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INTRODUÇÃO

A teologia nasce da inspiração. E muitas vezes essa ins-
piração toma a forma de uma intuição. Creio ter sido 

uma intuição o que me levou um dia a aproximar essas duas 
comunidades e apaixonar-me por elas, por sua história, por 
sua mística e testemunho. 

Da comunidade da UCA (Universidade Centroamericana 
José Simeón Cañas) estive próxima durante muito tempo. A 
ligação com os jesuítas me fez acompanhar de perto todo o 
trabalho de Ellacuría e seus companheiros. Como estudante 
de teologia nos anos 80, os livros de Jon Sobrino eram um 
forte e suculento alimento teológico, e nos faziam pensar, 
rezar e vibrar. Mais tarde conheci o próprio Jon, em reuniões 
da coleção “Teologia e Libertação”, ocorridas em Petrópolis, 
Correias, São Paulo. 

Conversávamos sobre a vida, o trabalho e a música. E can-
távamos, juntamente com outros, ao som do violão. Assim 
também se faz teologia. O teólogo basco-salvadorenho mar-
cava rumos na teologia latino-americana ao lado de Gustavo 
Gutiérrez, Leonardo Boff e outros tantos. Criava categorias 
que seriam centrais, posteriormente, a partir de seu trabalho 
em El Salvador: as vítimas, a teologia como “intellectus amo-
ris”, o imperativo de descer os pobres da cruz, e tantas outras 
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coisas que ainda hoje são norteadoras do caminho teológico 
em nosso continente. Mas também tinha uma linda voz para 
cantar “Spirituals”, canções espanholas, latino-americanas 
etc. Confidenciou-me que, já noviço, fazia solos no coro. E 
que a música sempre o inspirou. 

Conheci também a Ignacio Ellacuría. Eu o vi por uma só 
vez em Madri, onde fui acompanhando a colega Lina Boff, 
que deveria participar, juntamente com ele, de um programa 
de televisão. Ele foi ao hotel onde estávamos para visitar Lina. 
Por poucos minutos conversamos e ele me dedicou um livro 
que guardo até hoje. Simpático, de olhar penetrante e humor 
perspicaz, sua inteligência clara e aguda transparecia em seu 
rosto e suas palavras. 

Em novembro de 1989, ao entrar em casa de volta da 
universidade, minha mãe me disse que Leonardo Boff me 
havia telefonado várias vezes e que parecia muito angustiado 
ao telefone. Telefonei-lhe, imediatamente, e recebi então a 
notícia do massacre de toda a comunidade. Leonardo dizia 
com voz embargada: mataram a todos. São mártires. Recordo 
ainda o abalo que aquilo provocou em meu coração. 

Depois disso reencontrei Jon Sobrino em reuniões de teólo-
gos, em congressos da Sociedade Brasileira de Teologia e em 
outras ocasiões. Sempre me impressionou a fidelidade com 
que dedicava todo o seu esforço de pensamento teológico 
à memória dos mártires. Era uma verdadeira obsessão não 
deixar que desaparecesse da consciência do povo de Deus 
aquele testemunho e tudo o que ele significava.

Em 2007, passei a integrar o conselho editorial da 
revista Concilium e aí reencontrei o amigo Jon com mais 
constância e maior profundidade. As conversas foram mais 
prolongadas. Tive a honra de trabalhar junto com ele na 
organização de alguns números da revista. Cantávamos 
durante as noites, junto com outros companheiros de 
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trabalho: Andrés Queiruga, Silvia Scatena, Susan Ross, 
Lisa Cahill. Jon continuava cheio de dotes musicais e os 
prodigalizava a todos.

A diabetes lhe pesava mais que antes, pois a idade o fazia mais 
sensível. Sentia-se cansado, mas trabalhava muito, ainda que em 
ritmo menor. Em 2010, convidou-me a participar de uma con-
ferência no Seminário Teológico dedicado ao 30º aniversário do 
martírio de Monsenhor Romero. Foi uma profunda experiência 
que nunca esquecerei: poder visitar os túmulos dos jesuítas, de 
Elba e Celina no jardim de rosas da residência da universidade. 
Igualmente a visita ao Centro Romero, à cripta onde estão os 
restos de Monsenhor Romero. Impressionante poder ver pessoas 
do mundo inteiro, jovens e adultos, vibrando com a memória 
subversiva do arcebispo mártir de fala profética, assassinado no 
momento da consagração, em plena Eucaristia. Aqueles “lugares 
santos” jamais me saíram da memória e da lembrança. 

