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Persona y Trascendencia

Desafios para
a iniciação à fé
na sociedade
contemporânea
Guy Coq1

Traducción del francés de Alino Lorenzon2

Diante dos desafios que deve enfrentar a pro-
posição da fé na sociedade contemporânea, a Carta 
aos católicos da França  insiste na urgência de com-
preender a civilização moderna em lugar de cultivar 
a nostalgia de tempos antigos que não voltarão mais. 
Essa longa carta não tem sido suficientemente me-
ditada. Certamente, o texto nacional dos bispos so-
bre a catequese refere-se a ela com insistência. Mas 
o mundo católico deveria voltar a ela, em vez de se 
apavorar diante das curvas estatísticas da sociologia 
quantitativa e de limitara esses mesmos dados.

             Seria preciso parar de repisar constatações para 
chegar a um esforço de esclarecimento dos proble-
mas que se apresentam. Será que existe realmente 
em nosso mundo de hoje um conjunto de obstácu-
los quase insuperáveis à acolhida da fé cristã? Esta 
sociedade pós-cristã é mais fechada do que a socie-
dade romana impregnada de filosofia grega?

Estas poucas páginas são dedicadas ao exame 
de quatro grandes características de nossa socieda-
de: o indivíduo democrático em primeiro lugar; a 
crise de nosso relacionamento com o tempo, a frag-
mentação ameaçadora da sociedade, e finalmente a 
ascensão de uma cultura espiritual errática. A análise 
dessas quatro características mostrará possíveis obs-
táculos para o reconhecimento da luz evangélica. 
Mas nós tentaremos mostrar que, em muitos casos, 
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esses obstáculos contra a fé são ao mesmo tempo 
fermentos de desintegração da sociedade moderna 
e de sua cultura, no que elas têm de melhor. De ma-
neira que trabalhar para abater os obstáculos à aco-
lhida do Evangelho é, ao mesmo tempo, proteger 
nossa civilização contra seu desmoronamento. Para 
falar claramente: O que é preciso recusar para evitar 
o derrubamento do melhor de nossa civilização é ao 
mesmo tempo o que é preciso recusar para manter 
nossa humanidade aberta à possibilidade da fé.

        Nós mantemos a hipótese segundo a qual o 
desenvolvimento das quatro tendências que iremos 
examinar deve ser num certo momento contrariado, 
quando ameaça a própria civilização que constitui 
sua origem.

I. O indivíduo democrático em primeiro lugar

            É mais do que nunca indispensável voltar para 
a antítese significativa ilustrada por Louis Dumont. 
Ela consiste em opor um estado antigo de civilização 
-em que a sociedade existia em prioridade, em que 
ela impunha suas condições ao indivíduo que devia 
inscrever-se nesse quadro social, ou mesmo dobrar-
se a ele por um constrangimento julgado legítimo- 
ao que conhece a modernidade. Hoje, o indivíduo é 
colocado, em sua liberdade, seus desejos, como ab-
solutamente prioritário em relação à sociedade e às 
suas próprias condições de sobrevivência. Tinha-se 
uma sociedade prioritária, hoje é o indivíduo que o 
é, e com direitos sagrados diante de uma sociedade 
no segundo plano.

            O que se chama aqui de indivíduo democrático 
não existe de verdade, é uma tendência, uma direção 
na qual se evolui. Esse indivíduo se caracteriza como 
liberdade. Aliás ele só vê a liberdade como uma pro-
priedade individual, e nunca sob a forma comple-
mentar de uma liberdade coletiva. Ele não suporta 
vínculos que não tenha tecido ele próprio. E quando 
ele próprio tece um vínculo, exige o direito de dis-
solvê-lo por sua única vontade. Não aceita ligações 
que precederiam sua decisão, nem convicções que 
estariam nele próprio sem que ele seja o seu autor. 
Ele trata a coletividade, o social, sempre como limite 
de sua liberdade, nunca como condição da liberdade 
individual. Toda autoridade (no interior de uma ins-
tituição) é recebida como uma coação, ilegítima por 
definição, e toda coação é vivida como violência. 
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            No limite, essa tendência do indivíduo demo-
crático chegaria a tornar a educação impossível. Pois 
esta é sempre a entrada numa cultura, numa civiliza-
ção, em crenças, numa sociedade que me precedem, 
e de que não sou o autor. Além do mais, não há edu-
cação sem um quadro institucional: família, escola, 
igreja, que a estruture. A educação nunca se reduz a 
uma relação estritamente dual, há sempre um tercei-
ro termo de forma instituída que legitima a própria 
forma da relação educativa. O que se chama trans-
missão da fé, na articulação entre duas gerações, é 
necessariamente integrado na educação. Faz parte 
dela. Portanto, se considerarmos que o ser humano 
se constrói numa educação, e que o despertar para 
a fé se inscreve na educação, devemos resistir a tudo 
quanto na sociedade tende a dificultar a educação. 
Há duas razões para isso, é evidente: primeiro, salvar 
a educação como aquilo que permite à humanidade 
de se construir e ao mesmo tempo que a educaçao, 
salvar a posiibilidade de una educaçao da fé.

