüense. (CASADÁLIGA, 1986, p. 22). 

 

 O 

secretário-geral da Conferência Episcopal brasileira respondeu, em nome da CNBB, 



reconhecendo o direito dos bispos nicaraguenses de reclamar, declarando-se 

solidário a “insurreição evangélica”. (CASADÁLIGA, 1986, p. 22). 

Segundo Casaldáliga, há quatro coisas importantes a destacar nessa questão. 

Primeiro que a verdade está com a Nicarágua. A Nicarágua é a agredida pela 

política norte-americana de Reagan. A partir de fora, não há guerra civil na 

Nicarágua.  

Segundo: este processo revolucionário, com suas falhas e suas incógnitas, é hoje 

em dia a melhor alternativa contra os apetites do império, na América Central. 

Portanto essa alternativa é a que mais parece com o programa evangélico.  

Terceiro: os bispos nicaraguenses poderiam e deveriam manter sua distância, 

evangelicamente crítica, ante o processo político revolucionário. Mas no entender de 

Casaldáliga, eles deveriam denunciar explicitamente à agressão, o genocídio, a 

manipulação, a inveterada política de sujeição que pesam tragicamente sobre seu 

povo, ou seja, os bispos nicaraguenses deveriam ser verdadeiros profetas no 

sentido teológico exato do termo.  

E, por fim, o quarto ponto a ser destacado: pela América Central e mais 

explicitamente pela Nicarágua passaria o eixo rangente do futuro próximo da 

América Latina e da Igreja latinoamericana. Amanhã, para D. Pedro, será tarde. E, 

se faltarmos a esta convocação, mais uma vez teremos sido cúmplices, ao menos 

pelo silêncio; pelo medo da profecia; por não querermos manchar as mãos nas 

águas tumultuosas da História. Para Casaldáliga, pode-se ser Caim matando, mas 

também se pode ser Caim deixando que os outros matem impunemente. 

(CASADÁLIGA, 1986, p. 23). 

Neste mesmo dia, chegava à Nicarágua uma carta do cardeal Paulo Evaristo Arns, 

Arcebispo de São Paulo direcionada ao padre Miguel D’Escoto:  

 

Querido irmão, não só de pão vive o homem, mas também de toda palavra que sai 

da boca de Deus. O seu jejum, nas circunstâncias atuais, alerta a consciência ética 

mundial sobre a grave situação vivida pelo povo de seu país. Seu gesto profético 



denuncia as tentativas de matar a semente da nova vida plantada pela Revolução 

Sandinista. Respeito muita sua decisão de realizar este jejum inspirado por sua 

consciência sacerdotal diante da realidade de morte e destruição, que existe na 

Nicarágua, como conseqüência da guerra de agressão que nos declarou o governo 

dos Estados Unidos. Aproveito para recordar ao governo dos estados Unidos que as 

aspirações do povo nicaragüense à liberdade e à paz são legítimas e nobres; 

aproveito para pedir-te que se sentir que sua vida corre perigo, pense na 

possibilidade de interromper esse gesto de denúncia, pois sua vida é muita preciosa 

para nós e para seu povo. (CASADÁLIGA, 1986, p. 25) 

  

 A 

notícia do jejum revolucionário comoveu vários grupos espalhados por países das 

Américas, não se podendo dizer o mesmo dos Estados Unidos. Segundo 

Casaldáliga, este país possui a melhor contra-informação do mundo. Um bispo 

dominicano disse a Dom Pedro que “vinte e oito dias de jejum de Miguel D’Escoto 

não podem ser notícia nos Estados Unidos”. Segundo D’Escoto é difícil romper o 

bloqueio do silêncio interessado e da contra-informação.87 

 Nes

ta primeira semana de visita à Nicarágua, Casaldáliga encontra-se com três 

personagens importantes da insurreição. Ernesto Cardenal (ministro da cultura), 

Fernando Cardenal (Vice-coordenador nacional da Juventude Sandinista), e Daniel 

Ortega, (presidente da Nicarágua). Assim Casaldáliga descreve tal encontro:  

 

“De pijama e em vigília; e de pé, como em estado de guerra, brinco com eles; se 

alguns me vissem no meio de vocês, com certeza escandalizariam. No meio dessa 

gente perigosa que somos, acrescenta, com seu ponderado sossego, Daniel. De 

toda maneira, se o Papa pode encontrar-se com Reagan, concluo, eu posso 

encontrar-me com vocês. 

Vê-se a guerra por toda a parte, até os mínimos detalhes da vida comum. O papel 

higiênico escasso. As peças de reposição são inventadas a domicílio, com muita 



criatividade. Os carros e seus pneus; os ônibus, sobretudo, dão testemunho de 

muita precariedade na Nicarágua agredida. A correspondência exterior é uma lenta 

operação insegura. A América Central – comentam, está como que censurando-se 

mutuamente, de país para país, porque o império conseguiu açular os irmãos entre 

si”.( CASALDÁLIGA, 1985.p.30.) 

  

 Seg

undo Casaldáliga, os países da América Central se preocuparam com seus próprios 

interesses, não havendo uma união dos países contra o imperialismo, cada um 

fizeram suas alianças da maneira que achavam melhor. Diante disso, a Nicarágua 

se vê traída, abandonada por seus vizinhos. Em conversa com um casal 

costarriquense, Casaldáliga pergunta se o grande mal da América Central é os 

Estados Unidos, eles respondem; é o México. Os Estados Unidos tem outra 

mentalidade, mas o México acredita que é melhor que nós. (CASALDÁLIGA, 1985, 

p. 30).  

 

 

 

5.2.2 O fim do jejum de Miguel D’Descoto. 

  

Por prescrição médica do Dr. Juan Ignácio, e do especialista americano Kevin Cahill 

que comandava a equipe que atendeu o papa ferido, em atentado anos antes, 

D’Escoto interrompe seu jejum. Foi um mês intenso e desassossegado. A pressão 

lhe sumiu em várias ocasiões e, a partir daquele momento, poderiam apresentar-se 

transtornos e até lesões irreversíveis. 

 Co

m Miguel, todos que o acompanhavam interromperam também o jejum. Para 

Casaldáliga a Insurreição evangélica estava entrando numa segunda fase. Era 



momento de visitar as comunidades feridas pela guerra, a fim de, como bispo, 

confortar as famílias, lançando sementes de esperança.  

 À 

noite, Casaldáliga se junta às centenas de pessoas vinda das montanhas, gente das 

comunidades; sacerdotes e religiosos para celebrar a eucaristia na Igreja do 

Coração de Jesus, dos padres dominicanos. Cada missa se torna para eles como 

um relembrar das lutas, a fim de renovar a esperança para os dias que seguem. As 

missas campesinas acompanham todas as anotações de viagem, pois, segundo o 

próprio autor; elas dizem tudo no tom adequado. As missas incorporam celebrações, 

denúncia, consolo e esperança. (CASALDÁLIGA, 1985, p. 34).  

 Em 

uma dessas missas, o cantor nicaragüense Carlos Mejía e seu conjunto estréiam o 

hino da “insurreição evangélica” de composição de Casaldáliga: 

 

Na luz primeira de nosso batismo... Na fé secular de nosso povo... Na comunhão de 

toda Igreja... No lar, na produção e no estudo... No coração renovado de nossos 

jovens... No sacrifício de todo os que lutam pela paz... No sangue derramado de 

nossos mártires... Na esperança irmã de toda América Central e de toda América 

latina... Na solidariedade de milhões de irmãos... Na oração, na renúncia, na 

unidade, na esperança da insurreição evangélica... No coração da puríssima... Na 

páscoa de Jesus. Acendemos nossa chama.(CASALDÁLIGA, 1985. p. 34) 

 

 

5.2.3 A recepção do jejum pelos meios de comunicação nicaraguense 

  

 Seg

undo Casaldáliga, os meios de comunicação deram uma boa cobertura ao jejum e 

as celebrações, exceto o jornal La Prensa88, que se queixava de falta de liberdade, 



e se referia ao jejum do sacerdote e chanceler Miguel D’Escoto em termos 

sarcásticos; “Precisava de uma dieta de emagrecimento”; “é um show 

propagandístico desesperado do governo sandinista”; “é uma saída elegante para 

logo renunciar ao cargo de chanceler.” (CASALDÁLIGA, 1985.p.34). 

 A 

rádio Voz da América, financiada pelos dólares estadunidenses, quando Miguel 

encerrou seu jejum, deu a notícia de que estava encerrando umas férias de 

chanceler. Para Casaldáliga, essa afirmação da Voz da América está relacionada 

com ao fato do mês de agosto, nos Estados Unidos, ser de férias. Portanto, quem 

jejua em agosto está em férias, quem combate em agosto está em férias, quem 

morre em agosto está em férias. 

O dominicano Rafael Aragon, que comandou, durante os trinta dias de vigília, as 

celebrações na Igreja do Sagrado Coração, declarou que o jejum do padre Miguel 

despertou uma evangelização forte na Nicarágua. Uma experiência de conversão e 

espiritualidade, conceitos importantes para o universo cristão. Além disso, trouxe de 

volta muitos cristãos que haviam se afastado da Igreja, muitos por medo, diante da 

agressividade de sacerdotes que acusam e até insultam os cristãos que participam 

do processo revolucionário. Esta vigília foi, conclui Rafael; uma forte irrupção, para 

os espaços públicos, do cristão e do eclesial neste processo. (CASALDÁLIGA, 1985, 

p. 35). 

 Par

a Casaldáliga, o maior desafio da Nicarágua pastoralmente, estava sendo vivido em 

torno dos jovens. Eles eram os que mais incisivamente esperavam ver a Igreja em 

uma postura “correta” e decidida, de encarnação histórica, de evangelização real. 