Posteriormente, estive em Chicago para um período sabático 
e aí planejamos, juntamente com Peter Casarella, organizar 
um evento sobre Mística e Testemunho. Aconteceu em 2012, 
liderado pela parceria PUC-Rio – De Paul University. Jon foi 
convidado a falar sobre o tema que era o de toda a sua vida. O 
auditório se encheu no momento de sua conferência. Mais de 
300 pessoas ouviram seu testemunho com respeito e emoção, 
e depois o aplaudiram de pé.

No ano de 2015, o Concílio Vaticano II e a revista Concilium 
completavam 50 anos, e fiquei encarregada de organizar o sim-
pósio seguido da reunião do conselho editorial na PUC-Rio. Jon 
veio e deu uma conferência. Estava mais cansado, e os remédios, 
que é obrigado a tomar, combaliam suas energias. Falou com 
voz debilitada, mas transmitiu toda aquela mensagem que o 
acompanhava desde o dia em que, na Tailândia, recebeu por 
telefone, do amigo Julian Filochowski, a notícia do assassinato 
de toda a sua comunidade. 

Introdução
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Naquele dia, no auditório da PUC-Rio, disse às mais de 
400 pessoas reunidas no auditório: “Há passados que estão 
destinados aos museus ou que enterram a vida. E há passados 
que são desencadeantes de vida”. Assim considerava ele o papel 
da teologia, que devia inspirar-se nesses passados fecundos e 
ser – segundo uma expressão sua – não tanto de textos, mas 
de testemunhas.

Não mais o vi após essa ocasião. Acompanho-o com carinho 
pelas notícias que recebo e o tenho sempre presente. E com ele, 
indissociável de sua pessoa, está a comunidade da UCA, sua 
comunidade. E igualmente a mística e o martírio que viveram 
aqueles homens – seus irmãos – em uma universidade situada 
no pequeno país de El Salvador. 

Meu encontro com os trapistas de Tibhirine deu-se muito 
depois. Em 2009, meu marido e eu estávamos em Aix-en-Pro-
vence para visitar nossa filha menor, que lá vivia. Um amigo 
dela nos recomendou um filme que, segundo ele, tínhamos 
absolutamente que ver. Chamava-se: Des Hommes et des dieux, 
do diretor francês Xavier Beauvois. Chamou-me a atenção o fato 
de esse rapaz, que não tinha fé nem era próximo de nenhuma 
Igreja, ter ficado tão tocado e emocionado com o filme de Xa-
vier Beauvois. O filme era sobre uma comunidade trapista da 
Argélia que fora assassinada nos anos 90, e cujo sequestro e 
morte comoveram a França inteira.

Depois me recordei de haver visto notícias sobre o fato, do 
qual só havia feito leituras rápidas e superficiais. A experiência 
do filme foi profunda e inesquecível. A beleza da história e da 
obra cinematográfica, feita por um diretor ateu e tendo entre os 
atores dois crentes e os demais sem fé, surpreendeu-me por ser 
tão convincente. O filme fez-me vibrar, comover-me, chorar. E 
imediatamente depois, já no dia seguinte, comecei a buscar inces-
santemente bibliografia, informação, leituras, comentários, tudo 
que pudesse haver sobre aquela comunidade do monte Atlas.
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Debrucei-me longamente sobre os testemunhos do Irmão 
Lucas, o médico que atendia mais de 100 pacientes por dia. 
Li com gosto os belos e poéticos escritos do padre Christophe 
Lebreton, que tinha apenas 45 anos no momento do sequestro 
e assassinato. Mas, sobretudo, mergulhei com toda a atenção 
e paixão de que era capaz nos escritos do prior, Christian de 
Chergé. Sua figura gigantesca de místico, filósofo, teólogo e 
pensador fascinou-me desde o princípio. E seu amor pelo Islã, 
seus esforços contínuos e apaixonados para dialogar com essa 
outra tradição, com a qual convivia por livre opção, me impres-
sionavam mais à medida que lia seus escritos. 

Tive a oportunidade de refletir e discutir sobre os mesmos 
com outros pesquisadores da mística, muito especialmente o 
grupo que se reunia anualmente por ocasião dos memoráveis 
encontros do Seminário da Floresta, em Juiz de Fora, assim 
como com os membros do grupo de pesquisa Apofatike, de 
estudos interdisciplinares sobre mística, ao qual pertenço. Es-
crevi e publiquei trabalhos sobre seu pensamento e sua mística.

