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1. 

“LEVANTA-TE E COLOCA-TE A CAMINHO” (Dt 10,11) 

CONFIANDO NA PROMESSA 

 

 

Irmãs, Filhas de São Paulo, vocês escolheram o lema de seu 11º Capítulo Geral: “Levanta-te e 

coloca-te a caminho” (Dt 10,11), confiando na Promessa. É bom partir do texto e de seu 

significado, no conjunto de seu 11º Capítulo Geral. 
 

 

1. POR QUE O CAPÍTULO GERAL SE CHAMA “CAPÍTULO”? 
 

É interessante lembrar, desde o início, porque um Capítulo Geral é chamado de “Capítulo”. 

Esta denominação, há séculos, se refere à sala dos mosteiros onde os monges se reuniam, e se 

reúnem ainda hoje, em assembleia. Geralmente é chamada “Aula Capitular”2. 

Mas por que é chamada de “capitular”? Parece que isso se deve a uma prática habitual de 

iniciar, cada assembleia, lendo alguns capítulos da Regra ou um capítulo da Sagrada Escritura. Daí 

vem a palavra “Capítulo” e “Aula capitular”. 

O Capítulo de vocês não parte de um texto das Constituições, mas de um capítulo da Sagrada 

Escritura que escolheram como fonte de inspiração: o capítulo 10 do Deuteronômio, enfocando o 

versículo 11. Vocês adicionaram a este versículo uma ideia fundamental presente em todo o Antigo 

Testamento: “confiando na Promessa”. 

Sabem bem porque escolheram este versículo do Deuteronômio e a prospectiva da confiança na 

Promessa. Permitam-me focalizar esta reflexão inicial exatamente neste texto. 

Eu me perguntei: o que este texto do Deuteronômio tem a ver com a vida e missão, com seu 

carisma, hoje, no final da segunda década do século XXI? E ainda mais radicalmente: como este 

texto ressoaria no coração e na prática do bem-aventurado Alberione? 

                                                           
1 José Cristo Rey García Paredes, missionário claretiano, nasceu na Andaluzia (Espanha) em 1944; padre desde 1968. Completou os estudos em 
Roma e Munique, ensinou teologia dogmática em Madri e Curitiba (Brasil). Atualmente, continua a ensinar, como professor emérito, Teologia 

(Pneumatologia e Carismas, Teologia das Formas de vida cristã) na Escola Regina Apostolorum (Madri), no Centro de Formação Taiyuan (Shanxi, 

China) e no Instituto de Vida Consagrada,”Sanyasa”(biênio de licença e doutorado) em Bangalore (Índia). Seus livros mais recente: A vida 
consagrada é verbo não substantivo. Um novo paradigma para a vida consagrada, LEV, Roma, 2019; Chamados a ser santos. Comentários e avisos 

da “Gaudete et Exsultate” para a vida consagrada, Claretianas, Madri 2019; Outra comunidade é possível sob a liderança do Espírito, Claretianas, 

Madri 2018; Por amor à Beleza divina: uma leitura atual de “Vita Consecrata”, Claretianas, Madri 2017; Cúmplices del Espíritu: el nuevo paradigma 
de la Missão, Claretianas, Madri 2014. 
2 A assembleia diária da comunidade, por razões de disciplina e administração de questões monásticas, sempre incluiu a leitura de um capítulo da 

Regra. Desta forma, a mesma assembleia foi chamada “Capítulo” e o local do encontro “aula capitular”. As palavras qualificativas conventuais: 
“provincial” ou “geral” explicam a natureza do encontro. O Capítulo Geral é composto de representantes de toda a ordem ou congregação ou outros 

grupos de mosteiros. Historicamente, os capítulos gerais, ou o germe daquilo que mais tarde pode ser encontrado em São Bento de Aniano, no início 

dos mil e novecentos. A ideia foi retomada no século depois em Cluny. O exemplo de Cluny despertou imitadores e abadias como Fleury, Dijon, 
Marmoutier, St-Denis, Cluse, Fulda e Hirsau (ou Hirschau) que se tornaram centros de grupos de mosteiros onde foi introduzido o sistema mais ou 

menos embrionário de capítulos gerais. Mais tarde, em Citeaux, Camáldoli, Monte Vergine, Savigny e outros, desenvolveram a ideia que resultou 

aprovada no IV Concílio de Latrão, em 1215, e, desde então, tornou-se costume praticamente em todos os institutos.  
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Vejamos antes algo sobre o significado do texto, interrogando-nos sobre o sentido que ele pode 

ter para o Fundador e para vocês hoje. 