(CASALDÁLIGA, 1985, p. 45). Essa insurreição evangélica significava um 

“avivamento” na Igreja nicaragüense, pois os constantes conflitos entre ela e o 

governo fez com que apostatasse de sua missão evangelizadora. È bom lembrar 

que os jovens “Delegados da Palavra” tiveram um papel importante na disseminação 

da idéia de revolução, espalhando assim uma mensagem de rebeldia e esperança, 

combustíveis que alimentaram a revolução sandinista.   



 Ess

e afastamento de parte da Igreja nicaraguense dos problemas sociais e políticos 

fizeram com que muitos jovens encontrassem no sandinismo um ideal de vida, 

abandonando assim sua fé cristã. É justamente nesse ponto que Casaldáliga 

entende a importância de sua presença na Nicarágua, juntamente com outros bispos 

e religiosos. Durante vários dias, ele visitou cidades e vilarejos encorajando as 

pessoas a viver uma fé revolucionária. Vivência, calcada em determinado registro de 

fé, que ele chamou de: “rebelde fidelidade”. Na missa celebrada no colégio 

Calazans, ele relembra um antiguíssimo documento eclesial, a carta de Diogneto 

que descrevia assim os primeiros cristãos: 

 

Não se distinguem dos outros homens nem por sua terra nem por sua fala nem por 

seus costumes. Porque nem vivem em cidades exclusivas para eles nem falam uma 

língua estranha nem vivem separados dos demais... Vivendo e adaptando-se aos 

usos e costumes de cada país...participam de tudo como cidadãos, mas tudo 

suportam como estrangeiros; toda terra estranha é pátria para eles, e toda pátria 

lhes é estranha... (CASALDÁLIGA, 1985, p. 40). 

 

 Apó

s citar o documento, Casaldáliga diz: 

 

Não vai ser fácil. Cristo nunca disse que fosse fácil ser cristão. Teremos de carregar 

a cruz da renúncia e da contradição. Conjugar, com paciência e liberdade, o carisma 

e a estrutura, a profecia e o costume, dentro da Igreja, que facilmente se acomoda 

que tem medo do que é novo. Teremos de despejar evangelho na revolução; ser 

nela uma presença e uma ação crítica, fermento e sal, luz. Viver em rebeldia 

fidelidade, entre a comunhão e o conflito. E sempre, isso sim, respirar esperança e 

ser testemunhas da ressurreição. (CASALDÁLIGA, 1985, p.41). 

 



 Log

o após a missa, em entrevista à uma televisão estadunidense, Casaldáliga reforça 

essa necessidade da Igreja atentar para sua “verdadeira missão” naquela Nicarágua 

revolucionária: 

 

Nós como cristão, temos algo específico: a fé, a compreensão gratuita de uma 

revolução maior. Nós apostamos no reino, que é mais do que a Revolução 

Sandinista, porque vai mais além do pecado, mais além da morte, mais além de 

nossos programas e aspirações naturais... Esta fé devemos levá-la como 

contribuição à revolução. E também o perdão cristão; que não significa que 

neguemos a este país o direito à defesa. Devemos entrar no processo 

evangelicamente e não angelicamente... Como todos os demais, os cristãos devem 

colaborar na defesa, no estudo e na cultura, nos serviços populares, na crítica às 

estruturas, velhas ou novas, que devem sempre ser melhoradas, inclusive dentro da 

revolução. Ela, como todo ato humano não é perfeita. Nós os cristãos ( os 

eclesiásticos, sobretudo) temos sido formados para viver frente à sociedade, 

distantes da sociedade, embora de fato tenhamos julgado como o direito de 

controlar e definir tudo, como se no mundo não existissem nãos cristãos (ou como 

se estes nãos fossem capazes)... (CASALDÁLIGA, 1985.p.45) 

 

 A 

Igreja cristã, historicamente, não se relacionou bem com nenhuma revolução. Em 

grande parte porque a Igreja, como instituição, a hierarquia mais especificamente, 

conviveu quase sempre bastante bem com o poder estabelecido dos privilegiados. 

Acrescentando-se a isto o medo do socialismo, podemos entender a situação 

eclesiástica da Nicarágua.  

 Pas

sando pela cidade de El Ojoche, Casaldáliga se reúne com os Delegados da 

Palavra. Esses grupos de camponeses são os grandes responsáveis pela 

evangelização da Nicarágua. Mais de vinte anos se passaram desde que os 



Delegados da Palavra surgiram na vizinha Honduras, somente em 1985 que eles 

receberam o devido reconhecimento e importância por parte da Igreja nicaraguense. 

 Da 

mensagem de ânimo trazida pelo Bispo aos Delegados da Palavra de El Ojoche, 

Casaldáliga anotou o trecho abaixo: 

 

Eu os animo à livre fidelidade. Pelo Evangelho. E falamos, outra vez, da Igreja, 

difícil, mas sempre nossa. Vocês, camponeses, são Igreja como eu, Bispo. Sua 

carteira de evangelizadores é o próprio Batismo que receberam um dia. Ser batizado 

é ser evangelizador.  A História da Igreja, além do mais, é uma boa mestra para 

continuar sendo e fazendo Igreja, apesar de tantos eclesiásticos pesares. 

(CASALDÁLIGA, 1986, p.52) 

  

Os discursos proferidos por Casaldáliga, até mesmo aqueles ditos ao pé do ouvido, 

não deixavam de fazer críticas à Igreja. Porém, o tom adotado é de crítica 

respeitosa, a fim de não causar conflitos eclesiásticos. Além do mais, como disse 

Jung Mo Sung89, “se a Igreja fosse santa, eu não poderia estar nela”. È nessa 

perspectiva que Casaldáliga se dirige à Igreja local na Nicarágua. Talvez isso 

explique parte de tão grande admiração recebida, pelo bispo, da parte dos 

nicaraguenses até hoje. 

  

 

5.3 O Martírio nos escritos de Casaldáliga 

  

O martírio é um dos eixos temáticos que percorre todo o diário. O contexto político-

social da Nicarágua desde Sandino foi marcado por vários mártires que, acreditando 

numa causa, tiveram o seu sangue derramado, servindo de exemplo para sua 



geração e gerações futuras. Tais personagens lutaram, ora em prol da revolução, 

ora manifestaram-se contra a injustiça em nome de sua fé. Não é de se estranhar, 

portanto, a ênfase dada por Dom Pedro ao tema do martírio. Primeiro é sabido que 

sua trajetória foi marcada pelo martírio, como será explicado mais adiante. Segundo 

que ao chegar à Nicarágua em guerra, ele se depara com inúmeros mártires sejam 

eles religiosos ou não. Homens, mulheres que entregaram suas vidas em favor de 

sua pátria.  

 A 

idéia de martírio é tão antiga quanto a Igreja. A memória do povo cristão foi marcada 

pelos inúmeros mártires que compõe a história de perseguição sofrida pela Igreja, 

desde a época de Nero, no primeiro século. Logo depois do término da grande 

perseguição geral (304-313), conhecida sob o nome de perseguição de Diocleciano, 

os mártires marcaram a religião popular no século IV de maneira impressionante. 

Segundo Eduardo Hoornaert, o fervor popular se concentrava nos mártires, seja na 

ânsia de se conseguir um sepultamento próximo do local onde houvesse algum 

mártir enterrado, seja, sobretudo pelo culto das relíquias ou restos que de qualquer 

forma tivessem tido contato com o santo mártir. Foi necessário que o próprio 

imperador Teodósio (378-395) proibisse formalmente o corte dos corpos dos santos 

e o comércio das relíquias, tão grande era a vontade popular de apropriar da 

“intercessão” dos santos. 

 Ess

a memória construída nos três primeiros séculos se tornou conhecida como “era das 

perseguições”. Há vários relatos de cristãos que foram jogados aos leões no Coliseu 

de Roma, ou das catacumbas, onde os cristãos teriam procurado refúgio na hora 

das perseguições. Mesmo sabendo que as imagens das catacumbas foram criadas 

no século XVII, quando começou uma batalha literária entre os que procuravam 

enfatizar o impacto das perseguições romanas sobre a formação histórica do 

cristianismo e os que intentaram relativizar a importância da perseguição/martírio na 

evolução do cristianismo, não se pode negar a historicidade do morticínio de cristãos 

no Coliseu. O certo é que a História do cristianismo se funda a partir do martírio. 

Segundo a tradição, Jesus Cristo foi mártir, ele entregou sua vida em favor da 

humanidade, sendo assim assassinado pelo os homens do Império. 



 

 Seg

undo o teólogo jesuíta Jon Sobrino, os mártires não são uma causa a mais. Para 

eles, mantidos vivos pela memória, converge uma constelação de realidades, que 

são as mais fundamentais para o ser humano e para o crente: Deus e história, graça 

e pecado, vida e morte. Tais oposições dialéticas estão sempre presente em 

qualquer texto de Casaldáliga sobre os mártires90. Todavia, Jon Sobrino chama a 

atenção para a necessidade de mencionar que o martírio é, às vezes, apenas uma 

realidade que se conhece “por ter ouvido falar” ou “por ter lido”, porém outras vezes, 

sua memória está associada a uma realidade próxima, dessa maneira a análise 

adquire uma profundidade especial. Quando isso acontece, o martírio, segundo 

Sobrino, deixa de ser apenas um tema de interesse de historiadores e pensadores, 

ou para membros dos dicastérios romanos91 que investigam se houve ou não 

martírio. O interesse então passa a ser que fazer com os mártires, que causa 

defendiam? O que vamos fazer com essa causa? O martírio transforma-se então em 

um conceito pragmático, que inclui a disposição a um fazer. Isto é: os crentes 

sentem-se chamados a mimetizar a causa do mártir. E daí o questionamento: será 

que essa vida que foi entregue, em martírio, faz realmente com que a causa avance, 

ou se tudo termina no absurdo, na perda de uma vida sem que haja sentido algum 

nisto?  

