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“Façam bagunça.”

(Papa Francisco)

“Monsenhor era monsenhor 

Romero, e naquele tempo não 

havia necessidade de dizer

qual dos monsenhores era,  

pois muita gente conhecia  

somente a um.”

(Jorge Galán, Noviembre)

“Não me sinto debaixo  

das garras de nada,

sinto-me somente  

nos braços de Deus.”

(Etty Hillesum)
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PRÓLOGO

Muito se escreveu sobre Oscar Romero desde o 

seu martírio pela justiça, em 24 de março de 1980. Eu 

estava a ponto de completar vinte anos quando isso 

ocorreu. Não corriam ventos favoráveis à mudança nem 

ao compromisso social na Igreja espanhola, naqueles 

tempos em que a Teologia da Libertação passou a ser 

vista sob suspeita. Por isso, os cristãos e cristãs de minha 

geração, “nessa onda”, encontraram na vida de Romero 

e suas homilias uma inspiração profética, um poço de 

Evangelho do qual beber com avidez, buscando como 

contextualizar, em nossos ambientes, a paixão pela 

justiça e a esperança contra toda desesperança, que dele 

manavam. Sigo sendo uma leitora voraz da literatura 

existente sobre Romero, e é por causa disso que este 

livro me comoveu.

Sigo também, já há alguns anos, o seu autor, Luis 

Aranguren Gonzalo, pois, para muitas das pessoas que 
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têm a vida embarcada na aventura da transformação 

social, a partir dos contextos de exclusão, constitui um 

referencial “provado” do intelectual cristão. Admiro sua 

opção por pensar com os pés, como diria o também bispo 

e profeta Pedro Casaldáliga, sem medo de ficar man-

chado e salpicado pelo barro do caminho e assumindo 

as consequências do que ele carrega. Seu pensamento 

evoca e provoca, pois tem a capacidade de apontar sempre 

ao inédito viável. Assim me aconteceu também com a 

leitura deste livro, no qual a novidade da perspectiva 

no enfoque da figura de Oscar Romero me capturou 

por completo, a partir das primeiras linhas. “É possível 

dizer algo de novo sobre Romero?”, se perguntam, po-

rém, alguns e algumas. Luis Aranguren Gonzalo tem a 

ousadia e a humildade de fazê-lo.

O livro encontra sua origem em uma conferência 

pronunciada por seu autor em agosto de 2017, no marco 

do Fórum Internacional celebrado em El Salvador, por 

motivo do centenário de nascimento de Romero. Da 

preparação dessa conferência e das conversas mantidas 

com Roberto Cuéllar, diretor do Departamento de 

Assistência Jurídica da Arquidiocese, de onde Romero 

denunciou a violação sistemática dos direitos humanos, 

nasce este livro.

A primeira novidade que apresenta é seu próprio título, 

São Romero dos direitos humanos. Com ele, alude a uma das 

intencionalidades da obra: universalizar o “Acontecimento 
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Romero”; reencontrar sua figura profundamente humana 

e profética a partir da diversidade de contextos, do aqui 

e agora, em que os direitos humanos e sociais continuam 

sendo sistematicamente pisoteados. Como ressignificar, 

hoje, palavras como dignidade, solidariedade, justiça e re-

conciliação, diante da violência estrutural que supõem as 

deportações imediatas de quem se organiza nos montes 

de Nador ou Beliones, para saltar os muros de Ceuta e 

Melilha, ou das mortes no Mediterrâneo? Como dotá-

-las de conteúdo na cultura da pós-verdade e fazê-las 

historicamente possíveis entre aqueles que permanecem 

amontoados nos campos de refugiados da Turquia, ou so-

bem no trem da Besta buscando a vida, mas encontrando 

a morte, tornando-se vítimas do tráfico e do feminicídio, 

ou padecendo o fantasma do racismo e da xenofobia da 

era Trump que nos atravessa, ou o capitalismo selvagem 

que instalou a precariedade, a exploração e o desemprego 

de forma estrutural no sistema?

A segunda novidade é um enfoque ético e pedagógico 

do livro. A pretensão de que suas páginas, como diz o 

autor, sejam lidas e amassadas no coração dos educa-

dores e educadoras, dos e das ativistas, que, tanto em 

âmbitos formais como informais, buscam transformar 

a realidade local. Sublinha, portanto, o lado secular, 

cidadão e educativo do legado de Romero, oferecendo 

algumas lições éticas que se depreendem dele e algumas 

pedagogias que podem ajudar a levá-las a cabo.
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A terceira novidade afeta a linguagem e o estilo nar-

rativo: dinâmicos, simples, atuais, atrevidos na conexão 

dos textos de Romero com poemas, canções, filmes da 

cultura do ativismo social. Uma linguagem e um estilo 

nos quais rigor e beleza vão de mãos dadas.

Uma quarta novidade que a leitura deste livro traz é a 

correlação que faz entre Oscar Romero e o papa Francisco. 

Entre um profeta, assassinado por sê-lo, procedente do 

menor país da longínqua América, e um papa reformador 

e carismático que, como ele mesmo declarou em seu 

discurso no início do pontificado, vem também do fim do 

mundo, de um lugar rebelde em sua memória e em suas 

lutas diante das ditaduras políticas e econômicas, como 

rebelde é Francisco diante da barbárie e da cumplicidade 

com a violação dos direitos humanos e dos direitos da terra.

Deixo para o final uma última novidade à qual 

o livro aponta, mais como um “alerta” do que como 

um desenvolvimento: o risco de domesticar Romero 

e sua mensagem agora que o reconhecimento de sua 

santidade saltou do povo à instituição. Por isso, o grito 

de “Romero vive!” há de ser um antídoto contra toda 

forma de atrofia da memória desinstaladora e perigosa 

do profeta salvadorenho, como desinstaladora e perigosa 

continua sendo a memória de Jesus de Nazaré.

Pepa Torres Pérez