 

 

2. O TEXTO DO DEUTERONÔMIO 10.11 EM SEU CONTEXTO3 
 

a) Estrutura do Deuteronômio 

O livro do Deuteronômio é dividido em quatro partes: 

– Primeiro discurso de Moisés, retrospectiva: o que Deus fez (1.1 - 4.43). 

– Segundo discurso de Moisés: o que Deus pede para o futuro (4,44 - 28,68). 

– Terceiro discurso de Moisés: resumo do que a aliança pede e o chamado a escolher Deus e 

obedecer-lhe (29,1-30,20). 

– A passagem de Moisés para Josué (31,1 - 34,12). 
 

b) Dt 10,11: o segundo discurso sobre o que Deus pede para o futuro 

O texto escolhido como lema do Capítulo geral (Dt 10,11) é parte do segundo discurso de 

Moisés sobre “o que Deus pede para o futuro” (Dt 4,44 - 28,68) e se encontra nos versículos 

dedicados à renovação da aliança (Dt 10,1-11). 

A seção do Deuteronômio 10,1-11 continua o movimento positivo começado em Deuteronômio em 

9,254, em contraste com o movimento negativo anterior (9,1-24)5. Está relacionado com a renovação da 

aliança de Ex 34, 1-4, embora não apresente os eventos na mesma sequência cronológica6. 

Dt 10,1-11 relata-nos que – depois de Moisés ter quebrado as primeiras tábuas de pedra devido à 

idolatria do povo e depois ter suplicado pelo povo (Dt 9,25-29) – o Senhor lhe pediu para cortar outras 

duas tábuas de pedra como as anteriores e subir sobre o monte: nelas Deus escreverá as 10 palavras (o 

Decálogo) que já havia gravado nas primeiras. O Senhor Deus pediu a Moisés para construir uma arca 

e depositar nela as tábuas de pedra. Quando desceu do monte, Moisés colocou as tábuas de pedra na 

arca (Dt 10,1-5). 

Mais tarde, o povo continuou sua marcha em direção à terra prometida. Quando chegaram à 

área das torrentes de água, o Senhor escolheu a tribo de Levi para: 

– carregar a arca da aliança do Senhor; 

– estar sempre na presença do Senhor; 

– servir o Senhor; 

– abençoar o povo em nome do Senhor até hoje (Dt 10,7-9). 

O próprio Senhor é a herança de Levi (Dt 10,9). 

 

c) Por que a arca e os levitas? 

Alguns se perguntam: por que aparece neste texto o tema da arca e dos levitas? E a resposta 

pode ser a seguinte: 

–  o costume dos povos antigos de depositar o documento de um tratado ou de uma aliança sob 

o olhar dos deuses; Israel deposita o documento da aliança (as duas tábuas de pedra escritas 

com o Decálogo) na arca da aliança, construída em madeira de acácia muito resistente; 

                                                           
3 Para esta sessão, cf. E. J. Woods, Deuteronomy: an Introduction and Commentary, Inter-Varsity Press, 2011. 
4 “Eu fiquei prostrado diante do Senhor durante quarenta dias e quarenta noites, porque Javé disse que iria eliminar vocês. Supliquei a Javé: “Senhor 
Deus, não destruas o teu povo, a herança que resgataste com tua grandeza”. Tu o tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, 

Isaac e Jacó; não olhes para a teimosia deste povo nem para sua transgressão e seu pecado, para que não se venha a dizer na terra de onde nos tiraste: 