 Há 

dois momentos que marcaram a trajetória de Casaldáliga, momentos de martírio. O 

primeiro foi o da morte do padre João Bosco Burnier, em 1976. Este sacerdote, que 

trabalhava na Prelazia dirigida por D. Pedro Casaldáliga, protestava contra a 

detenção e tortura de duas mulheres. Elas estavam detidas em delegacia policial e 

sofriam torturas como privação de alimentos e água, e também violências físicas 

como a imposição de agulhas na garganta e sob as unhas. Ao dizer para os 

soldados pararem, Casaldáliga e João Bosco Burnier foram espancados, seguido de 

um disparo de arma de fogo atingindo o padre Burnier, matando-o poucas horas 

depois. Isso aconteceu há mais de trintas anos, porém marcou Casaldáliga, sua 

poesia, sua teologia e sua fé. D. Pedro, à luz de sua fé, refletiu sobre a “realidade 

total” expressa no martírio: a defesa das vítimas e a fidelidade do cristão até o fim, 

perante a justiça, a violência, o assassinato. Para Casaldáliga, o martírio não é 



meramente pensado, mas aprendido em sua realidade, realidade vista sob o prisma 

da fé.  

 Out

ro momento marcante, na trajetória martirial de Casaldáliga, foi o assassinato de 

Dom Oscar Romero, em El Salvador, assassínio realizado por forças de ultra-direita, 

que viam no arcebispo de San Salvador um aliado da guerrilha esquerdista, em 

sublevação contra o governo do país. Dias depois desse acontecimento, Casaldáliga 

escreve uma carta datada em São Félix, de 8 de maio de 1980 ao seu amigo Jon 

Sobrino, sacerdote espanhol radicado em El Salvador, exaltando o martírio: 

 

Chegou-nos, imagino, quanto a vocês, com que tremenda força e proximidade, a 

trágica boa nova da morte de Romero. Pedia-me uma carta para ele. Isso me 

comove. Eu a escrevi uma infinidade de vezes nestes dias. Sinto-o como um irmão 

maior, como um precursor amado e perigoso. Como um santo da América, pastor e 

mártir da total fidelidade... Agora não lhe faltam homenagens. Até mesmos os que 

matam os profetas sabem levantar-lhes monumentos, depois de mortos. Já dizia o 

Senhor. Vejo, não obstante, que a morte de Romero calou fundo. Esta foi sua 

melhor homilia, indiscutivelmente... (FORCANO, 2011, p.130) 

 

 Foi 

em meio aos mártires que viveu Casaldáliga, ele mesmo declarou que desejava ser 

mártir. (FORCANO, 2011, p. 133). Note-se como ele se referiu, na mensagem acima 

citada, à morte de D. Romero: “boa nova”, expressão tradicionalmente reservada, 

entre os fiéis, para designar o próprio texto do Evangelho.  

Essa interpretação da morte em martírio não o torna um masoquista. Não significa 

que Dom Pedro não se encanta com a vida. Tampouco se vê a arrogância de alguns 

cristãos dos primeiros séculos, que buscavam no martírio uma perfeição maior, a tal 

ponto que a hierarquia da Igreja teve de freá-los e condená-los. Cumpre ao analista 

entender seu objeto a partir de seu universo específico – no caso aqui, relacionar 

determinado ator social a específica leitura do cristianismo. Casaldáliga adquiriu a 



consciência martirial em sua trajetória e ela é coerente com sua perspectiva cristã e 

pastoral. Afinal, segundo a tradição cristã, o Bom Pastor é aquele que dá sua vida 

pelas ovelhas.92Trata-se, sob as lentes da fé libertadora de D. Pedro, de um 

exercício de radicalidade e solidariedade para com o povo latino-americano 

empobrecido. Povo oprimido que, nos escritos da Teologia da Libertação, é 

apresentado como “crucificado” – fórmula muito cara ao citado Sobrino, de quem 

Casaldáliga é interlocutor freqüente.93 Lembre-se que a experiência “martirial” do 

próximo é sempre mencionada como experiência pascal (libertação da Cruz). 

Casaldáliga repete-o sem cessar: 

 

Com base em minha fé cristã, essa é a alternativa: vivos, vivas, ou ressuscitados, 

ressuscitadas; vivos aqui mortalmente, vivos lá ressuscitadamente... a morte, pela 

qual passamos (toda morte é pascal), certamente não é conatural... A ressurreição 

não nos é conatural: é puro dom gratuito do Deus da vida. (FORCANO, 2011, 

p.134). 

 

 Ess

as linhas são uma confissão de fé. Por de trás dela, no entanto, há uma apreensão e 

um diagnóstico da realidade. Esta confissão de fé é possível devido ao contato, 

bastante próximo, com a morte martirial. Segundo Jon Sobrino, a experiência de 

martírios próximos, inclusive possíveis para a própria pessoa, esclarece o que 

alguém pensa que seja o martírio, o que ele é de fato, os elementos que o configura, 

suas causas e conseqüências.  

O caso de dom Oscar Romero é paradigmático. No mês que seria assassinado, em 

uma entrevista a El Diário de Caracas, ele falou do seu próprio martírio como 

presente de Deus: 

 

Fui freqüentemente ameaçado de morte. Devo dizer-lhes que, como cristão, não 

creio na morte sem ressurreição. Se me matarem, ressuscitarei no povo 



salvadorenho. Digo-o sem qualquer arrogância, com a maior humildade. Como 

pastor, sou obrigado, por mandato divino, a dar a vida por aqueles a quem amo, que 

são todos os salvadorenhos, mesmo por aqueles que vão me assassinar. Se as 

ameaças chegarem a se cumprir, desde já ofereço a Deus meu sangue pela 

redenção e ressurreição de El Salvador. O martírio é uma graça que não creio 

merecer. Porém, se Deus aceitar o sacrifício de minha vida, que meu sangue seja 

semente de liberdade e o sinal de que a esperança será em breve uma realidade. 

Se for aceita por Deus, que a minha morte seja pela libertação de meu povo e como 

testemunho de esperança no futuro. Se chegarem a me matar, você pode dizer que 

perdôo e bendigo aos que o houverem feito. Tomara que se convençam de que irão 

perder seu tempo. Um bispo morrerá, porém a Igreja de Deus, que é o povo, não 

perecerá jamais. (Entrevista a El Diário de Caracas, março de 1980, ver 

CASALDÁLIGA, 1986, p. 86) 

 Mor

te, ressurreição, humildade, mandato divino, dar a vida, graça, redenção e 

libertação, liberdade e esperança de El Salvador, perdão e benção aos assassinos, 

“o povo não perecerá jamais”. Tudo isso circula em torno da vida do arcebispo, mas 

ele o vê com clarividência quando sente que o martírio está próximo. E trata de seu 

martírio. Segundo Casaldáliga, aí esta a eloquência inigualável dessas palavras, 

como foram as de Policarpo ou Inácio de Antioquia, nos primeiros séculos da Igreja. 

(CASALDÁLIGA, 2011, p. 135). 

 E, 

em dias atuais, no Terceiro Mundo, dá-se a denominação de mártires a uma 

multidão de testemunhas da fé. E, em muitos países, tais listas são encabeçadas 

por dom Romero, “nosso pastor e mártir”, diz Casaldáliga. Não morreram jogados 

aos leões no circo romano, mas sim assassinados pelos esquadrões da morte e da 

segurança nacional. (CASALDÁLIGA, 2011, p.136). 

 A 

proposta de Casaldáliga em seu diário de viagem é manter a causa do martírio 

devidamente atualizada; anunciar o reino de Deus, “a causa mais nobre da 

humanidade”, como dizia Rutilio Grande, o primeiro sacerdote assassinado em El 

Salvador. Em 1995, na Assembléia Geral XXXIV dos jesuítas, como lembra Jon 



Sobrino, alguns assistentes estavam surpresos com o fato de que os latino-

americanos falassem com naturalidade de “mártires pela justiça”. E, embora sem má 

intenção, em outros ouvintes podia surgir a dúvida: se não teria sido um excesso de 

política o que os teria levado à morte. Outros sentiram um impacto ao ouvir falar da 

perseguição e do martírio nos países comunistas do Leste da Europa, como se a 

idéia houvesse desaparecido do imaginário da América Latina. 

 Tan

to na Nicarágua como em El salvador, os mártires, por um lado são amados e 

venerados, por outro, são odiados e escondidos, e existe a terceira forma de olhá-

los que não é tão nítida como aconteceu com dom Romero. Afirma-se que, para a 

beatificação dele, é preciso esperar algum tempo, o que não constitui problema para 

o povo, que já o venera. Casaldáliga adverte que seria injúria querer canonizá-lo, 

como se já não fosse santo. (FORCANO, 2011, p. 138). A esse processo de 

beatificação, Casaldáliga ainda afirma: 

 

As razões aduzidas em público pelas cúrias, para justificar por que o processo não 

avança com fluidez, nada têm a ver com a ortodoxia nem com a ortopráxis, uma vez 

que o arcebispo venceu ambas as provas. Ao que parece, tampouco vem a ser um 

problema definir se o martírio foi in odium fidei (por ódio à fé) ou in odium iustitiae 

(ou por ódio a justiça), ou como se discutiu em determinado momento, se no caso 

seria preferível escolher o caminho de confessor ao de mártir. E o motivo da 

paralisação, é o perigo de que a figura do arcebispo seja manipulada politicamente, 

sobretudo pela esquerda. (FORCANO, 2011, p. 138.) 