 No trabalho educativo, a questão cultural é 
essencial. A cultura da fé se desenvolve numa cultu-
ra humana. Mas nem toda cultura humana está ne-
cessariamente aberta para a fé. Assim, uma cultura 
escolar que desenvolvesse a crença segundo a qual 
tudo que não é científico e técnico não existe, fecha 
a possibilidade da fé, tanto no plano humano quanto 
religioso. Há assim, numa ação educativa, a formação 
de convicções ou de atitudes fechadas ao horizonte 
de uma vida espiritual consciente.

A educação para a fé se enraíza sempre numa 
cultura humana. Mas uma cultura humana pode 
eventualmente fazer obstáculo a uma busca espiri-
tual. É por isso que a cultura da fé precisa se ligar a 
um trabalho no plano da cultura humana. Há vários 
aspectos para serem examinados. Inicialmente, a 
cultura da fé deve ser acompanhada de um traba-
lho para opor-se aos obstáculos em minha cultura 
humana. Em seguida, uma vez que a educação deve 
visar a unificação do ser humano, o trabalho de des-
pertar para a fé deve articular-se na globalidade da 
pessoa, e com o conjunto de sua cultura, de sua hu-
manidade.

Lembremos aqui que a educação, como en-
trada numa cultura, se desenvolve em princípio em 
vários lugares, nenhum dos quais pode reivindicar 
seu papel com a exclusão dos outros. Trata-se da fa-
mília, da escola, e de um terceiro lugar. Cada um de-
les propõe, ou melhor, institui um estilo original de 

relação educativa. A família, caracterizada pelo laço 
de paternidade/maternidade, assume a entrada na 
cultura de um ponto de vista da relação às origens, 
à primeira inscrição na humanidade. A escola assu-
me a entrada na cultura como inscrição num mundo 
comum, com as referências comuns e os valores co-
muns, e a preocupação de alcançar a eclosão de um 
cidadão autônomo assumindo o fato de pertencer a 
uma sociedade, capaz de assumi-la em sua história 
passada e futura. O terceiro lugar desenvolve uma 
relação educativa que não é familiar, nem pedagógi-
ca. Além do mais, pode ser plural: associações, igreja, 
movimento etc.  Como situar os três lugares do pon-
to de vista da descoberta da fé?

A família tem um papel importante: o que sig-
nificaria transmitir a vida a um ser, se ao mesmo tem-
po não estou certo de um sentido positivo no fato 
de viver? Posso honestamente assumir a paternida-
de/maternidade se estou convencido que viver não 
tem nenhum sentido, que ter nascido é uma desgra-
ça, que seria melhor não ter nascido? O fato de dar a 
vida me impõe tornar-me capaz de dar um sentido, 
de oferecer por minhas palavras, por minha atitude, 
uma visão positiva possível da existência. É por isso 
que a família não pode ser leiga, pois a neutralidade 
é aqui impossível, e mesmo injustificável.

Pode-se falar num papel educativo da es-
cola, no quadro da laicidade. Pois a cultura escolar 
não pode propor a fé cristã, na medida em que ela 
acolhe as crianças procedentes das diversas famílias 
espirituais. Entretanto, cabe à cultura escolar ser ver-
dadeiramente cultura, isto é dar às crianças meios 
para orientar-se sobre a questão do sentido da vida, 
e de se dirigir para opções que deverão escolher li-
vremente.

O terceiro lugar tem um papel decisivo, em 
complemento à família, quanto à educação para um 
sentido da existência, assumindo eventualmente, 
num dado momento, a opção da fé evangélica. 