Javé não foi capaz de conduzi-los para a terra da qual lhes tinha falado! Por ódio ele os fez sair para matá-los no deserto! Apesar de tudo, eles são o 
teu povo, a tua herança. Tu os fizeste sair com tua grande força e com braço estendido” (Dt 9, 25-29). 
5 Moisés diz a Israel para não pensar que, por sua própria justiça ou retidão de coração, o Senhor os fará possuir a terra prometida, mas por causa da 

iniquidade desse povo, e também para manter a palavra que jurou a Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor, no entanto, repreende o povo por causa de sua 
rebeldia e idolatria (Dt 9,1-24). 
6 Por exemplo: em Ex 37,1-9 é dito que a arca foi construída por Besalel depois que Moisés retornou do monte. O material desta seção foi 

reformulado para destacar a transição da rebelião e da quebra da aliança para a renovação e a possibilidade de continuá-la. 
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–  a segurança e a inacessibilidade à arca da aliança foram confiadas primeiramente a Moisés, 

depois aos levitas; 

–  a arca não era apenas um depósito, mas o lugar do encontro com Deus: era como encontrá-

lo na nuvem ou sentado entre os querubins; a arca era contemplada como um símbolo 

legítimo da presença de Deus no meio de seu povo, enquanto o bezerro de ouro não o era. 

A arca, confiada aos levitas, tem grande importância em certo período (Dt 10,6s). Depois da 

idolatria do povo, apoiada pelo sacerdote Aarão, o sacerdócio poderia ter desaparecido. Mas Moisés 

intercedeu diante do Senhor pelo povo e também por Aarão (Dt 9,20)7. Deste modo, o sacerdócio 

pôde continuar com Eleazar. Depois da morte de Arão, o sacerdócio foi confiado aos levitas, 

embora deva ser enfatizado que a aliança com o Senhor era diversa daquela de Aarão. Os deveres 

do sacerdócio levítico eram três: carregar a arca e instruir o povo na lei, servir na presença do 

Senhor e abençoar em nome do Senhor. Os levitas receberam também o poder de decidir casos de 

controvérsia ou agressão (Dt 21,5; cf. Lv 9,22; Nm 6,23). Com estas responsabilidades, a tribo de 

Levi não teria nenhuma herança (Dt 10,9): seria consagrada a Deus e o Senhor seria sua herança. 

 

d) “Levanta-te e coloca-te a caminho” 

Moisés, em seguida, recorda o que aconteceu depois da exploração dos espiões na terra de Caná: 

Quando o Senhor quis fazer-vos partir de Kades-Barnea dizendo: “Entrai e tomai posse da terra que 

eu vos dou” vos rebelastes contra as ordens do Senhor, vosso Deus, e não pusestes nele vossa fé, e nem 

escutastes sua voz. Fostes rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci (Dt 9,23-24). 

Moisés intercede pelo povo, permanece – novamente – no monte quarenta dias e quarenta 

noites, e Deus ouve sua súplica. Isto é o que o Senhor lhes diz: 

“Levanta-te, coloca-te a caminho à frente do teu povo; eles entrarão na posse da terra que eu jurei a 

seus pais que lhes daria” (Dt 10,11). 

Aqui se trata da renovação da aliança, após o evento de idolatria com o bezerro de ouro. As 

tábuas da primeira aliança foram destruídas e agora o Senhor ordena a Moisés que construa novas 

tábuas, e sobre elas o Senhor escreve com o próprio “dedo” as dez palavras da aliança e as entrega a 

Moisés como fizera antes. Mas as tábuas são depositadas na arca para a posteridade (o que não está 

escrito em Ex 34!). Em seguida é dada a notícia de que o sumo sacerdócio continuará depois de 

Aarão e que a tribo de Levi será encarregada de abençoar a nação, como faz até hoje (Dt 10,8). 

Israel não será destruído após a intercessão de Moisés, mas continuará seu caminho, abençoado e 

revigorado, em direção à terra prometida. Depositar as duas tábuas de pedra na arca é um reflexo 

daquilo que acontece na esfera civil, onde uma aliança quebrada implica a preparação de um novo 

pacto e um novo juramento de aliança. E isso explicaria porque Moisés diz o seguinte: 

E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Somente que tu o temas, que andes em 

todos os seus caminhos, amando e servindo a Javé, o seu Deus, e observes os mandamentos do Senhor e 

as leis, que hoje eu te dou para tua felicidade (Dt 10,12-13). 