 

 Cas

aldáliga nos lembra que em El Salvador, a manipulação da direita, acusou dom 

Romero de marxista. “Dom Romero vende sua alma ao diabo”, assim foi intitulado 

um periódico ultradireitista da época. (FORCANO, 2011, p. 138). Há um texto escrito 

em fevereiro de 1992, sete anos após sua viagem a Nicarágua, onde Casaldáliga 



relata o assassinato de seus irmãos claretianos durante a guerra espanhola em, 

Barbastro: 

 

Chegada à hora do horto e o caminho do calvário e da cruz, no salão dos 

esculápios, pelas ruas acossadas ou no vale de San Miguel, toda a vocação cristã e 

claretiana de nossos irmãos retumbaram em um testemunho poucas vezes igualado 

nas atas dos mártires, antigos ou modernos: aquele estado de oração, a Eucaristia 

das catacumbas, seus escritos estremecedores, seus cantos, seus beijos, sua 

exaltação... Era o clímax do seguimento de Jesus; a paixão por sua causa, o Reino, 

o reino de Cristo Rei e seu reinado social explicitamente; era o próprio perdão de 

Jesus a seus verdugos; a alegria de ter sido considerados dignos de padecer pelo 

Nome; e até mesmo a renúncia ao sacerdócio ou ao apostolado, em favor do 

martírio prematuro. (FORCANO, 2011,p. 139) 

  

 Os 

mártires latino-americanos na visão de Casaldáliga foram mortos por defenderem a 

causa do Reino. Por defenderem os pobres inocentes e indefesos, que morriam a 

morte lenta da repressão. Houve mártires porque antes houve vítimas. A renovação 

da consciência cristã promovida por Medellín, a cristologia do Jesus histórico, a 

Teologia da Libertação, fundaram um novo olhar para o mártir, compreendido por 

Casaldáliga como pessoas que quiseram salvar e libertar. Ouviram o eco das 

palavras de Deus; “Eu vi o clamor do meu povo que está no Egito, e ouvi os 

clamores por causa dos opressores... E desci para livrá-los” (Êxodos 3,7). Nesta 

leitura, advinda da Teologia da Libertação, os mártires latino-americanos deram 

prosseguimento e atualizaram o caminho de Jesus; compaixão, denúncia e 

fortaleza. Foram pessoas que uniram fé e compromisso social progressista. 

(CASALDÁLIGA, 1985, p. 80). 

Para Casaldáliga, urge trazer à memória os inúmeros mártires do Continente. Mas 

não apenas eles, cumpre ter na lembrança os pobres e as vítimas que os moveram 

a serem o que foram. Conforme fazia dom Romero em suas homilias, é preciso 



nomear, uma a uma, todas as vítimas, sem esquecer nenhuma delas. Casaldáliga 

sempre as tem presentes, e periodicamente recorda a situação do mundo que vê 

como vitimado por forças de opressão, entre elas o capitalismo, o imperialismo e o 

latifúndio. Em sua homilia na Romaria dos mártires da caminhada, ele lembrou: “A 

África foi chamada o calabouço do mundo, uma Shoá (holocausto) continental. 

Sobrevivem 2,5 milhões de pessoas na terra com menos de dois euros ao dia e, 

diariamente, morrem de fome 25 mil pessoas, segundo a FAO.”94. Tudo é relativo, 

menos Deus e a Fome. (CASALDÁLIGA, 1985. p. 92). 

 Cu

mpre, agora, avançar algumas décadas para analisar um documento importante 

produzido pela Conferência geral do episcopado latino-americano do Caribe. O 

interesse aqui é compreender o que Casaldáliga pensa sobre este documento 

quando o mesmo trata a respeito dos mártires latino-americanos. 

 

5.3.1 Aparecida: documento em memória dos mártires? 

 

 A 5ª 

Conferência geral do episcopado latino-americano do Caribe, no período de 13 a 31 

de maio de 2007, produziu um documento final, chamado Documento de Aparecida. 

Neste texto, que faz uso do método ver, julgar e agir, diferentemente de outros 

documentos eclesiásticos recentes, faz menção aos mártires. Segundo Casaldáliga, 

Aparecida empenhou um grande esforço, com bons resultados, para dar nome aos 

pobres do Continente em suas múltiplas manifestações. Ao analisar esse 

documento, percebe-se que ele não explica com clareza, e de maneira 

determinante, o que são os mártires. A razão pode está no fato de não mencionar 

que Jesus, segundo a tradição, por tomar a defesa dos pobres, entrou em conflito 

com os poderes de seu tempo e foi assassinado por eles. 

 Par

a Jon Sobrino, o ponto de interesse, aqui, esta em que, sem tomar em consideração 

esse conflito, tampouco se entende a razão histórica do martírio de nossos dias na 



América Latina, e, isso ignorado, também não se poderá historiar adequadamente a 

profundidade teologal do amor e ódio (o odium fidei, iustitiae), a graça e o pecado 

expresso pelo martírio. (SOBRINO apud FORCANO, 2011, p. 145). 

 Do

m Pedro e dom Romero viram-no, sim, com clareza, mas puderam vê-lo porque 

fizeram a si mesmos a pergunta-chave: 

 

“Por que se mata?”. D. Romero dizia: “Eu creio e para mim é motivo de orgulho, 

poder dizer que a arquidiocese de San Salvador não quer ser indiferente nem 

cúmplice da situação de pecado e de violência estrutural que existe em nosso país... 

Mata-se, porque incomodam... (Os mártires) são verdadeiros homens que chegaram 

até os limites perigosos em que a UGB (Unión Guerrera Blanca)95 ameaça, nos 

quais se podem marcar certas pessoas, acabando por matá-las, como mataram a 

Cristo. (FORCANO,2011, p. 139).  

 

  

Esta advertência é essencial, porém esta ausente no texto de Aparecida.96 Para 

Casaldáliga, as conseqüências disso são empobrecedoras, não só para 

compreensão dos mártires, mas também para saber “o que fazer com ele”, isto é, 

para saber “como ser Igreja hoje”. Na cristologia de Aparecida, mostra-se o Jesus 

que vive e morre com amor, todavia, não há resposta explícita para a pergunta; “por 

que morre Jesus e por que o matam”, como propôs Ellacúria97, como sendo a raiz 

do martírio. Omissão que obscurece algo crucial: a adoção de dada eclesiologia não 

é politicamente neutra. Antes, ela gera conflitos. E, no limite, pode gerar mártires. 

Mártires que se tornam, eles próprios, depositários de determinada memorialística 

cristã. E, no registro de fé inspirado na TdL, tal exercício de memória está ligado à 

dada militância progressista cristã latino-americana. No caso do texto de Casaldáliga 

aqui analisado, tais conexões ficam muito claras.  

 A 

imagem de Jesus descrita no texto de Aparecida tem um significado importante para 



entendermos o conceito de mártir nesse documento. Há dados bem expostos sobre 

Jesus, porém não se menciona o contexto histórico de sua vida e de seu agir, o que, 

decisivamente, ainda que não seja esta a intenção, isto gera uma imagem de Jesus 

desprovida de conflitividade, a-histórica. E, no que diz respeito ao martírio, há duas 

graves omissões. 

 Não 

se afirma que a mensagem de Jesus foi uma boa notícia para uns e uma má notícia 

para outros. Segundo a tradição cristã, a boa nova é dirigida aos pobres e a má é 

dirigida aos ricos (Lc 6,20-26). O evangelho diz o mesmo com relação à Maria: 

“Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os 

indigentes e despediu de mãos vazias os ricos” (Lc 1,52-53). Segundo o texto 

bíblico, em Jesus havia compaixão pelos oprimidos e indignação contra os 

opressores.98 Sua missão é apresentada como caminho até a morte, morte 

explicável não por arcanos desígnios divinos e, sim, por razões históricas claras, por 

subverter a ordem romana e desafiar os poderes constituídos em torno do Templo 

de Jerusalém. Daí a dupla acusação que leva o Jesus histórico à Cruz: subversão e 

blasfêmia. 

 Est

a cristologia segundo Casaldáliga reflete-se nas afirmações do documento a respeito 

dos mártires. Cita o tema, diz coisas boas e verdadeiras sobre eles. Entretanto, não 

explica em que consiste esse martírio, mesmo quando faz alusão a ele, transmitindo 

uma impressão como se “o martírio fosse um valor em si mesmo, em exemplo de 

vida heróica”. Outorga credibilidade à Igreja, porém não faz referência à 

soteriologia99 em que se fundam os evangelhos: é dada a morte de Jesus por 

anunciar e iniciar o reino e querer libertar-nos do anti-reino. 

Para Dom Pedro, é importante recordar, diante do silêncio de Aparecida, o fato de 

que os mártires, em sua morte violenta, se assemelham a Jesus.  Em poema 

dedicado a dom Romero, Casaldáliga coloca transcendência em tom de poesia; “O 

verbo se fez morte outra vez em tua morte”. E passa a historiar: “Assassinado a 

soldo, a dólar e ao padrão monetário, por ordem do império”. 



 Tan

to no diário de viagem de dom Pedro, como em seus escritos, fica expresso sua 

admiração para com todos aqueles que dão a vida pela causa. Tanto na Nicarágua, 

até confins da terra, os mártires do reino são vistos como santos. Em solo 

nicaragüense, Casaldáliga, ao se lembrar de Dom Romero em uma de suas 

homilias, disse: “São Romero da América”, provocando tensão entre cristãos mais 

conservadores, alguns deles encastelados em dicastérios romanos. Afinal, o bispo 

do Araguaia estaria se adiantando ao processo canônico que tem a prerrogativa de 

“fazer santos” (e, por extensão, cristãos modelares)? Casaldáliga teve que explicar 

dizendo: “Não estou falando de cânone, nem de doutrina. Vou ler uma poesia.” 

(SOBRINO, in FORCANO, p.149). 

  

5.4 Reinocentrismo: utopia do Reino de Deus 

  

O martírio é o resultado da entrega total por determinada causa. Causa essa que 

Casaldáliga afirma ser a Reino, conceito interpretado com base em seu cristianismo 

contestador e progressista. Esse termo, Reino, abre seu diário. E, a todo tempo, o 

autor afirma que o Reino de Deus é o centro de sua vida e teologia, e que a 

“insurreição evangélica” é o caminho para a implantação desse Reino. 