Para a maioria das crianças, o segundo lugar,
como escola leiga, encontra-se distante da educa-
ção para a fé. Permito-me insistir no fato de que nós
deveríamos enfim enfrentar o problema, ampla-
mente negligenciado, que apresentam as relações, 
até mesmo as rupturas, entre a cultura escolar e a
cultura para a fé. Dois universos educacionais se
enfrentam na alma infantil. A criança tem necessi-
dade de construir uma síntese. A posição atribuída
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a Pasteur, a da fé do homem simples bem separada 
da cultura do cientista, não é sustentável. Dir-se-á 
que a síntese deve se atuar no terceiro lugar, onde 
a criança deve poder articular as diversas contribui-
ções educativas? A urgência é de tomar enfim cui-
dado com a educação leiga. Com certeza, uma ou 
outra catequese pode se ter desenvolvido sem que 
a criança exprima a tensão, ou até a ruptura, entre 
seus dois ou três universos. Mas o silêncio sobre as 
dificuldades é negativo.

 Ninguém tem o direito de ferir as interroga-
ções da razão na criança ou no jovem, pois a fé adul-
ta é amiga da inteligência. Todo um trabalho de or-
dem cultural é aqui necessário para ajudar o jovem 
a construir uma síntese aceitável para ele. Nossa 
abstenção seria um verdadeiro abandono do jovem 
crente diante de obstáculos importantes.

Nosso problema é redobrado na medida em 
que hoje o estudo das religiões, particularmente do 
cristianismo, se desenvolve na escola. E é uma evo-
lução que devemos encorajar, e mesmo ajudar. Mas 
isso cria o risco de acentuar situações contraditórias 
se nós não tomarmos a decisão de examinar o alcan-
ce e o sentido da cultura escolar.

 Estamos diante de um duplo desafio: de um 
lado a urgência de um aprofundamento cultual da 
fé, e por outro lado um aprofundamento cultural. O 
indivíduo democrático não recebe mais o sentido de 
viver como mensagem ou exigência comum da so-
ciedade global. Ele é cada vez menos sustentado por 
mediações. Mesmo se é crente, vive um afrouxamen-
to do laço com a Igreja. A prática dominical não apa-
rece para esse crente individual como um laço ne-
cessário à vida de sua fé. Esta situação aparece tanto 
mais evidente quanto o peso das mediações sociais 
que enquadravam o indivíduo, e o compromisso de 
aceitar essa prática, desapareceu. A filiação vivida à 
Igreja aparece já agora como uma decisão voluntária 
e individual. Participamos de uma humanidade em 
que cabe à pessoa, em sua liberdade, traduzir sua 
opção sobre o sentido da vida, sua adesão pessoal à 
fé, num laço vivido de filiação. A fé é reconducida a 
uma decisão livre, independentemente de qualquer 
pressão ou mesmo familiar.

 Do ponto de vista evangélico, é um formidável 
progresso, pois, sempre no Evangelho, Jesus suscita 
a adesão de uma pessoa, e não de um grupo. A situ-
ação é pois mais próxima do Evangelho. E se pode 

dizer também que, de um ponto de vista antropoló-
gico, o advento do indivíduo que deve assumir ple-
namente, por si mesmo, a partir de sua única busca 
livre, a decisão sobre o sentido da vida, é um imenso 
progresso.

No entanto, esse progresso tem conseqüên-
cias, como já vimos. A questão é pois de ajudar o 
crente a compreender sua situação antropológica. 
Cabe a ele construir um laço com a Igreja. Ninguém 
poderá fazê-lo em seu lugar. Esse problema deveria 
ser assumido na formação cristã. Pois enfim, o crente 
separado de sua Igreja pode viver totalmente sem 
Igreja? Sua atitude trabalha para a extinção da Igreja 
como comunidade de fé. E sua própria fé, será que 
não precisa da troca, do diálogo com o outro crente 
para crescer em vitalidade? Acontece que esse crente 
se justifica pela acusação feita à Igreja de apresentar 
graves defeitos. Mas sua abstenção o torna num cer-
to sentido cúmplice das imperfeições da Igreja. Pode 
ele então ficar indiferente e passivo, na forma que a 
inscrição coletiva da Igreja assume na sociedade?

A questão me obseda: como ajudar o crente 
que não vive o fato de pertencer à Igreja a recons-
truir o vínculo vital com ela?