Os comentaristas, ao interpretar Dt 6,5 (“Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com 

toda a tua alma e com todas as tuas forças”), sempre encontraram um problema. Eles se perguntam: o 

amor pode ser objeto de um comando? Normalmente, o amor é entendido como um sentimento 

espontâneo e não como uma atitude obrigatória. No entanto, no livro do Deuteronômio, o amor a Deus é 

apresentado como uma obrigação. Mas os versículos citados acima (Dt 10,12-13) nos ajudam a 

esclarecer. À pergunta: “O que te pede o Senhor, teu Deus?”, O texto responde: temê-lo, caminhar por 

suas vias, amá-lo, servi-lo com todo o coração e com toda a alma, observar seus preceitos. 

Amor, temor, reverência e obediência são colocados na mesma linha, como as atitudes básicas 

dos israelitas em relação ao seu Deus. Amar Deus significa ser-lhe fiel e leal a (cf. Dt 7,9; 11,1; 

30,20) obedecer suas ordens e servi-lo (cf. Dt 11,22; 19,9, etc.). 

                                                           
7 “Mesmo contra Aarão, o Senhor estava fortemente irado, a ponto de querer fazê-lo perecer. Naquela ocasião eu rezei também por Aaron”. 
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Aqui se evoca a mesma concepção dos tratados orientais de aliança, à qual o Deuteronômio se 

inspira: a lealdade de um vassalo ao seu soberano também se expressava em termos de amor, 

obediência e serviço. Essa concepção comum ao Deuteronômio e aos tratados de vassalagem, não 

esgota o significado e o alcance de Dt 6,5. 
 

 

3. CONFIANDO NA PROMESSA 
 

Uma das características do Deus do Antigo Testamento é que ele se manifesta como o Deus das 

Promessas. As promessas de Deus são muitas. As promessas divinas são parte da relação de aliança 

com os seres humanos. Na medida em que o ser humano é chamado a entrar em aliança com o seu 

Deus, o Senhor Deus faz suas promessas. Aliança e promessa são duas categorias bíblicas que 

perpassam todo o Antigo Testamento. 

As promessas de Deus adquirem uma intensidade especial em seus porta-vozes, os profetas. Os 

textos típicos são aqueles relacionados à promessa da nova aliança (Jr 31,31-34; 32,39-40; Ez 36,25-27). 

Mas a resposta às promessas de Deus, e especialmente à promessa da nova aliança, começou a ser 

realizada apenas no Novo Testamento, não antes. Isto é dito por alguns autores do Novo Testamento: 

Todos eles morreram na fé, sem terem obtido os bens prometidos, mas os viram e os saudaram 

apenas de longe, declarando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra (Hb 11,13). 

Todos eles, embora tenham sido aprovados graças à sua fé, não obtiveram o que lhes foi prometido: 

Deus realmente predispôs algo melhor... (Hb 11,39-40). 

Os autores do Novo Testamento reconhecem que o principal destinatário da aliança era a 

Igreja, o novo Israel: 

Seu poder divino nos concedeu tudo o que é necessário para uma vida vivida santamente, graças ao 

conhecimento daquele que nos chamou com seu poder e glória. Com isso, ele nos deu os grandes e 

preciosos bens a nós prometidos, a fim de que, por meio deles, vos torneis participantes da natureza 

divina, escapando da corrupção, que está no mundo por causa da concupiscência (2Pd 1,3-4). 

Como eles não permanceram fiéis à minha aliança, eu também não cuidei deles, diz o Senhor. E 

esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor... (Hb8,9-10). 

O verdadeiro Israel das promessas é o Israel de Deus, que é a Igreja de Deus, à qual pertencem 

as suas promessas, individualmente e coletivamente. 

Para cumprir os mandamentos da aliança, devemos acreditar firmemente nas promessas. As 

promessas de Deus exigem confiança, súplica e desejo. Fazem parte da aliança bilateral em que 

Deus promete sua graça, mas o ser humano também age com sua fé, seu desejo, seu amor. 

Jesus diz à mulher samaritana: “Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz: 

“Dá-me de beber”, tu lhe pedirias e ele te daria água viva” (Jo 4,10). 