Em seus livros, “Na Procura do Reino” (de 1988) e “Espiritualidade da Libertação” 

(de 1994), Casaldáliga criou o neologismo “reinocentrismo” para exprimir o 

significado do reino em sua espiritualidade e missão. Tal visão cristã, que se 

apresenta por libertadora, é um tema chave que acompanha sua trajetória ao longo 

dos anos. 

Para o autor, a essência do cristianismo não é Jesus. (CASALDÁLIGA, 1994, p. 

108). De volta ao Jesus histórico, Casaldáliga busca o critério do absoluto, para 

entender que Jesus não fez da sua pessoa o centro de sua missão, ao contrário, 

negou sua própria vida em favor dos outros. Nas palavras do autor: 

 



“Jesus não foi absoluto para si mesmo, Jesus não pregou a si mesmo como centro. 

Hoje isso é claro no nível da exegese e da cristologia. O próprio Jesus é relacional, 

ou seja, Jesus só pode ser compreendido a partir de algo distinto e maior do que ele 

mesmo, e não diretamente em si mesmo”. (CASALDÁLIGA, 1994, p. 108) 

  

Isso quer dizer que a espiritualidade cristã, segundo ele, não admite absolutizar 

Jesus e cair numa redução personalista da fé cristã. Para Dom Pedro, mesmo sendo 

tão central a posição que ocupa o Jesus histórico, Jesus nunca é um absoluto que 

nos encerra numa intimidade personalista isolada da história e da escatologia, e por 

isso distante do Reino. (CASALDÁLIGA, 1994, p. 109). 

 O 

central para Jesus não é simplesmente “Deus”. Segundo o autor, Jesus não é grego 

e nunca imagina falar de Deus sem relação com a história, sem relação com a 

humanidade. Jesus não fala de “Deus simplesmente”, mas do Reino de Deus e do 

Deus do reino. O último (o mais importante) para Jesus não é simplesmente Deus, 

mas Deus em relação concreta com a história e com a plenitude da mesma, no 

próprio Deus. (CASALDÁLIGA, 1994, p. 110). 

 O 

objetivo, para Jesus, não era a Igreja. Jesus não pretendeu fundar uma Igreja, no 

sentido convencional do termo. Aliás, o eclesiocentrismo parece ser um mal 

invencível da fé cristã. Para Casaldáliga, o eclesiocentrismo é uma das heresias 

cristãs que, com mais inconsciência e impunidade, foram introduzidas na história da 

fé, tanto no passado como no presente. (CASALDÁLIGA, 1994, p. 110). 

 O 

absoluto para Jesus também não é o “Reino dos Céus” entendido como um lugar 

transcendental. Nos evangelhos não parece que o céu, “em uma versão 

absolutamente transcendental e em distinção e oposição a que esse último se 

realize de alguma forma na história dos homens”, seja central para Jesus. Ele não 

faz do céu o centro de sua vida e mensagem.  Para a Teologia da Libertação, e é 

este registro de fé que interessa particularmente aqui, essa visão “para além da 



história” tem acarretado muitos anos de alienação, pois faz com que os cristãos 

vivam dependentes de datas apocalípticas para a “volta de Jesus”.100 Enfim, a uma 

fé “desencarnada”, Casaldáliga opõe a fé engajada. Seu diário de viagem é uma 

defesa apaixonada desta fé militante. 

 Se 

o absoluto para Jesus, segundo Casaldáliga, não é ele mesmo, nem Deus e nem a 

Igreja, o que será o centro da sua vida e missão? A resposta é o “Reino de Deus”, o 

que ele preferiu chamar de “reinocentrismo”. Segundo Casaldáliga, o próprio Jesus 

expressou isso claramente na petição central de sua oração: “Venha o Teu Reino” 

(MT 6, 10). De qualquer forma, não basta afirmar a centralidade do Reino de 

Deus101. No cristianismo; é preciso igualmente estar certo a respeito da 

interpretação fundamental. O que era o Reino de Deus para Jesus? 

  

Segundo Leonardo Boff em seu livro Jesus Cristo Libertador, o Reino de Deus é: 

 

Uma verdadeira obsessão de Jesus, sua única causa, porque é a causa 

onicopreensiva. O conceito Reino de Deus aparece 122 vezes nos evangelhos, das 

quais 90 vezes na boca do próprio Jesus. O Reino é  senhorio efetivo (reinado do 

pai) sobre todos e tudo. Quando Deus reina, tudo se modifica. Justiça, liberdade, 

fraternidade, amor, misericórdia, reconciliação, paz, perdão, constituem a causa pela 

qual Jesus lutou, pela qual foi perseguido, preso, torturado e condenado a morte. 

(BOFF, 1991, p. 48) 

 

 Cas

aldáliga reforça essa concepção de Reino da seguinte forma: O Reino de Deus é a 

revolução e a transfiguração absoluta, global e estrutural desta realidade, do 

homem, do cosmos, purificados de todos os males e cheios da realidade de Deus”. 

(CASALDÁLIGA, 1994, p.111) 

  



 

5.4.1 O Reino de Deus na História 

  

Para Leonardo Boff e Casaldáliga, descobrir o tema do Reino de Deus é descobrir a 

inevitável dimensão histórica do cristianismo em sua integralidade, pois, segundo a 

tradição judaico-cristã, Deus é um Deus da história, entrou na história, tem uma 

vontade e um projeto sobre a história. Essa relação entre Deus e a história, tem sua 

plenitude no advento Jesus. Portanto seu projeto é o Reino de Deus. 

(CASALDÁLIGA, 1994, p, 113). 

 Ess

e “projeto divino”, na visão desses pensadores e militantes liberacionistas, é histórico 

e trans-histórico. Tem seu desenvolvimento, seu crescimento, sua história. É a 

história da salvação102, isto porque a salvação é a realização do Reino de Deus. É 

trans-histórico porque alcançará sua plenitude além da história, essa plenitude da 

história não é “outra história”, mas essa história introduzida na ordem da vontade de 

Deus. (CASALDÁLIGA, 1994, p, 113). 

 Port

anto para Dom Pedro, só o Reino de Deus é absoluto. Todo o resto é relativo. 

(CASALDÁLIGA, 1994, p, 115). Isso quer dizer que toda sua atividade cristã há de 

ser práxis do Reino, ou seja, “viver e lutar pela causa de Jesus”, militância pelo 

Reino de Deus. Este é seu objetivo, sua causa. Todo o resto são meios e mediações 

a serviço do reino. Elas não valem por si mesmas, mas só na medida em que 

servem ao Reino. 

O conceito de reino de Deus não é tão claro (ou facilmente aceito) como propõem os 

Teólogos da Libertação. Entre cristãos de variadas matizes, fala-se na implantação 

desse reino, o “já, mas ainda não”, ao mesmo tempo em que ele é projetado, de 

forma escatológica, para fora do tempo histórico. Um reino onde não há violência, 

não há “pecado”, livre de injustiça, nos faz lembrar a Ilha da utopia de Thomas 

Morus do século XVI.103  



Portanto, para Casaldáliga, a causa do Reino é o sentido de sua vida, é o que o faz 

amar essa Nicarágua sofrida, o reino é sua chave hermenêutica para ler o tempo, a 

vida, a política e sua teologia. É baseado nessa afirmação que ele mesmo 

caracteriza sua espiritualidade como sendo, “histórica, utópica, ecumênica, a partir 

dos pobres, libertadora e não eclesiástica.” (CASALDÁLIGA, 1994.p, 115). 

 

5.5  Macro Ecumenismo: utopia possível? 

 

 A 

“insurreição evangélica” nicaraguense teve um objetivo principal para Casaldáliga: 

nas várias anotações de sua viagem, em várias cidades em que ele celebrou suas 

missas, confortando e animando aquele povo, Dom Pedro sempre referiu à grande 

pátria. Parece que essa referência não significava a apenas a América Central, ou 

América latina. Há uma especificidade teológica nesse termo, pois o mesmo sempre 

vem acompanhado do termo “ecumenismo”. 

  A 

teologia define ecumenismo como o processo de busca da unidade entre as Igrejas 

Cristãs. O termo ecumênico provém da palavra grega οἰκουμένη (oikouméne), 

designando "toda a terra habitada". Essa busca pela unidade não inclui inicialmente 

outras religiões, cunhando outro termo para isso, conhecido como diálogo inter-

religioso. No Brasil, houve várias tentativas de aproximar as Igrejas católica e 

protestante, tendo seu melhor resultado na década de 1980. hoje pouco resultado é 

visto devido principalmente ao crescimento das Igreja evangélicas iindependentes, 

onde não há uma hegemonia doutinária entre elas.  

As criticas são feitas de ambos os lados: para o lado protestante, há a acusação de 

a Igreja Católica "não muda"; e para o lado católico, há a acusação de que o 

verdadeiro ecumenismo não se dá abandonando a verdade revelada, mas seguindo-

a plenamente através da "Igreja do Deus Vivo, Coluna e sustentáculo da Verdade" (I 

Tim 3:15), a qual os católicos crêem ser a Igreja Católica. Além disso, a proposição 

católica  "fora da Igreja não há salvação" é considerado pelos protestantes como 



uma barreira que impede a eficácia de um ecumenismo de "mão-dupla". Mas, a 

Igreja Católica afirma também que todos os não-católicos podem ser salvos, desde 

que "procuram sinceramente Deus e, sob o influxo da graça, se esforçam por 

cumprir a sua vontade".104  

Neste aspecto, a TdL se caracteriza principalmente por sua abertura e sua simpatia 

para com múltiplos movimentos religiosos ou não, que tem como princípio a 

libertação. Não é por acaso que ela foi em grande parte bem aceita por movimentos 

políticos/sociais na América Latina, alguns deles não católicos e mesmo laicos. Este 

fenômeno de abertura e de acolhida obedece uma índole, a um “espírito”, que 

Casaldáliga chama de ecumenismo integral ou “macroecumenismo”. Se o 

ecumenismo se refere ao diálogo, intercâmbio e comunhão entre os cristãos, Dom 

Pedro acrescenta  o prefixo “macro para se referir à ampliação dessas dimensões 

além das fronteiras do cristianismo.  