Outra questão urgente concerne o próprio 
estilo de cristão que nós formamos, durante a edu-
cação para a fé. Muitas vezes, em minha carreira de 
professor de filosofia, constatei o estranho mutismo 
de jovens manifestamente cristãos, em situações em 
que deveriam ter sabido explicar a outros, ateus, ag-
nósticos, fiéis de outra fé, algo da própria especifici-
dade do cristianismo. Eu me pergunto se os mestres 
não se contentam em inculcar-lhes o discurso da tri-
bo, palavras ou fórmulas que têm sentido entre cren-
tes, e de maneira alusiva. Seria o sinal de um defeito 
de apropriação pessoal da experiência cristã? Não 
seriam eles também marcados por uma iniciação à 
crença mal arraigada em sua cultura pessoal, e assim 
paralisados pela idéia de ter que dar conta da fé, no 
diálogo, a pessoas totalmente estranhas, mas muitas 
vezes desejosas de ouvir como um colega cristão 
lhes explicaria sua fé?

II. A crise de nosso relacionamento com o tempo

O relacionamento com o tempo é profunda-
mente significativo de uma civilização. Distinguem-
se habitualmente duas formas notáveis para opô-las. 
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A relação mais antiga vê o tempo como um círculo: 
tudo o que acontece repete alguma coisa e se repeti-
rá de novo. A partir da Bíblia, e da invenção da histó-
ria na Grécia antiga, o círculo está partido. O tempo 
é como uma flecha orientada em que, numa linha, o 
passado produz o presente, em que este cria o porvir, 
não se contentando nunca de reproduzir o passado. 
Acontecimentos profundamente novos se sucedem. 
“Não te banharás nunca no mesmo rio”, como afir-
mou Heráclito de Éfeso. Não apenas o tempo é um 
fluxo, mas é o tempo de uma história orientada para 
um acabamento, uma conclusão. Esta representação 
pôde acolher e sustentar a noção de progresso.

A questão é saber onde nós estamos hoje. Há 
uma forte tendência a contestar o tempo “flecha”, mas 
sem poder voltar ao círculo. Algumas observações 
podem caracterizar nossa tendência. Inicialmente 
nós vivemos uma supervalorização do presente, até 
mesmo do instante, concebido como independen-
te do passado, do qual seria preciso liberar-se, seja 
ignorando-o seja acusando-o. Esse fechamento do 
presente em si mesmo quereria ao mesmo tempo 
se liberar de uma responsabilidade do futuro. Além 
do mais, impõe-se a idéia de que toda novidade é 
necessariamente melhor, pelo simples fato de sua 
novidade. Com isso, ela tem o direito de suprimir o 
antigo. O passado só é reconhecido como patrimô-
nio, isto é, como estranho (até mesmo estranheza) 
separado do presente. Não é reconhecido como o 
que nos fez, o que constrói o presente, aquilo sem o 
qual não se compreenderia o presente. O patrimônio 
interessa porque nós somos diferentes dele.

Enfim, o tempo aparece não como uma dura-
ção através da qual algo se constrói, mas como uma 
variável a ser reduzida ao máximo: a duração é como 
tempo perdido, ela é desvalorizada, porque freia a 
instantaneidade. Com isso, a distinção das gerações, 
a sucessão das idades da vida, são desvalorizadas em 
proveito de uma geração única identificada como 
adolescência, a ser prolongada até os 80 anos se pos-
sível, a ser iniciada o mais depressa possível.

Não há dúvida alguma que o peso dessa nova 
relação com o tempo constitui um obstáculo para 
a transmissão, esse aspecto essencial da educação. 
Poder-se-ia mostrar, aliás, que a difícil transmissão 
da fé reflete uma crise geral da transmissão. Nada 
de essencial, em suma, precede a mítica adolescên-
cia. A crença segundo a qual a geração em posição 
de educadora teria muito que dar à adolescência se 

desmancha. Vejam o mito 68: a juventude sabe me-
lhor que os velhos, ela tem que reconstruir a verdade 
sobre o mundo a partir de nada, na anulação do an-
tigo. É uma inversão da relação de gerações. A forma 
nova do mito é: olhem essas crianças que “iniciam” o 
pai delas ao computador... então, no fundo, o que é 
que o pai delas pode ter para lhes oferecer?

A mensagem evangélica está certamente pre-
sente nas testemunhas vivas. Mas é também uma 
herança, uma narrativa que nos vem do passado. 
Por que seria preciso reconhecer que esta herança 
é tanto mais importante, que para nos compreen-
dermos a nós mesmos, temos que descobrir como 
essa herança nos fez. Para admitir essa proposição, 
eu precisaria acreditar que o passado nos faz. E por 
que procurar o sentido de minha humanidade hoje 
em narrativas vindas de longe no passado, já que a 
verdade vem exclusivamente de hoje?

