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À	 memória	 da	 Irmã	 Iracema	 Gasparin,	 scalabriniana,	
com	quem	aprendi	que	o	viver	em	comunidade	para	a	missão	
supõe	o	cultivo	diário	da	ternura,	do	carinho	e	do	amor.

Ao	primo	Pe.	José	Ionilton	Lisboa	Oliveira,	da	Congre-
gação	dos	Vocacionistas,	que	me	provou	que	é	possível	viver	
bem	a	vida	fraterna	em	comunidade,	tendo	os	olhos	fixos	na	
missão.

Aos	companheiros	e	companheiras	da	Conferência	dos	
Religiosos	e	das	Religiosas	do	Brasil	(CRB),	particularmente	
aqueles	e	aquelas	do	Regional	de	Salvador	(BA)	com	quem	
partilhei	a	alegria	da	fraternidade	em	missão.

Para	Irmã	Zilmar	Moreira	Bonfim,	Irmã	Delza	Nunes,	
Irmã	Joana	Peixoto,	Irmã	Lurdes	Favretto,	Irmã	Neiva	Fur-
lin,	e	tantas	outras	mulheres	consagradas,	que,	com	ternura	e	
firmeza,	fazem	a	vida	pulsar	e	a	missão	palpitar	no	coração	da	
Igreja	e	do	mundo.
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Introdução

“Oh! Que prazer,  
Que felicidade encOntrar-se 

entre irmãOs!” (sl 133,1)

O ser	humano	é,	por	natureza,	um	ser	gregário.	Desde	o	
seu	aparecimento	sobre	a	terra,	busca	encontrar-se	com	

os	outros	e	por	várias	razões.	Boa	parte	dos	estudiosos	é	unâ-
nime	em	afirmar	que,	desde	que	nos	tornamos	homo sapiens, 
possuímos	características	comuns	e	uma	delas	é	a	tendência	
natural	a	viver	em	grupos,	em	comunidade.	Isso	significa	que	
o	ser	humano	vive	em	comunidade	não	só	em	razão	de	neces-
sidades	como	a	defesa	e	a	busca	de	sobrevivência,	mas	porque	
isso	 faz	 parte	 de	 sua	 natureza.	Viver	 em	 comunidade	 seria	
uma	“herança	humana	evolucionária”.1

Assim	 sendo,	 a	 vida	 em	 comunidade	 dos	 humanos	 se	
diferencia	essencialmente	das	“sociedades	não	humanas”,	de	
animais.	Entre	os	animais,	a	“organização	social”	é	padroniza-
da	e	se	repete	há	milhões	de	anos.	Já	entre	os	humanos	a	vida	
social	está	em	constante	evolução,	sendo	marcada	pela	comu-
nicação	 simbólica.	 Isso	 supõe	o	processo	de	aprendizagem,	
com	 transmissão,	 assimilação,	 desenvolvimento	 de	 normas,	
valores,	crenças,	atitudes,	comportamentos	e	sentimentos.	A	
socialização	humana	é	marcada	pela	cultura,	ou	seja,	pela	ca-
pacidade	de	elaborar	o	próprio	jeito	de	ser,	de	modificá-lo	ou	
ajustá-lo,	bem	como	de	 transmiti-lo	às	gerações	 seguintes.2

1	 Cf.	DEMO,	Pedro.	Introdução à Sociologia. Complexidade, Interdisciplinaridade e 
Desigualdade Social,	São	Paulo,	Atlas,	2002,	p.	91-96.

2	 Cf.	VILA	NOVA,	Sebastião, Introdução à Sociologia, São	Paulo,	Atlas,	2006,	p.	49-73.
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Quando,	há	pelo	menos	cento	e	cinquenta	mil	anos,	este	
ser	humano	se	tornou	religioso,	uma	das	principais	caracterís-
ticas	da	religiosidade	era	a	experiência	do	transcendente	feita	
em	comunidades	e	transmitida	de	geração	em	geração.3 Des-
sa	forma,	quando	o	monoteísmo	modula	o	estilo	de	vida	de	
um	grupo	de	tribos	do	baixo	mediterrâneo,	dando	origem	ao	
povo	hebreu,	o	relacionamento	social	se	torna	uma	caracterís-
tica	essencial	do	ser	humano	estabelecida	pelo	Criador.4	“Não	
é	bom	para	o	homem	ficar	sozinho.	Quero	fazer	para	ele	uma	
ajuda	que	lhe	seja	adequada”.5	Tal	relacionamento	é,	antes	de	
tudo,	com	a	divindade,	mas	estende-se	a	todo	o	universo.	Po-
rém,	como	mostram	as	primeiras	páginas	da	Bíblia,	o	relacio-
namento	só	é	pleno	quando	o	ser	humano	se	encontra	com	
quem	é	“osso	dos	seus	ossos	e	carne	de	sua	carne”	(Gn	2,23).	
Mais	tarde,	isso	vai	se	repercutir	no	cristianismo,	de	modo	que	
a	vida	fraterna	em	comunidade	será	considerada	um	dos	prin-
cipais	 distintivos	 do	 cristianismo	 e	 a	 certeza	 da	 presença	 de	
Jesus	entre	os	irmãos	e	as	irmãs.	O	encontro	com	Cristo	não	
se	dá	no	isolamento,	na	interioridade	de	cada	pessoa,	mas	na	
assembleia	da	comunidade,	mesmo	quando	essa	comunidade	é	
formada	apenas	por	duas	ou	três	pessoas	(Mt	18,19-20).