Vocês adicionaram ao texto de Deuteronômio a frase “confiando na Promessa”. A confiança, o 

abandono na fé, abre o coração à gratidão pela Promessa de Deus, que seu Fundador, o bem-

aventurado Tiago Alberione, foi capaz de expressar de maneira tão extraordinária no Pacto.  
 

 

4. O LEMA ATUALIZADO: MULHERES DA ALIANÇA 
 

Nessa perspectiva, o lema do Capítulo: “Levanta-te e coloca-te a caminho” é precedido por 

uma constatação preocupante: a experiência da idolatria, da tendência de fugir de Deus. E, no meio, 

a intercessão de um homem carismático como Moisés, ou vosso intercessor no céu, o bem-

aventurado Tiago Alberione, como diz muito bem o texto Instrumento de trabalho: 

A aliança que Deus faz com Moisés e seu povo é renovada no Pacto que o Bem-aventurado 

Alberione fez com o Senhor nos albores da Família Paulina e que hoje, há mais de cem anos de nosso 

nascimento, nos faz discernir os sinais do “novo” e inspira uma renovada consciência da missão (n. 1). 
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Suponham que vocês tiveram a experiência da “noite” e também um compromisso e um 

trabalho excessivo sem resultados. No entanto, a chave metodológica adotada no Instrumento de 

trabalho é aquele método, partindo do positivo existente, nos faz olhar para a realidade na 

prospectiva do Espírito, abertas ao positivo possível.  

Se vocês desejam renovar a aliança, não é principalmente por causa de seu pecado de idolatria, 

mas por causa do desejo de renovar a aliança num tempo de mudança de paradigma: descobrir, 

sonhar, desenhar e oferecer. Como foi escrito no Esboço do Instrumento de trabalho: “Somente 

uma perspectiva positiva gera uma mudança positiva, permitindo-nos descobrir que Deus é fiel à 

sua aliança, que o Espírito está sempre em ação e renova tudo, que “onde abundou o pecado, 

transbordou a graça”, e que essa graça habita em nós” (Esboço, 3). 

Essa intencionalidade explica a estrutura do Documento de trabalho capitular: 

– O primeiro capítulo é um hino de louvor e gratidão a Deus por tudo o que o Espírito 

realizou nestes seis anos, em nós e através de nossa presença nos diferentes continentes. 

– O segundo capítulo analisa a realidade de hoje como um chamado múltiplo do Espírito de 

Deus: apelos para ouvir, discernir e aos quais respondermos.  

– O terceiro capítulo focaliza a proposta capitular de renovar a aliança em chave carismática, 

partindo daquele Pacto ou Segredo de êxito que o Bem-aventurado Alberione propôs, a vocês, 

há 100 anos. 

– O quarto capítulo traz a proposta de iniciar sérios processos de transformação nos próximos 

seis anos, com o objetivo de passar do sonho a um novo projeto congregacional. 

– A conclusão: Sendo que São Paulo é para vocês uma referência carismática inevitável, pai e 

fundador, vocês quiseram atualizar as suas cartas, referindo-as à congregação nas suas diferentes 

expressões continentais. Que vocês possam encontrar em Paulo um convite permanente para 

viver em aliança, reviver o Pacto ou Segredo de êxito!  

 

 

 

2. 

RENOVAR A ALIANÇA 

 

 
Este é o sinal da aliança, que faço entre eu e vocês, e com todos 

os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. 

Coloco o meu arco nas nuvens, para que ele seja um sinal da minha 

aliança com a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o 

arco-íris aparecer nas nuvens, eu lembrarei da minha aliança com 

vocês e com todos os seres vivos (Gn 9,12-15). 

 

 

O arco-íris é o anel de Deus que evoca a sua aliança, sem retorno, com a humanidade e com o 

planeta terra. E é o sinal que recorda a Deus a sua aliança8. 

As religiões – cada uma à sua maneira – evocam e cultivam a aliança. Sobretudo hoje, existem 

grupos, comunidades e pessoas que tentam viver “em aliança” com Deus e com tudo o que Deus 

inclui em sua aliança conosco. Entre esses grupos, se destaca de maneira especialíssima a forma de 

vida cristã denominada “vida religiosa” ou “consagrada”.  
 