A fé se apresenta sempre em narrativas, numa 
história que me precede, que é ao mesmo tempo a 
de nossos pais na fé, na humanidade iluminada pela 
fé. Apropriar-me dessa história, é reconhecer de onde 
eu venho, compreender que essa história é minha. 
Eu seguro o fio dessa história, que me liga a uma hu-
manidade da qual eu venho. Por minha vez, eu conto 
essa história a meu filho: proponho-lhe que, por sua 
vez, segure o fio da tradição. Pois essa vida que ele 
recebeu de mim, não é apenas um pacote de genes. 
A genealogia é mais complexa. Hoje, as genealogias 
genéticas são sagradas, as genealogias espirituais e 
culturais são desprezadas. Elas são, no entanto, ge-
nealogia de humanidade: eu recebo um sentido da 
humanidade, nossos filhos o recebem, com a parte 
de genealogia espiritual que ilumina essa humanida-
de. Eu transmito, com a vida, o que eu próprio recebi, 
ao qual o filho deve tudo. E não se trata apenas aqui 
de mim, seu pai e de sua mãe, no que eu lhe propo-
nho, é uma série de gerações à qual ele pertence.

 Por que é preciso batizar a criança (recusando 
assim o duvidoso “ele decidirá mais tarde”)? Por que 
é preciso, mesmo se nenhuma é perfeita, inscrevê-lo 
numa catequese? Porque batizar, é recusar romper 
uma genealogia, um fio de humanização e de luz es-
piritual, que remonta nas distâncias a um aconteci-
mento essencial, a uma origem de humanidade.

O laço essencial de tradição, que é o sentido 
do fio a não ser quebrado, não se faz mais por filiação 
societária. Cabe a cada humano romper o fechamen-
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to na crença na autogênese, a criação por si próprio 
ex nihilo de sua humanidade. O indivíduo moderno 
é mistificado sobre si próprio, pelo menos existe uma 
forte corrente coletiva levada a produzir essa misti-
ficação. Ela é o desenraizamento que torna o indiví-
duo pouco resistente às manipulações.

Essa construção de um presente auto-suficien-
te, diante do qual o passado se reduz ao patrimônio, 
Marcel Gauchet a denomina “destradicionalização” 
(détraditionnalisation). Ao oposto, a tradição consis-
te em reconhecer o presente como construído com 
o passado, sem consistência fora desse laço. Ora, em 
sua análise do problema da transmissão que conhe-
cem as sociedades modernas, Marcel Gauchet de-
senvolve a análise segundo a qual a transmissão se 
apóia sempre num laço de tradição. Por conseguinte, 
é porque a tradição se desfaz que a transmissão se 
torna difícil. Porque, explica ele, o laço de tradição 
sustentava a transmissão “sob seu aspecto simbólico 
de laço genealógico”. Esse processo é descrito assim: 
“aprendo aquilo a que eu devo minha origem e que 
continua vivendo através de mim”. 

Pela tradição, nós compreendemos o que nos 
fez, de onde nós vimos; vemos de qual presença do 
passado o presente é tecido. Há incorporação do pas-
sado no presente, dupla ligação passado-presente. 
Esse laço de tradição não se revela imediatamente: 
“é preciso procurar para discernir o trabalho do pas-
sado no presente”. E o processo de “destradicionali-
zação” é no fundo uma vontade de ruptura, de não 
ver no presente a presença do passado: falta a vonta-
de de compreender. Na tradição, no sentido em que 
a entende Marcel Gauchet, não se trata de repetir o 
passado, de voltar à religião de outrora, como foi vi-
vida então na sociedade. Trata-se de reconhecer que 
esse passado, que não pode ser repetido, construiu o 
que nós somos, em nossa diferença. A tradição con-
siste em “estabelecer uma relação viva e problemá-
tica com o passado do qual se sabe ser o herdeiro, 
quando não pode mais se tratar de reconduzir seus 
hábitos, de prorrogar suas lições, de assumir sua con-
tinuação no presente”.

