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Quem me conhece sabe que não gosto de polemizar e 
naturalmente sofro muito ao descobrir alguém aborrecido 
comigo. Desde jovem, por viver em comunidade, aprendi a 
distinguir o debate no campo das ideias e a divisão no campo 
pessoal. 

no nível da fé, procuro sempre alimentar a comunhão 
com irmãos e irmãs de fé. Pela fé, trabalho para transformar o 
mundo e para que venha o reino de justiça e paz sobre todo o 
universo. Mas não posso consagrar-me a essa mudança social, 
sem, ao mesmo tempo, cuidar da minha conversão pessoal e 
da purificação da nossa igreja, para que ela se apresente ao 
senhor e à humanidade “pura e sem mancha”, como queria 
Paulo, e possa ser o que pediram os bispos latino-americanos 
em Medellín: “uma igreja pobre, missionária e pascal, com-
prometida com a libertação de toda a humanidade e do ser 
humano por inteiro” (Med. 5, 15). 

Desde	a	conferência	de	Medellin	(1968)	para	os	nossos	
dias, muitas coisas aconteceram no mundo e nas igrejas cris-
tãs. Diante das dificuldades de inserir-se na realidade atual e 
de dar uma palavra profética para o mundo de hoje, muitas 
vezes, ministros e pastores se refugiam em posturas de poder 
e reforçam a instituição. 

ao testemunhar diversos fatos desse tipo, há anos medito 
e pesquiso a questão do poder na igreja. sobre isso, muitas 



.

.

.

.

.

.

.
6

EvangElho E InstItuIção

vezes, conversei com um de meus maiores mestres de vida, o 
padre José Comblin, que, nos seus últimos anos de vida, várias 
vezes, falou publicamente e escreveu sobre esse tema. Recolho 
aqui nestas páginas alguns de seus ensinamentos. Dedico, 
então, essa meditação bíblica e espiritual sobre Evangelho	 e	
Instituição ao meu professor e mestre de toda a vida, o querido 
e saudoso padre José Comblin, em gratidão por tudo o que, 
em tantos anos de sua vida dedicada à américa latina, dele 
pudemos aprender. 

Como sobre todos os assuntos, sempre se pode ver ao 
menos dois ângulos, de modo algum quero apresentar essas 
reflexões como o único olhar possível sobre o assunto. Com 
esse escrito, quero apenas provocar o diálogo com irmãos, 
irmãs de caminhada eclesial sobre um tema que toca a todos 
nós: a profecia evangélica e suas consequências para nossas 
igrejas. tenho consciência de que se trata de uma reflexão in-
completa e me proponho a manter o coração e a mente abertos 
a qualquer crítica de conteúdo e complementação que alguém 
queira fazer a essas páginas: “Quem tiver ouvidos, ouça o que 
o	Espírito	diz	às	Igrejas”	(Ap	2,7).
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Palavra de Santo Agostinho (bispo do século IV): 
(na introdução do seu livro sobre a Trindade)

Quanto a mim, não terei repugnância de, na dúvida, procurar e, 
no erro, me instruir. Se quem me lê comunga com a minha cer-
teza, percorra o caminho comigo. Se partilha as minhas dúvidas, 
procure comigo. Se se reconhece no erro, retorne ao que digo; se 
me surpreende no erro, afaste-se de mim. Assim, avançaremos 
juntos no caminho da caridade para Aquele do qual está escrito: 
“Procurai sem cessar a sua face” (...). Ninguém conseguiu se fazer 
compreender por todos e sobre todas as coisas. Se o que escrevo 
não satisfaz a alguém e ele compreende mais facilmente outros 
autores, versados nesses temas, deixe então o meu livro e dedique 
seu tempo àqueles que ele compreende. Mas não pense que teria 
sido melhor eu me calar, já que fui incapaz de me exprimir com 
facilidade e clareza. Todos os escritos de todos os autores não 
caem nas mãos de todos os leitores. Pode acontecer que leitores 
capazes de compreender as minhas obras não tenham acesso a 
esses livros, considerados melhores do que os meus. Então, é 
útil que muitos autores publiquem, com estilos diferentes, obras 
variadas. A fé é igual, os temas idênticos, e permite a um número 
maior de leitores ficarem a par da questão; uns, de uma maneira; 
outros, de outra. Se alguém não me compreende, no lugar de 
me oprimir com recriminações e injúrias para me reduzir ao 
silêncio, que ele faça um maior esforço para compreender. Se ele 
quiser com caridade e sinceridade me corrigir, no caso em que 
eu ainda viva neste mundo, isso será um resultado considerável 
que tirarei do meu pequeno trabalho. Se eu não puder mais tirar 
proveito da correção, aqueles que puderem o façam com minha 
plena aprovação. (...) Espero da misericórdia de Deus que me 
faça perseverar em todas as verdades que são certas, e se tenho 
algum sentimento contrário ao que é verdade, me faça perceber 
isso seja por alguma inspiração íntima, seja pelo testemunho 
de meus irmãos. Esse é o compromisso que faço com Ele que é 
bastante poderoso para manter o que me deu e ainda me dar o 
que prometeu.1 

1 Santo Agostinho, De Trinitate, I, 2, 4 - 2, 5; em Oeuvres de Saint Augustin, vol. 15, 
Desclée de Brouwer, Paris, 1955, p. 97- 101. (Tradução brasileira: A Trindade. Paulus, 1995. 
Coleção Patrística).