O vocábulo “macroecumenismo” não me parece muito feliz. Tem sido questionado 

desde sua primeira origem, mas continua sendo usado na pastoral e na teologia. A 

teologia elaborada a partir da cultura e da religiosidade afro-indígena, por exemplo, o 

preserva e usa com desembaraço. O importante aqui não é discutir a propriedade do 

nome e sim seu conteúdo e sentido.  

Ele surgiu em um clima de protesto contra o perigo de se transformar o evento dos 

500 anos da evangelização da América em uma comemoração “festiva”, circunscrita 

aos donos do poder e correndo sério risco de esquecer todas as atrocidades que as 

sucessivas dominações, desde a “conquista” trouxeram consigo para milhões e 

milhões de pessoas. Por essa razão, organizou em Quito, paralelamente à 

Assembléia de Santo Domingo, uma Assembléia popular com representantes de 

várias religiões e etnias. O encontro foi chamado desafiadoramente de “Assembléia 

do Povo de Deus”. Tinha a finalidade de fazer contraponto ao estilo possivelmente 

alienado de outras comemorações. Foi nesta ocasião que surgiu ou se legitimou o 

vocábulo “macroecumenismo”. 

Casaldáliga, citando seu amigo José María Virgil, deu uma definição do conceito 

“macroecumenismo”: 



 

Em primeiro lugar, ME é o já dito: o ecumenismo no seu nível maior, abarcando não 

só as relações entre as confissões cristãs, mas as relações entre todas as 

religiões,incluindo o ateísmo. Num sentido mais de espiritualidade, diríamos que o 

ME é um talante, um espírito de grande abertura, de reconhecimento dos outros, dos 

religiosamente outros, com uma capacidade especial para encontrar mais os pontos 

comuns do que os que marcam as diferenças, com uma visão capaz de articular 

tudo numa perspectiva abarcadora e unificadora. Teologicamente, diríamos que o 

ME é uma visão teológica que é capaz de permitir uma boa relação entre as 

religiões, no mais amplo nível. Finalmente, num sentido teológico-acadêmico, 

diríamos que o ME é a teologia latino-americana das religiões ou o nome latino-

americano da teologia das religiões. (VIGIL 1994. p. 153) 

 

Continuando, Casaldáliga afirma que os traços mais importantes do 

macroecumenismo são:  

 

A maturidade e a liberdade da afirmação da identidade própria, a escuta ao Deus da 

Vida que continua se revelando e a paixão por seu projeto de libertação plena, e a 

abertura fraterna-irmã a todas as pessoas, culturas, religiões e ao diálogo sincero 

em pé de igualdade. (CASALDÁLIGA apud TEIXEIRA, 1997, p. 38). 

 

É sabido que houve um forte movimento ecumênico na Nicarágua105. Um exemplo 

foi dado pelo Comitê Evangélico para Assistência Al Desarrollo (Cepad), 

organização ecumênica da Nicarágua, que convidou a Igreja da Suécia e o 

Conselho das Igrejas livres da Suécia para uma visita à região, em 1985. Essas 

Igrejas inclusive aprovaram um relatório em que pediam maior apoio ao trabalho 

realizado pelos organismos ecumênicos de El Salvador e da Nicarágua. Esse 

relatório também condenava a política de Reagan para região.106 



Outro exemplo foi o apoio das Igrejas evangélicas da Alemanha ao governo 

sandinista, por meio da Associação de Serviços da Igreja para O Desenvolvimento 

(AGKED). Posteriormente, esta agência manifestou o seu desacordo com o boicote 

decretado pelos Estados Unidos contra a Nicarágua sandinista: 

 

As exigências da AGKED vêem com grande preocupação, o rápido agravamento da 

situação militar/econômica contra a Nicarágua. Quase diariamente recebemos 

relatórios de nossas Igrejas co-irmãs na Nicarágua e toda a comunidade ecumênica 

descreve a extensão dos sofrimentos impostos a população nicaraguense, como 

resultado do conflito militar. As obras de ajuda das Igrejas evangélicas na República 

Federal da Alemanha reafirmam sua decisão de continuar ajudando a Nicarágua.107 

 

 Segundo Casaldáliga, essa forte presença do espírito ecumênico não foi percebida 

por aquela que deveria ser a representação maior dele. Houve muito mais 

discordância dentro da própria Igreja Católica nicaraguense, do que com as outras 

denominações. (CASALDÁLIGA, 1985, p. 88). 

 

 

5.6 As últimas notícias: fim da crônica, combate e profecia. 

 

Nesta última parte de seu livro/diário, Casaldáliga procura dar ao leitor, um 

panorama da situação político/eclesiástica da América Central, em especial da 

Nicarágua. Além destas notícias, o autor transcreve algumas cartas e outros textos, 

mensagens que, para ele, parecem completar esta espécie de crônica de 

emergência expressa (e proclamada, para usar termo cristão) seu livro. 

Acerca da Nicarágua, a notícia recebida por Casaldáliga, já no Brasil108, registra a 

continuidade de conflitos. D. Pedro escreve que a cúria do Arcebispado de Manágua 



foi invadida na manhã de 15 de outubro por militares fortemente armados. A tropa 

obrigou o pessoal a sair, ameaçando-os, depois de fotografá-los.109É importante 

salientar que esses soldados eram sandinistas, daí percebe-se que a hierarquia 

conservadora da Igreja que apoiava os Estados Unidos, não gozava de apoio do 

governo revolucionário. 

 

 Out

ra notícia que chega ao Brasil veio de um jornal conservador francês Le Fígaro do 

dia 7 de dezembro de 1985. A matéria cita o Arcebispo de Manágua, Dom Obando, 

e também retrata bem a situação eclesiástica daquele momento: único Cardeal 

atualmente na América Central, homem-chave do sínodo, ele Dom Obando encarna 

a fidelidade ao papa, frente aos desviacionistas da Teologia da Libertação, que 

desestabilizam a América Latina”. (CASALDÁLIGA, 1985. p, 148) 

 Nes

ta mesma matéria, Le Fígaro diz que Casaldáliga é conhecido em toda América do 

Sul como “monsenhor Martelo e Foice.” (CASALDÁLIGA, 1985, p.148). Sobre essa 

crise eclesiástico-política, Dom Pedro cita uma reportagem de um jornal brasileiro: 

 

A hierarquia Católica, acusou, em Miami, Edgar Chamorro, ex-dirigente da Frente 

Democrática Nicaragüense (FDN), teve contatos com a Agência Central de 

Inteligência, a CIA, e é o elemento mais importante nos planos estadunidenses para 

desestabilizar o regime sandinista. A função do clero conservador, na opinião de 

Chamorro, é a de contribuir para desgastar, política e socialmente, a revolução 

sandinista. (O Estado de São Paulo, 11/12/1985). 

 

 Do

m Pedro traz também notícia de, El Salvador, Guatemala e Honduras: 

 



É angustiante recordar o martírio de dom Romero em meio a uma situação 

continuada de violação dos direitos humanos e de agravamento das condições de 

existência do povo salvadorenho. Os relatórios sobre os Direitos Humanos de 1985, 

lançados por organismos prestigiosos nesse campo e com autoridade internacional, 

refletem esta continua deterioração; isso se une a uma série de situações graves 

pelas quais este povo atravessa na situação atual, como sejam: as constantes 

operações militares de desencadeiam toda uma série de conseqüências atentatórias 

ao direito à vida e à liberdade dos salvadorenhos; o crescimento contínuo de 

prisioneiros políticos, as constantes detenções de pessoas promovidas pelos 

organismos de segurança nacional. (Acafade, Associação Centro-Americano de 

Familiares de Detidos e Desaparecidos, janeiro-fevereiro de 1986. CASALDÁLIGA, 

1986, p.149) 

 

 Sob

re a Guatemala, Casaldáliga alerta para o fato de haver 35 mil pessoas 

desaparecidas e que Cerezo Arévalo (novo presidente da Guatemala) vinha 

enfrentando uma forte pressão do Grupo de Apoio Mútuo (GAM), organizações 

sindicais e o povo em geral, que buscavam conter a ação repressiva das forças 

governamentais, a investigação e resposta sobre o paradeiro dos desaparecidos e o 

julgamento dos responsáveis pelos assassinatos e seqüestros, cometidos durantes 

os últimos anos. (CASALDÁLIGA, 1986, p.149). 

 Em 

Honduras, seu então presidente, José Azcona Hoyo, dá continuidade á política 

desenvolvida pelo regime anterior... Nas palavras de Casaldáliga, Honduras tem um 

papel definitivo dentro da estratégia norte-americana para a região. No plano das 

relações internacionais, o chefe do Executivo hondurenho afirmou que o país 

conservará a posição de melhor aliado dos Estados Unidos.110 

 O 

Jornal do Brasil em reportagem do dia 19 de março de 1986 trouxe os seguintes 

dados sobre a Nicarágua: 



 

Nada menos do que 12 diferentes Igrejas americanas, entre elas a Católica, 

condenaram com veemência a ajuda militar dos Estados Unidos aos contra-

revolucionários da Nicarágua e exortaram o Congresso a rejeitar o pedido de 100 

milhões de dólares feito pelo presidente Ronald Reagan, informou a agência UPI. 

Pesquisa realizada pela rede de televisão ABC indicou que 54% dos americanos se 

opõem à concessão de ajuda e apenas 30% são a favor... O presidente da câmara, 

Thomas O’Neill, disse ter recebido 119 opiniões contra e 38 a favor, em telefonemas 

e telegramas. (CASALDÁLIGA, 1986, p.161 ). 