Essas reflexões concernem à sociedade em seu con-
junto. O autor vê bem que elas concernem também 
à Igreja católica, mas ele insiste no fato de que esta 
não está desprovida de recursos, em matéria de tra-
dição e de memória, e que assim ela poderia não 
somente fazer face ao problema que a toca, mas ao 
mesmo tempo ajudar a sociedade a enfrentá-lo. As 

Igrejas cristãs mantêm “uma relação direta constitu-
tiva com o passado”. Elas fazem viver “o único balu-
arte de tradição que sobrenada”. Elas são chamadas 
para o papel de “guardiãs da história profunda na 
qual temos nossas origens”. 

Essas páginas de Marcel Gauchet são, sem o 
aparentarem, um premente apelo aos cristãos, de se 
mostrarem à altura dos desafios e das possibilidades 
da sociedade moderna. É o testemunho de que nós 
cristãos somos esperados, em razão mesmo de nos-
sa fé, para ajudar a sociedade a não se destruir, como 
sociedade histórica, apagando sua memória comum, 
e cumprindo uma negação da tradição que ameaça 
a civilização. 

O que está em questão, são posturas em re-
lação à cultura e à educação. Nós podemos decidir 
transformar nossa posição, podemos recusar de dei-
xar morrer o desejo de transmitir. E, trabalhando para 
nossa sociedade, nós trabalhamos ao mesmo tempo 
para conservar as condições culturais de possibilida-
des de um acolhimento da mensagem evangélica, e 
primeiramente, de uma certa capacidade de ouvi-la.

Das análises que precedem pode-se igual-
mente extrair algumas conseqüências relativas ao 
próprio princípio da catequese proposta às crian-
ças. A pergunta me foi feita recentemente: o que 
me restava do velho catecismo no qual eu tinha sido 
iniciado à fé? Quanto ao conteúdo, fui levado a res-
ponder: não muito. Pois meu compromisso ulterior, 
quando fui aluno, mestre, professor, foi sustentado 
por uma nova construção de minha cultura religio-
sa. No entanto, não posso dizer que essa catequese 
da infância tenha sido negativa. Talvez ela me tenha 
ajudado a não ser fetichista ou cheio de superstições 
desde a infância. Ousemos dizê-lo: talvez o medo do 
inferno tenha sido uma primeira iniciação ao sentido 
da profunda responsabilidade do homem diante de 
sua vida, à lucidez diante da amplitude do desastre 
de que o homem é capaz. Enfim, essa educação era 
melhor do que nada, e de qualquer maneira melhor 
que o vazio. É claro que, se eu tivesse que dar conse-
lhos, diria que lhe faltava uma certa cultura bíblica. 
As pessoas se interessavam pelo cultual excluindo o 
cultural, e assim se perdia todo o trabalho da prática 
do religioso sobre fundamentos antropológicos. É 
evidente que não se trata aqui de reduzir a fé a uma 
cultura. Mas a cultura é um dos caminhos que permi-
tem a inscrição da fé numa humanidade. Quando eu 
descobri, mais tarde, a riqueza espiritual e ao mesmo 
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tempo humana dos grandes textos bíblicos, quando 
eu vi para qual intuição forte de Deus abrem alguns 
desses textos, eu censurei duramente a catequese 
praticada, por privar dessas riquezas as crianças, su-
postamente iniciadas à fé. E não se trata apenas de 
fazer ler, de maneira literal, essas grandes páginas, e 
sim de guiar para sua compreensão. É neste sentido 
que evocarei um embasamento cultural necessário 
da iniciação à fé, embora sabendo que o Espírito so-
pra onde Ele quer, e que não é o homem que trans-
mite a fé, é o Senhor que chama.

 III- Uma fragmentação ameaçadora para 
a sociedade

Importa enfatizá-lo com força, esta socieda-
de democrática e leiga representa um progresso 
decisivo para a humanidade. Ela repousa na con-
vicção de que cada ser humano é livre e único. Ela 
abre a cada um o direito de decidir, de maneira 
autônoma, o sentido a ser dado à existência. Ela 
desfaz a imemorial contaminação da fé religiosa e 
dos poderes que usam coação e até violência so-
bre os espíritos. Ela declara ilegítimos os poderes 
que esmagam os humanos.

Não se trata, pois, de fazer compreender que uma 
volta para trás seria bem vinda. A forma democrática e 
leiga da sociedade deve ser sustentada sem reservas. 
Apenas, é urgente perceber bem como essa socie-
dade é frágil. O vínculo social, a própria instituição 
da sociedade, não são mais sustentados por um po-
der forte reforçado por seu laço com o sagrado. Com 
isso, pode-se compreender a ameaça de explosão, 
de fragmentação, que pesa sobre essa sociedade. Al-
guns opõem a essa análise a crença de que a preser-
vação dos interesses e das solidariedades econômi-
cas bastariam a conter os processos de fragmentação. 
Mas o mercado não é de maneira alguma a instância 
suprema que preservaria a coesão social. Isto é tanto 
mais evidente porque, aberto para relações de forças 
supranacionais, ele é susceptível de ser uma causa 
suplementar de fragmentação da sociedade. 