 

                                                           
8 Cf. W.J. Dumbrell, The Covenant with Noah, in “Reformed Theological Review”, 38 (1979) 1-9. 
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1. O DEUS DAS ALIANÇAS  
 

A palavra “aliança” (berit, em hebraico; diathéke, em grego) é uma categoria chave na Bíblia: é 

como a senha que nos permite acessar o mistério de Deus tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. 

O termo “aliança” aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento. Surpreendentemente, esta 

recorrência se reduz a 33 no Novo Testamento; e isso se explica porque é substituída pela expressão 

“reino de Deus”, como pode ser visto em Lc 22,29. A expressão “preparar um reino” equivale a 

“preparar uma aliança”. Nova aliança e reino de Deus são conceitos correlativos. 
 

a) O Decálogo 

“Aliança” expressa o tipo de relação entre Deus e seu povo (primeiro Israel, depois a Igreja), 

Deus e humanidade, Deus e a terra. A aliança nos fala de uma dúplice e incansável busca: de Deus 

por parte do homem e do homem por parte de Deus. “Perseguiu-me como um leão”, exclamou Jó... 

A religião consiste na pergunta de Deus e na resposta do homem... Se Deus não faz a pergunta, 

todas as nossas buscas são vãs”9. 

O Decálogo (as 10 palavras) mostrou aos Israelitas, de modo pedagógico, como viver na aliança 

(Ex 34,28). Com o passar do tempo, alguns mandamentos receberam formulações mais longas: 

sobretudo a primeira (Ex 20,4-6) e a terceira (Ex 20,8-11). A aplicação do Decálogo à vida do povo foi 

feita no assim chamado “Código da Aliança” (Ex 20,22 - 23,33). A aliança com Deus requer: 

1.  romper com o sistema dos falsos deuses e servir o único Deus (primeiro mandamento10); 

2.  não usar o nome do verdadeiro e único Deus para esconder o mal (segundo mandamento11); 

3.  imitar a Deus no descanso sabático e cantar as suas maravilhas (terceiro mandamento12); 

4.  reconhecer o pai e a mãe como a autoridade suprema (quarto mandamento13); 

5.  respeitar o direito à vida de todos e não matar, superar a vingança com o perdão e a misericórdia 

(quinto mandamento14); 

6.  ser fiel à aliança esponsal, que representa a aliança com o único Deus (sexto mandamento15); 

7.  não estabelecer sistemas de roubo ou acúmulo de bens (sétimo mandamento16)... 

8.  ou sistemas corruptos que deixam indefesas as pessoas e não garantem os direitos humanos 

ou a verdade (oitavo mandamento17); 

9.  não desejem o que pertence ao próximo, seja seus bens (nono mandamento),  

10. seja sua esposa ou marido (décimo mandamento18). 

O Decálogo procurava, em primeiro lugar, pôr fim ao sistema de escravidão e iniciar um 

sistema de liberdade que nascia da aliança com YHWH. Por esta razão, o povo exclamou: “Faremos 

o que o Senhor disse!” (Ex 19,8). A aliança, em sua máxima expressão, manifestou-se como uma 

“aliança bilateral”, “aliança de amor”, “aliança esponsal”19. 

                                                           
9 A.J. Heschel, Dio alla ricerca dell’uomo, Borla, Torino 1969, pp.156-157 
10 Ex 20,3-6; Jo 4,34; 19,10-11; 5,19-20; 6,38; Mt 4,10; 6,24; Lc 13,31-32; 23,8-9. 
11 Ex 20,7; Mt 7-21. 
12 Ex 5,7.14.17; 20,8-11; Dt 5,15; Lc 13,12; Jo 5,17. 
13 Ex 20,12; Mc 7,9-13 
14 Ex 1,15; 20,13; Mt 5,21-22.38-45; 18,22; 21,24; Lc 23,34; Jo 10,10. 
15 Ex 20,14; Mt 5,27; 19,4.8.9. 
16 Ex 20,15; Lv 25,8-34; Jr 22,13-17; Lc 12,13-21; 16,14; Mt 6,24. 
17 Ex 20,16; Jo 8,44. 
18 Ex 20,17; Lc 12,16-21. 
19 Cf. K. Baltzer, Das Bundesformular, WMANT 4. 2d ed. Neukirchen-Vluyn 1964; R. Feuerlicht, The Fate of the Jews New York 1983; G. Herion, 
Sacrament as “Covenantal Remembrance”, in “Church Divinity”, ed. J. H. Morgan, Notre Dame 1982, pp. 97–116; P. Kalluveettil, Declaration and 