Por volta	do	final	do	terceiro	século	e	início	do	quarto	
século	de	nossa	era,	quando,	em	função	de	sua	aproximação	

3	 Cf.	BAZÁN,	Francisco	García,	Aspectos incomuns do sagrado,	São	Paulo,	Paulus,	2002.
4	 Cf.	GOETZ,	Joseph,	L’esperienza di Dio nei primitivi, Bréscia,	Morcelliana,	1983,	

p.	130-133.	Não	é	minha	 intenção	discutir	 aqui	o	 aspecto	histórico	da	 formação	
do	 povo	 hebreu	 nem	 tampouco	 o	 problema	 do	monoteísmo	 em	 Israel.	 Sobre	 a	
formação	do	povo	hebreu,	ver	GASS,	Ildo	Bohn	(org.),	Uma introdução à Bíblia. 
Formação do povo de Israel, São	Leopoldo	-	São	Paulo,	Cebi	-	Paulus,	2002.	Acerca	
do	monoteísmo	hebraico,	ver	CORDEIRO,	Ana	Luisa	Alves,	Onde estão as deusas? 
Asherah, a deusa proibida, nas linhas e entrelinhas da Bíblia,	São	Leopoldo,	Cebi,	2011.

5	 Gn	2,18.	As	citações	bíblicas	deste	texto,	quando	não	forem	traduzidas	diretamente	
do	 original,	 serão	 tiradas	 da	 Tradução	 Ecumênica	 da	 Bíblia	 (TEB),	 São	 Paulo,	
Loyola,	1994.
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com	o	império	romano,	acontece	a	primeira	grande	crise	do	
cristianismo,	 surge	 nos	 desertos	 do	Egito,	 Síria	 e	 Palestina	
uma	experiência	cristã	radical	que	foi	a	origem	do	fenômeno	
eclesial	que	mais	tarde	 irá	se	chamar	Vida	Religiosa	Consa-
grada	(VRC).	Caracterizada	inicialmente	pelo	eremitismo,	ou	
seja,	pela	vida	de	solidão	e	de	silêncio,	logo	essa	experiência	
vai	 se	 tornar	vida cenobítica,	vida	 fraterna	em	comunidade.	
Os	eremitas	descobrem	que	não	há	cristianismo	verdadeiro	
sem	o	viver	juntos	como	irmãos	e	como	irmãs.6

Porém,	no	cristianismo,	a	vida	 fraterna	em	comunida-
de	não	é	um	fim	em	si	mesmo.	Já	nos	seus	primeiros	anos,	
quando	a	memória	de	Jesus	histórico	ainda	era	muito	forte,	
foi	ficando	 cada	 vez	mais	 clara	 a	 convicção	de	que	o	 estar	
juntos	era	para	a	missão	(Mc	3,13-19).	Os	primeiros	cristãos	
e	as	primeiras	cristãs	tinham	plena	consciência	de	que	eram	
chamados	não	para	formar	um	“clube	de	amigos”,	mas	para	
serem	enviados	em	missão.	A	razão	de	ser	da	vida	 fraterna	
não	era	a	 amizade,	 a	 ajuda	mútua,	mas	o	envio,	 embora	a	
amizade	e	a	ajuda	não	ficassem	excluídas	da	vida	em	comu-
nidade.