Tornou-se de alguma maneira difícil dizer 
qual é a sociedade. Difícil representá-la como um 
todo. O mundo comum, o que nos ajuda a coexis-
tir sem violência, parece ameaçado. O princípio de 
uma vontade comum majoritária é ameaçado pela 
disputa das minorias que recusam conciliar-se com 
um todo que as inclui. Desenvolve-se uma crise das 

filiações e das identidades, um enfraquecimento de 
tudo o que constrói o vínculo social. O desligamen-
to global se traduz em processos de decomposição 
das instituições.

É verdade, tudo o que precede designa ten-
dências pesadas, processos felizmente inacabados. 
A Igreja não tem mais “diante” dela, como no tempo 
da guerra das duas Franças, uma sociedade forte, 
coerente... Ela própria, perdendo sua função social 
imemorial, perdeu igualmente todos esses vínculos 
da sociedade que lhe permitiam de servir-se das co-
ações sociais para conservar a fachada de uma insti-
tuição religiosa forte e muito extensa. Uma forma de 
inscrição social da Igreja não é mais possível, porque 
a sociedade à qual ela correspondia desapareceu por 
sua vez. E é fato que a Igreja manifesta grande difi-
culdade em tomar consciência do tipo de sociedade 
em que estamos.

A Carta aos católicos (1996) marcou uma eta-
pa importante num esforço de tomada de consci-
ência. Foi suficientemente compreendida? A dúvida 
parece legítima. O trabalho de inscrição nessa socie-
dade tarda a avançar. A questão não é apenas a de 
uma rarefação das vocações. É também a da função 
do padre em relação a comunidades cristãs situadas 
numa sociedade democrática e leiga. É verdade, o 
Texto nacional para a orientação da catequese na 
França (2006), na prolongação da Carta aos cató-
licos, insiste na idéia de que são as próprias comu-
nidades de crentes que devem assumir a iniciação 
à fé. O princípio é muito bom, mas se choca com a 
pergunta: o que é hoje uma comunidade cristã? O 
que é uma paróquia? De que maneira a comunidade 
existe numa cidade? Como é ela percebida? Numa 
época em que a questão central é: como construir 
ou reconstruir vínculos sociais, o que podem fazer 
as comunidades cristãs? A época é de gemidos ou 
de alegrias sociológicas diante das curvas estatísti-
cas anunciando a anemia, ou até a morte da Igre-
ja. É esse refrão que interessa as grandes mídias. E 
terá sido observado que 7 mil pessoas reunidas em 
Lourdes para Ecclesia 2007, e debatendo o tema da 
iniciação cristã, isso não interessa as grandes mídias: 
quantas deles tinham um observador nesse imenso 
ateliê eclesial? Mil e quinhentos jovens reunidos pela 
JOC para discutir os problemas do desemprego dos 
jovens, isso não mereceu muita atenção. Pena que 
eles não tenham incendiado uma dezena de carros 
para apoiar sua atitude! Essa situação não é fatal: ela 
mostra que a realidade viva da Igreja é dificilmente 
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perceptível. Muitas vezes há a cortina das represen-
tações correntes, dos fantasmas de uma Igreja dese-
josa de retomar o poder, etc. 

A imagem midiática não deve ser desprezada, 
porque ela modela representações da Igreja. Mas im-
porta desenvolver, em contraste com a lógica midiá-
tica da aparência, da imagem que seduz, que reflete 
sensatamente o público das mídias, uma lógica da 
inscrição espiritual apoiada naquela de uma auten-
ticidade humana.

A inscrição espiritual não age sobre as seduções 
do visível. Mas há certas lógicas do visível que funcionam 
como obstáculo à percepção das realidades espirituais.

Nesta vasta oficina que nós evocamos aqui, 
conviria examinar a capacidade do lugar igreja de 
reconstruir relações, espaços de troca, vínculo social, 
onde a relação espiritual se concretizará. É preciso 
também insistir na tarefa que se impõe à Igreja: a de 
ajudar uma sociedade, uma civilização, a não deixar 
destruir as condições graças às quais o que elas tra-
zem de melhor subsistirá.