Covenant, AnBib 88, Rome 1982; G. Mendenhall, The Covenant Formula after Thirty Years. Near Eastern Elements in Western Law, Salt Lake City 

1989; E.W. Nicholson, God and His People: Covenant Theology in the Old Testament, Oxford 1986.  
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Com os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oséias, vislumbra-se uma nova e definitiva 

aliança, na qual Deus se propunha a dar ao ser humano um coração novo, um espírito novo e 

purificá-lo de todas as suas idolatrias20. 
 

b) A nova e definitiva aliança inaugurada por Jesus 

Com suas palavras e suas obras, Jesus anuncia a chegada da nova e definitiva aliança e convida 

a todos a entrar nela: todo o Israel; também publicanos, prostitutas, doentes, crianças e pobres, 

aqueles que vivem o insuportável “jugo” da escravidão (Mc 2,15; 10,15-16). A oferta também era 

endereçada a outros povos: 

Agora eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, 

Isaac e Jacó no reino dos céus (Mt 8,11).  

Jesus: 

– modificou o prólogo da história da aliança; em vez de falar de ações passadas, ele pregou “o 

futuro do reino de Deus”: e estas “coisas vos serão dadas por acréscimo” (Lc 12,31); 

– expressou o conteúdo da nova aliança em seu primeiro discurso no Monte da Galileia 

(Evangelho de Mateus); 

– deu advertências ao invés de maldições, para instruir os seus sobre os perigos a serem 

enfrentados em caso de infidelidade à aliança; 

– ele pregou a conversão do coração, aquela mudança de mentalidade que o Espírito tornaria 

possível: “O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo; convertam-se e creiam no 

Evangelho” (Mc 1,15)21; 

– apresentou-se como o protótipo da perfeita realização do mandamento principal: “Que vos 

ameis uns aos outros como eu vos amei” (Jo 13,34); 

– quando estabeleceu a nova aliança em seu sangue (última ceia), ele ofereceu a taça de vinho 

explicando que era sangue derramado para todos (Lc 22,20). 

A nova aliança é descrita como “o vínculo entre Deus e o ser humano, estabelecido com o 

sangue [a morte sacrifical] de Jesus, em base a qual a Igreja de Jesus Cristo começou a existir”. A 

carta aos Hebreus nos oferece uma extraordinária meditação sobre o objetivo desta aliança22. 

Jesus não veio abolir o Decálogo, mas cumpri-lo. Assim, quando o jovem rico se aproximou 

dele e perguntou-lhe o que fazer “para entrar na vida” (Mt 19,16), Jesus recordou-lhe o 

mandamento principal e as suas condições: “Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, 

não jurarás falso, honrarás o pai e a mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Mt 19,18-19), 

convidou-o a deixar a terra da escravidão e confiar-se ao único Bem (Mt 19,17; Mt 22,36-40); e 

ofereceu-lhe também a oportunidade de fortalecer ainda mais a aliança com “o único bem”: colocar-

se no seu seguimento e dar tudo aos pobres. 

 

c) O protagonismo do Espírito Santo 

Orígenes dizia: “Sempre são dias de Pentecostes”23. Notemos o plural! Os Padres do Oriente tinham a 

convicção de que o objetivo da encarnação do Filho de Deus era tornar possível o derramamento do 

Espírito Santo sobre a humanidade24. É Pentecostes também neste tempo e em cada contexto. 