 

 

 Ace

rca do exército contra-revolucionário na Nicarágua, o destaque veio da revista Veja: 

 

Chamados por Reagan de combatentes da liberdade e comparados com evidente 

exagero aos heróis da independência dos Estados Unidos, os rebeldes 

nicaragüenses (os Contra) distanciam-se cada vez mais desse figurino junto à 

opinião pública estadunidense... Eles são responsabilizados nos Estados Unidos por 

graves violações dos direitos humanos. A ficha política de seus principais dirigentes 

quase todos comprometidos com o deposto ditador Anastácio Somoza, também 

dificulta a campanha de propaganda dos contra nos EUA... Queremos negociar com 

o chefe dos Contra, o próprio Ronald Reagan, exigiu o governo nicaragüense, que 

se nega a dialogar com a oposição armada. E como a Casa Branca não esta 

interessada em dialogar com os sandinistas e tem ignorado as gestões do grupo de 

Contadora formado por oito países latino-americanos, entre os quais o Brasil, para 

promover uma saída diplomática. (Veja 26/março de 1986. CASALDÁLIGA, 1986, 

p.150). 

 



 Est

as notícias militares, políticas, eclesiásticas em torno da Nicarágua e América 

Central, e acerca de seus amigos e inimigos, trouxe à memória de Casaldáliga seu 

compromisso e responsabilidade em relação a luta desses povos. Interessante dizer 

que, pelo levantamento das notícias mais recentes da América Central, notícias de 

fatos posteriores ao retorno do bispo ao Brasil, D. Pedro confere dinamismo a seu 

diário. Isto é, o relato da viagem está terminando. Já o itinerário principal do viajante, 

a luta pelo Reino, continuará sempre. Assim, Casaldáliga une memória, luta e 

projeto cristãos (libertários): passado, presente, futuro. 

Finalizando seu livro/diário, Casaldáliga reproduz duas cartas. Uma endereçada a 

todos os irmãos da Nicarágua, onde ele assume juntamente com os membros de 

sua diocese de São Félix do Araguaia, o compromisso de solidariedade, oração e 

apoio111.  

A segunda, escrita juntamente com Dom Sérgio Arceo, bispo emérito de Cuernavaca 

(México) e consagrada liderança progressista entre o clero católico latino-americano, 

tinha por destinatário o cardeal Miguel Obando y Bravo, arcebispo de Manágua: 

 

Querido irmão, em Jesus Cristo: Escrevemos-te com liberdade fraterna e porque aos 

três nos move um mesmo amor à Igreja e uma mesma vontade de servir ao reino. 

Cada um segundo nosso talante (vontade) e condicionados por nossas limitações. 

Hás de concordar que também temos um inquestionável amor a teu povo da 

Nicarágua e toda América Central. Condoídos como estamos por seus sofrimentos e 

na esperança daquela liberdade que o próprio senhor nos conquistou. Convencidos, 

ademais, de que a causa da América Central, e muito particularmente da Nicarágua, 

é a causa de toda nossa América. Sentimos quão grande é tua responsabilidade, 

nesta hora histórica, dentro da Nicarágua, diante dos pastores latino-americanos e 

caribenhos e junto ao mesmo pastor que preside a comunhão eclesial. Não podes 

deixar de fazer teus os esforços de teu povo para livrar-se do tradicional inimigo 

imperialista, seus clamores de paz, a busca de caminhos próprios para a 

reconstrução nacional e a justíssima aspiração da América Central e de toda Pátria 

Grande por sua autodeterminação... Não nos parece honesto e cremos que seja de 



gravíssimas conseqüências para o futuro de nossa Igreja, tratar pejorativamente de 

‘Igreja Popular’ paralela e a serviço do comunismo, todas essas comunidades cristãs 

com seus agentes de pastoral, leigos, sacerdotes, religiosos e os inúmeros mártires 

que derramaram seu sangue pela causa do Reino...Querido irmão; pessoalmente ou 

por carta temo-nos comunicado várias vezes, e hoje, como em uma mais urgente 

instância de corresponsabilidade pastoral, queremos encontrar-nos contigo nestas 

palavras, sofridas e cordiais, e na comum oração do pai-nosso, que é o pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo. Teus, n’Ele, S.M.A – P.C. (CASALDÁLIGA, 1986.p. 155)  

 

 

 Co

mo já era esperado por Dom Pedro, esta carta nunca foi respondida, deixando claro 

o clima de divisão na Igreja nicaraguense. A responsabilidade dessa divisão é 

complexa, pois por um lado se diz que o comportamento político é competência dos 

leigos; mas logo a hierarquia tem uma opção política muito bem definida e quem não 

está de acordo com esta opção não é considerado bom cristão. 

 

5.7 O marxismo e a fé cristã: as três perguntas112 

  

Em dezembro de 1985, o Jornal do Brasil publicava uma enquete sobre o marxismo 

e a fé cristã. Dom Pedro achou importante fechar o livro/diário com as respostas 

dadas ao jornal: 

 

a. A fé cristã é compatível com o marxismo? 

Um cristão pode ser também marxista, no meu entender. Não fazendo do marxismo 

sua filosofia de vida, mas utilizando, relativizadas, as análises e prospectivas 

marxistas, relativas e provisórias como todas as contribuições do pensamento e das 



ciências humanas. Outros pensamentos e ciências, assim relativizadas foram e são 

consideradas pela Igreja compatíveis a fé cristã. 

 

b. Quais são as contribuições recíprocas? 

 O 

marxismo fornece ao cristão, que não queira fugir do chão histórico, um instrumental 

de análise da realidade sócio-econômica, não substituído ainda por outros 

instrumentos melhores. Ele apresenta ao cristão a vida como dialética e a história 

como tarefa temporal iniludível e controlável, como um processo de esforços 

coletivos. Nem tudo é simplesmente providência e dom. 

 Já 

a fé cristã pode fornecer ao marxista prospectivas e respostas últimas: a 

complexidade do ser humano, a abertura a transcendência  e a  abertura à 

escatologia. Um marxista não deixa de ser, antes de mais nada, uma pessoa, 

mesmo sendo-o em sociedade. A morte não deixa de ser a pergunta mais exigente 

da vida, também para um marxista. 

 

c. A Igreja foi acusada durante séculos de ser uma instituição totalitária. Uma 

acusação que é dirigida hoje mais ao comunismo. Como ambos podem caminhar 

num sentido democrático? 

 

     O teólogo da libertação, Gustavo Gutiérrez, sugere que a melhor maneira de 

contestar criticamente certos socialismos históricos é com os livros de Marx nas 

mãos. Marx não pretendeu gerar ditaduras. Também o melhor modo de contestar os 

totalitarismos da Igreja é com o Evangelho de Jesus nas mãos. 

Frente a todo totalitarismo, é preciso estimular a participação do povo na gestação 

do Estado e suas funções, na vida da Igreja e em seus ministérios. Como 

pretendemos um socialismo de rosto humano, queremos uma Igreja de jeito popular. 



(não exijo que a Igreja seja uma democracia; exijo que seja mais uma comunidade 

fraterna). É preciso descentralizar o poder dos partidos e das cúrias. 

 O 

livro/diário Combate e Profecia, fruto da viagem/romaria deixa claro a opção religiosa 

e política escolhida por Casaldáliga. Escolha essa confirmada nos dias vividos em 

solo Nica. No fechamento de seu livro/diário Dom Pedro abre o foco, em causa não 

está somente a Nicarágua. E, sim, uma forma de interpretar a fé. De unir fé e 

engajamento político libertador, onde o instrumental marxista teria aplicabilidade. Ele 

deixa mais do que claro nestas três respostas, que sua posição assumida em favor 

do socialismo e da Igreja revolucionária continuará fazendo parte de sua trajetória, a 

fim de que seus leitores possam assumir uma posição ante ao mundo, conforme sua 

vocação de cidadão e cristão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 



Acompanhei, neste trabalho que ora se encerra, parte da trajetória de Dom Pedro 

Casaldáliga e, a partir desta, pode-se lançar luz sobre fragmentos da memória da 

Igreja Católica do Brasil, cruzando memória pessoal, institucional e do próprio país.  

Quanto ao personagem principal destas linhas, sua trajetória tem início com a visita 

de Casaldáliga, ainda jovem ao túmulo de Maria Claret, fundador da ordem dos 

claretianos. Ainda seminarista, o futuro bispo do Araguaia, já definia sua missão em 

favor dos pobres e oprimidos. Como sacerdote claretiano, ordenado aos vinte e 

quatro anos, passou a vivenciar marcantes experiências em mais de dezesseis anos 

de ministério na Espanha. Tempo importante para definir seu campo de trabalho, 

que pouco tempo depois viria ser São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. 

 Já 

em solo brasileiro, em meio ao latifúndio e invasão de terras indígenas e outros 

males que afetavam aquela região, Casaldáliga é sagrado bispo, mesmo contra sua 

vontade, assemelhando assim ao personagem bíblico que, segundo a tradição, 

resistiu o “chamado de Deus”, ao ministério, o profeta Jeremias. Seu trabalho a 

frente da prelazia de São Félix foi visto como exemplar para alguns e problema por 

muitos. Dom Pedro é fruto de uma Igreja progressista que, para alguns de seus 

defensores, deveria se tornar “revolucionária” como o próprio mesmo disse. Para 

contar parcialmente a história dessa Igreja, escolhi dois eventos que, a meu ver, 

foram fundamentais para a mudança teológica e missiológica da Igreja Católica, 

principalmente a Igreja Católica Latino-americana. Foram eles; O Concílio Vaticano 

II, 1962-65 e a Conferência de Medellín, 1968. Tema esse discutido no primeiro 

capítulo. 