Essa oficina, bem assinalada na Carta aos cató-
licos, não foi realmente aberta. Exigiria inicialmente 
uma pesquisa aprofundada a respeito da  questão: 
qual é essa sociedade na qual somos chamados a 
viver e a ser os mediadores da Boa Nova? Para esse 
trabalho, seria importante organizar uma associação 
com personalidades e intelectuais de boa vonta-
de, livres das paixões negativas antigas em relação 
à Igreja. Diversos sinais indicam que essas pessoas 
existem hoje.

A outra questão essencial se dirige então para 
o sentido que pode tomar hoje a inscrição da Igreja 
nessa sociedade que não será cristã.

IV. Uma cultura espiritual exorbitada?

A análise é conhecida: o cristianismo instituído 
está em vias de marginalização. Circunstância agra-
vante para a Igreja: ela é vista através de um passado 
principalmente negativo, até mesmo satanizado. Daí 
a idéia de que ela seria desejosa, em tudo o que ela 
faz, de recuperar uma hegemonia perdida, principal-
mente através da sua postura de guardiã moral.

Contrariamente a certa concepção da secula-
rização, que foi uma influência, o recuo das igrejas 
tradicionais não deixa lugar a um deserto espiritual, 
mas parece liberar uma energia espiritual que as igre-
jas canalizavam. É banal, hoje, confessar uma sede 
espiritual, que se traduz numa busca que encontra 
com bastante dificuldade pontos de referência. 

Essa multiplicação do interesse pelo espiritual 
cria a obrigação de formar cristãos capazes de justifi-
car sua própria fé, em sua especificidade, a quem não 
a partilha, e a ignora, e isso num espírito de diálogo, 
de encontro com o outro através de sua humanida-
de. Existe aqui, a partir desse clima espiritual, uma 
razão suplementar dessa preocupação de palavra 
para o outro.

Talvez seja preciso compreender este homem 
contemporâneo em busca espiritual, descobrir que 
o diálogo com ele não é necessariamente mais fácil 
do que com o ateísmo. Mas é urgente aprender esse 
diálogo. Isso supõe criatividade, por exemplo, criar 
lugares diferentes da catequese e do catecumenato.

Em face do homem de hoje, a pergunta que é 
feita ao cristão é igualmente: que humanidade de-
sejamos construir? Esquece-se rapidamente demais 
que o que choca um pensador tão decisivo como 
Nietszche, é o tipo humano que lhe apresentam as 
instituições cristãs de seu tempo. É uma interpelação 
que é compreendida de maneira rigorosa por Emma-
nuel Mounier em l´Affrontement chrétient. Não se tem 
atendência para esquecer que, ao mesmo tempo que 
o ser crente, deve ser construído um tipo humano? É 
através de uma humanidade, de um estilo de humani-
dade, que se atesta a autenticidade da fé. 

Quanto ao desafio do interesse contemporâ-
neo pelo espiritual, demorou-se demais em prestar-
lhe atenção. Houve um tempo em que a aspiração 
espiritual tomava espontaneamente o caminho da 
Igreja. Não é mais o caso. A questão é: o que faze-
mos para ajudar esse impulso espiritual abundante 
a encontrar o caminho do Evangelho? Pode-se dizer, 
além do mais, que a formação espiritual ministrada 
na Igreja ajuda os crentes a não derivar para um es-
piritualismo vago, perdendo pouco a pouco os cami-
nhos da transcendência para alcançar uma simples 
busca narcísica de si? Não se deveria compreender 
que a sedução desse espiritual sem margens é um 
desafio tão rude quanto o ateísmo?
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Uma questão análoga se põe em relação ao 
Islã. Este é, de certa maneira, de acesso mais simples 
que o Evangelho: ele se apóia num sentido agudo da 
Transcendência, não complica os caminhos da ade-
são. Sob sua forma adaptada à cultura européia, não 
corresponde à vida espiritual de um certo número de 
cristãos? A única resposta a esse desafio se encontra 
num real trabalho de inteligência da fé cristã, num 
contato vivo com a Palavra.

A questão fundamental é, aqui, de saber se 
o cristianismo tem tomado consciência do desafio 
que as culturas religiosas e espirituais contemporâ-
neas dirigem à própria cultura da fé. Por isso, essa 
questão não deveria deixar de ter incidência sobre 
a formação cristã.