A intuição de escrever este livro aproximando as duas 
comunidades aparentemente tão distintas, com carismas tão 
diversos – uma apostólica, situada em uma universidade, 
outra contemplativa, vivendo em um mosteiro no alto de 
uma montanha –, veio-me após minha pesquisa em Chicago 
– que resultou na publicação do livro O mistério e o mundo, 
pela editora Rocco, em 2013 – começar a ser discutida em 
diversos fóruns e grupos.

Senti que a intuição que ali desenvolvi, sobre a qual pes-
quisei e refleti, ia tomando corpo e dando mais frutos. Entre 
os pontos centrais de minha pesquisa estava a constatação 
de que os místicos contemporâneos não se situam somente 
ou principalmente nos claustros e espaços claramente religio-
sos ou eclesiais, mas, pelo contrário, podem ser encontrados 
em meio a ambientes muito seculares, empenhados e com-

Introdução
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prometidos em desafios que vêm da sociedade e da cultura 
de sua época. Foi aí que me apareceram claramente as duas 
comunidades mártires como casos concretos dessa mística. 

Os jesuítas da UCA administravam uma universidade com 
excelência acadêmica e pesquisas de ponta. Mas, ao mesmo 
tempo, estavam voltados para a realidade injusta e oprimida do 
país onde essa universidade se encontrava situada: El Salvador 
e a América Central, o centro de um continente dividido pela 
pobreza e a desigualdade. Denunciaram esse estado de coisas 
e se posicionaram contra os responsáveis por isso. Voltaram a 
universidade para a realidade do país, a fim de ajudar a trans-
formá-la desde o lugar onde viviam. Seguiam assim o caminho 
do arcebispo Oscar Romero, e assim como o seguiram na vida 
e no testemunho, seguiram-no igualmente no destino martirial. 

Os trapistas de Tibhirine eram uma comunidade contem-
plativa, com tempos de oração distribuídos ao longo do dia, 
trabalhando na terra e vendendo no mercado local o produto 
de seu trabalho. Além disso, desenvolviam estreitas relações 
de amizade com a comunidade local que por eles tinha grande 
afeição. Mas sua concepção de vida monástica e de configuração 
do que deve ser um mosteiro era aberta e inclusiva. Supunha 
a participação e a hospitalidade sem restrições aos muçulma-
nos, que ali encontravam espaço para suas orações, realizavam 
reuniões comuns, partilhavam a fé, a palavra e a oração. Uniam 
compromisso social com inserção e diálogo intercultural e reli-
gioso. O ambulatório do Irmão Lucas, que atendia sem cessar 
pacientes pobres que vinham até ele, somava-se ao grupo Lien 
de Paix, que o prior coordenava ao lado de outros religiosos 
católicos e muçulmanos. 

O que movia as comunidades que aqui analisamos, o que 
constituía sua mística e foi igualmente a causa de seu martírio, 
era um profundo compromisso com a diferença do outro, com 
sua vulnerabilidade, sua carência, e o chamado que isso signi-



13

ficava. Assim, em suas imensas diferenças, essas comunidades 
se aproximam, se tocam, se identificam. Pois, desde carismas 
diferentes, nacionalidades diferentes, situações diversas, con-
vergem no desejo de ir ao encontro do outro para entrar em 
comunhão com ele.

A conclusão de meu livro O mistério e o mundo ia nessa di-
reção. A mística hoje encontra seu selo de autenticidade no 
desejo irrefreável em comungar com a dor do outro. Nesse 
ponto, ambas as comunidades se irmanam por terem vivido 
esse desejo até a radicalidade do martírio.

Saberá o leitor desculpar-me por essa introdução tão au-
tobiográfica, porém esta é uma outra conclusão de minha 
pesquisa sobre mística e teologia, ou sobre teologia mística: 
não se separa o teólogo de sua biografia. A biografia, a história 
de fé, a espiritualidade que anima aqueles que experimentam 
a Deus, de maneira profunda e amorosa, é inseparável de seu 
pensar e de seu agir. Mística e conhecimento, mística e ética 
são inseparáveis.

Esperamos que o testemunho dessas duas admiráveis comu-
nidades possa ajudar no entendimento da verdade que se faz 
tão palpável no mundo em que vivemos, e que pode ser uma 
força motriz para renovar a Igreja em seu desejo de conversão 
e serviço à sociedade. 

    Maria Clara luCChetti BingeMer

    13 de setembro de 2017
    Festa de São João Crisóstomo 
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