 É 

nesta Igreja mais aberta ao diálogo e a demandas populares (ao menos como tal 

segmento da Igreja as percebiam) que Casaldáliga defende sua causa. Causa, 

como foi dito, pensada e apresentada como “causa do Reino”. É sabido que Dom 

Pedro também teve sua trajetória marcada pelo assassinato (tomado, por intermédio 

do universo religioso cristão, como “martírio”) de alguns colegas, em especial o do 

padre e amigo João Bosco Burnier e de Dom Oscar Romero, em El Salvador. Este 

primeiro marca a memória de toda uma comunidade em Ribeirão Cascalheira, lugar 



onde até hoje acontece a Romaria dos Mártires da Caminhada, lugar de memória 

coletiva e celebrativa. 

Assim posto, busquei, cotejando trajetória pessoal e memória coletiva, um momento 

especial na vida de Casaldáliga, momento esse que entrelaçava entrega e luta por 

determinada causa, teologia e socialismo, democracia e ideal revolucionário (lido de 

forma cristã), conflito e busca de justiça. Durante sua vida sacerdotal, Dom Pedro 

teve o interesse despertado pela América Central, região que via como 

historicamente espoliada por parte do imperialismo estadunidense. Em especial, a 

Nicarágua. É sobre essa relação entre o “bispo do Araguaia” e a Nicarágua que me 

propus concentrar a pesquisa. 

A Nicarágua que desde a chegada dos espanhóis no século XVI tem uma história 

marcada pela opressão, ora seja pelas longas disputas oligárquicas ou as inúmeras 

invasões estadunidenses, que durante décadas fizeram do território Nica, uma área 

de especial interesse dos governos de Washington. Já no século XX, em  cenário 

político em ebulição,  destacaram-se dois personagens, Sandino e Somoza. 

Sandino, o revolucionário, o homem que se tornou um mito para a Esquerda. Foi 

assassinado em uma emboscada a mando de Anastácio Somoza García, então 

chefe da temida Guarda Nacional, ou esquadrão da morte como diz Casaldáliga. E 

Somoza García viria a se tornar presidente da Nicarágua, implantando um regime 

autoritário naquele país. Durante anos, a Nicarágua viveu sobre controle de dois 

poderes, o interno, com a família Somoza, e o externo com os Estados Unidos de 

Ronald Reagan.  

Mesmo vários anos após a morte de Sandino, sua memória de luta continuava viva, 

ideal libertário que se opunha à realidade do arbítrio da família Somoza. Sandino 

fez-se símbolo de resistência, para seus seguidores, ele já não vivia entre o povo, 

mas dentro do povo, como um espírito de liberdade de autodeterminação da pátria 

Nica. É sob esse símbolo que a Frente Sandinista de Libertação Nacional, 

juntamente com outros seguimentos da sociedade nicaraguense, inclusive a maior 

parte das lideranças católicas e protestantes do país, deu início à revolução 

sandinista que chegou ao poder em 1979. 



Evangelho e sandinismo, essa é temática que envolve os últimos capítulos do 

trabalho, o conflito existente nesse momento é entre a hierarquia conservadora da 

Igreja Católica e a chamada “Igreja Popular”, entre o governo revolucionário 

sandinista e a hierarquia da Igreja, que desde Sandino apoiava as intervenções 

estadunidenses, por medo do comunismo.  

É nesse momento de conflito, que Dom Pedro sente-se tocado pela situação do 

povo e da Igreja, decidindo viajar com uma comitiva de mais de 23 bispos brasileiros 

para Nicarágua. Ao chegar naquele país, em 28 de julho de 1985, Casaldáliga se 

junta em um gesto de solidariedade ao jejum já iniciado há vários dias pelo padre e 

diplomata, Miguel D’Escoto. Aqui, é interessante observar como o jejum se tornou 

uma prática ao mesmo tempo sacrificial, com objetivos transcendentais, e político, 

de cunho literalmente protestante. 

Durante dois meses de vivencia pastoral e de testemunho do processo 

revolucionário e popular nicaraguense, Casaldáliga foi recebido com honra pelo 

povo, e com desprezo pela hierarquia de sua própria “família”, a Igreja. Tempo esse 

marcado pelas inúmeras missas fúnebres, homilias esperançosas e algumas 

tentativas de aproximar modelos eclesiológicos diversos, a Igreja institucional da 

“Igreja popular”.  E também de aproximar a Igreja institucional do governo, 

aparentemente uma tentativa sem sucesso como foi descrito na última parte do seu 

diário/livro. 

Em suas anotações de viagem, Dom Pedro nos deu os caminhos conceituais que o 

guiaram durante toda sua vida sacerdotal e na sua estada em solo nicaraguense. 

Conceitos teológicos que percorrem toda bibliografia escrita por ele, e claro, em 

suas homilias. 

O primeiro caminho, entendido aqui como clave de leitura para a compreensão de 

pensamento e ação do bispo do Araguaia, foi o do martírio como boa nova para 

aqueles que lutam pela causa. Ele o vê não como uma desgraça que sobreveio ao 

mártir, mas como um dom de Deus, uma graça que poucos entendem e a merecem. 

Uma interpretação de fé, portanto. É o martírio, interpretado de forma cristã 

progressista, que o exortaria a tentar mimetizar o que Jesus Cristo teria começado, 

dando sua própria vida em favor de muitos, segundo a tradição cristã. Casaldáliga é, 



em meu entender, coerente com sua interpretação do Evangelho quando diz ter 

decidido entregar sua vida pela causa, pelo “reino de Deus”. 

O reino de Deus, ou reinocentrismo, é o segundo caminho que guia as ações de 

Casaldáliga e dessa Igreja pensada como revolucionária, que pejorativamente 

recebeu o título de “Igreja Popular”. Mas, na leitura progressista do Evangelho, a 

Igreja não seria realmente popular? Jesus não havia rejeitado a religião elitizada das 

sinagogas? Não havia preferido ensinar aos pobres e humildes de coração, 

conforme a célebre fórmula evangélica? Assim, ainda sob a ótica da Teologia da 

Libertação, que informa Casaldáliga, o pejorativo se tornou motivo de orgulho para o 

povo e para aqueles que o pastoreiam.  

Reinocentrismo é entendido por Casaldáliga como a “grande causa”. Causa essa 

que o levou a sair do Brasil dezessete anos após sua chegada de mudança da 

Espanha. Ele entendia que, na Nicarágua, havia a manifestação do Reino de Deus. 

É possível pensar que, para Casaldáliga, o Reino de Deus está relacionado com 

uma pátria, ao mesmo tempo, socialista e cristã. Um lugar que, na ótica 

liberacionista cristã, está mais próximo do Reino, de certa maneira o prefigura. Há aí 

o eco das primeiras comunidades cristãs. Na história da Igreja Cristã, percebe-se 

que cada sociedade interpretava esse Reino segundo a situação política - social de 

sua época e assim o relacionava politicamente com um governo próspero, justo que 

solidarizava como o povo. 

Contudo, esse conceito de Reino de Deus, Reino presente ou não entre os homens, 

não é detalhado. Conceito familiar no imaginário dos cristãos, são obscuras a forma 

pela qual se daria sua efetiva implantação na história e também quando ele chegará 

em sua plenitude. Assim, ele permanece no horizonte de expectativas dos fiéis como 

projeto de fé e utópico. O próprio Jesus, segundo a narrativa do evangelho de Lucas 

(capitulo dezessete), quando é interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino 

de Deus, respondeu: “Não vem o Reino com visível aparência, pois ele esta dentro 

de vós”. Se, para Dom Pedro, o Reino de Deus é a grande causa, o terceiro caminho 

feito por ele para interpretar sua missão é o macro-ecumenismo. 

Casaldáliga acrescenta o termo “macro” a um conceito já bastante difundido pela 

Igreja que é o do ecumenismo. Ele entende que macro-ecumenismo é o 



ecumenismo no seu nível maior, é união das Igrejas abarcando não só as relações 

entre as confissões cristãs, mas as relações entre todas as religiões, um espírito de 

grande abertura, de reconhecimento dos outros, dos religiosamente outros, com 

uma capacidade especial para encontrar mais os pontos comuns do que os que 

marcam as diferenças, com uma visão capaz de articular toda a realidade humana 

numa perspectiva abarcadora e unificadora. 

Nesta perspectiva, Dom Pedro entra em conflito com os conservadores que 

acreditam e pregam que fora da Igreja Católica Apostólica Romana não haveria 

salvação, discurso esse que enfraqueceu muito o processo ecumênico com as 

Igrejas protestantes no Brasil. Para aqueles que não militam na fé cristã, ocorre 

certa dificuldade de entender esse discurso, pois a religião cristã tem em seu 

fundamento Jesus Cristo como “único” caminho, o que dificulta em muito a aceitação 

de outras religiões de cunho politeísta. 

Por fim, procurei enfatizar a trajetória e memória de Dom Pedro Casaldáliga e sua 

viagem à Nicarágua, em pleno governo sandinista. Portanto, sendo um relato 

cristão, trabalhei com a idéia de comemoração, isto é memória festiva. Dom Pedro 

lembra, comemora e celebra a idéia de uma Nicarágua livre, socialista e cristã, 

cruzando, assim, profecia e comemoração, luta e festa. Tomando emprestada a 

idéia de destilação da memória de David Lowenthal, pode-se dizer que Casaldáliga 

se lembra e registra o que, para ele, é importante para sua mensagem e sua missão. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

Anexo 1 – Dom Pedro Casaldáliga, o bispo de Esquerda. 

 

 

 

 

 

Anexo 2- Dom Pedro e Dom Leonardo Ulrich Steiner, seu sucessor  

 

 

 



 

Anexo 3- Lembrança do martírio do Padre João Bosco.  

 

 

Anexo 4 –  Romaria Dos Mártires da caminhada (2011) 

 

 

 

 

Anexo 5 – Encontro com Dom Pedro em Ribeirão Cascalheira MT 2011. 

 
 