Penso	que	é	fundamental	aprofundar	essa	questão,	uma	
vez	 que	 é	 muito	 comum	 encontrarmos	 cristãos	 e	 até	 pes- 
soas	de	vida	consagrada	que	parecem	não	ter	clareza	de	um	
aspecto	tão	significativo	para	o	cristianismo.	Têm-se,	muitas	
vezes,	a	impressão	de	que	as	pessoas	estão	juntas	para	“cur-
tir”	o	clima	gostoso	e	aproveitar	 as	 vantagens	de	uma	vida	
em	comunidade.	Por	esse	motivo,	quando	as	coisas	não	dão	

6	 Cf.	 CODINA,	 Victor,	 A	 vida	 religiosa	 como	 fato	 eclesial,	 em	CODINA,	 Victor;	
ZEVALLOS,	Noé,	Vida religiosa, história e teologia,	Petrópolis,	Vozes,	1987,	p.	11-
76;	AUGÉ,	Matias,	Dalle origini a San Benedetto,	em	AUGÉ,	Matias;	SANTOS,	
Eutimio	Sastre;	BORIELLO,	Luigi,	Storia della Vita Religiosa,	Bréscia,	Queriniana,	
1988,	p.	11-116.
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certo,	quando	aparecem	os	conflitos	internos	e	aqueles	liga-
dos	à	missão,	essas	pessoas	entram	em	crise	e	a	comunidade	
se	esfacela.	As	comunidades	 cristãs	 e	de	vida	consagrada	 se	
transformam	em	“clubes”	ou	“hotéis”	nos	quais	as	pessoas	
estão	fisicamente	juntas,	mas	cada	uma	delas	com	objetivos	e	
pretensões	exclusivamente	individualistas.7

Tendo	presente	o	que	acaba	de	ser	dito,	pretendo,	neste	
texto,	 aprofundar	 essa	questão.	 Iniciarei	 fazendo	uma	 rápi-
da	análise	da	realidade,	mostrando	como	vivemos	numa	“so-
ciedade	 individualizada”	 (Bauman),	numa	“comunidade	de	
fugitivos”.	O	objetivo	dessa	primeira	parte	é	mostrar	que	a	
dimensão	da	vida	fraterna	em	comunidade,	própria	do	cris-
tianismo,	encontra	sérios	obstáculos	no	atual	contexto,	exi-
gindo	profundas	 revisões	 e	 inovações	ousadas	no	modo	de	
concebê-la	e	de	vivê-la.	Por	isso,	na	segunda	parte,	tentarei	
encontrar	e	analisar	o	verdadeiro	sentido	de	comunidade	cris-
tã.	Nessa	segunda	parte	do	texto	vamos	trabalhar	a	diferença	
entre	vida	fraterna	cristã	e	vida	em	comunidade,	chamando	
a	atenção	para	o	risco	do	comunitarismo	que,	infelizmente,	
marcou	e	ainda	marca	a	experiência	de	muitas	comunidades	
da	Igreja	Católica	Romana.	

7	 Com	a	expressão	“vida	consagrada”,	entendo	falar	de	grupos	minoritários	existentes	
dentro	da	Igreja	e	que	se	caracterizam	pela	profissão	pública	dos	assim	chamados	
conselhos	evangélicos	de	castidade,	pobreza	e	obediência.	De	acordo	com	o	atual	
Direito	 Canônico	 (cânones	 603-604),	 e	 a	 exortação	 apostólica	 Vita consecrata 
de	 João	 Paulo	 II,	 fazem	 parte	 da	 vida	 consagrada	 os	 eremitas	 ou	 anacoretas,	 as	
congregações	religiosas,	a	ordem	das	virgens	e	os	institutos	seculares	(cânones	711-
712).	As	sociedades	de	vida	apostólica,	por	não	fazerem	a	profissão	pública	dos	três	
votos, canonicamente não	fazem	parte	da	vida	consagrada,	embora	se	aproximem	
muito	dela	em	razão	da	vida	fraterna	em	comunidade	e	dos	vínculos	com	os	quais	
assumem	os	conselhos	evangélicos.	Sobre	as	dificuldades	e	problemas	em	torno	da	
expressão	“vida	consagrada”,	usada	para	designar	esses	grupos,	veja-se	OLIVEIRA,	
José	Lisboa	Moreira	de,	Nossa resposta ao amor – Teologia das vocações específicas,	São	
Paulo,	Loyola,	2001,	p.	131-141.
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Uma	vez	esclarecidas	essas	questões,	passaremos,	na	ter-
ceira	parte,	a	analisar	o	sentido	e	o	significado	de	uma	comu-
nidade	para	a	missão.	A	partir	desse	ponto,	a	reflexão	se	volta	
mais	para	a	VRC.	Por	isso,	na	quarta	parte,	vamos	tratar	da	
vocação	apostólica	das	comunidades	de	vida	consagrada	e,	no	
quinto	capítulo,	aprofundar	a	relação	existente	entre	vida	fra-
terna,	votos	e	missão.	Por	fim,	no	último	ponto,	refletiremos	
sobre	vida	fraterna,	carismas	e	missão.	No	final,	iremos	tentar	
extrair	 de	 nossas	 reflexões	 algumas	 conclusões	 práticas	 que	
possam	estimular	uma	vivência	da	vida	fraterna	em	comuni-
dade	para	a	missão.