                                                           
20 “Eu sou o Senhor teu Deus... Tu és meu povo... Para isso o meu povo conhecerá o meu nome, compreenderá naquele dia que eu dizia: “Eis...” (Is 51,15-16; 

52,6; cf. Is 62,4-5; Jr 31,31-33; Ez 36,24-28; Os 2,16-22. 
21 Cf. P. Hünermann, Cristología, Herder, Barcelona 2009, p. 96. 
22 Cf. J. Fisher, The Covenant-Idea as the heart of Hebrews and Biblical Theology, in “Calvin Theological Journal”, 48 (2013) 270-289. 
23 Contra Celsum, 8. 
24 Santo Atanásio dizia que “Deus se encarnou para estar em grau de trazer o espírito aos seres humanos”: De Incarnatione et Contra Arianos, VIII; 

PG 26:996c. E santo Irineu sustentava que toda a economia da salvação nos é dada no Espírito: Proof of the Apostolic Preaching, nn. 5, 42, 49; SC 

62:34-38; 98; 99; 109; 110. 
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Nós cremos e seguimos Jesus – em qualquer classe ou condição de vida – fazemos isso em 

resposta às misteriosas moções do Espírito Santo. Cremos que o Espírito Santo nos foi enviado. O 

Espírito torna possível a renovação permanente da aliança, faz-nos entrar na comunhão trinitária de 

muitas formas e nas mais inesperadas circunstâncias: 

O Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e 

vos lembrará de tudo o que eu vos disse (Jo 14,26). 

O Espírito – em nós e conosco – leva à plenitude o reino de Deus – proclamado e inaugurado 

por Jesus –, a nova e definitiva aliança estabelecida em seu sangue. 
 

 

2. VIVENDO EM ALIANÇA: O “POR QUÊ” DA VIDA CONSAGRADA 
 

Normalmente nos interrogamos sobre “que coisa é” a vida religiosa ou consagrada: o que deve 

ser feito para ser religioso. Com menos frequência, nos perguntamos sobre o “como”, que se refere 

às modalidades, às formas que assumimos. Mas quase nunca nos perguntamos o “por que”. Somos 

pessoas que “fazemos” muitas atividades, que tentamos fazê-las da melhor maneira possível... mas. 

quantas vezes nos perguntamos o “por quê”? A vida “em aliança” é a resposta. 
 

a) O texto do jovem rico e sua interpretação 

Jesus faz ver ao rico que a aliança e seu principal mandamento são cumpridos e observados quando 

o caminho do discipulado é empreendido. Segue-se Jesus para viver a aliança em plenitude. Jesus ensina 

que o amor ao próximo é tão importante quanto o amor de Deus; os dois amores formam um único 

amor; e o próximo é qualquer ser humano que precisa de ajuda, como mostra a parábola do Samaritano 

(Lc 10,29s). Este é o principal mandamento dado aos seus discípulos: “Amar como eu os amei”. 

Ninguém amou a Deus como Jesus, ninguém amou o próximo como Jesus. 

É interessante reconhecer que a vida monástica teve sua grande inspiração nesta cena evangélica; a 

coisa errada é que, com o passar do tempo, nos apropriamos do texto como se ele se referisse apenas à 

vida religiosa. Não existe o caminho dos mandamentos – dado aos cristãos comuns – e outro dos 

conselhos evangélicos, dado àqueles que desejam maior perfeição. Não é assim. Jesus oferece a todos o 

inimaginável dom de abandonar os ídolos para amar o único Deus bom e belo, em estreita aliança de 

amor. Jesus nos mostra que o caminho para alcançar o ápice dessa experiência é segui-lo (“como eu amei 

você”) e amar apaixonadamente os mais necessitados. Este é o dinamismo da nova aliança. 

A aliança mostra-nos que o nosso Deus não é um deus-anacoreta, oculto, fechado em si 

mesmo, hermético, inacessível. É um Deus que, desde o princípio, saiu de si mesmo para criar 

novos espaços, novos seres com os quais se relacionar e estabelecer aliança: 

O Deus divino se interessa dos seres humanos, não de qualquer modo, mas de um modo infinito e 

divino. Deus se revela como alguém que se inclina sobre o homem com todo amor; Deus investiu seu 

próprio ser (sua identidade) nessa inclinação25. 

O oposto de um Deus anacoreta é um Deus pericoreta (permitam-me esta expressão); essa 

palavra corresponde ao termo grego perichóresis, usado pela teologia cristã para definir relações 

intratrinitárias. Perichóresis é o oposto da anachóresis! 

O Deus pericoreta, em sua tri-unidade, é também para a realidade que criou. A tri-unidade 

divina ampliou suas relações com a humanidade e a criação. As alianças mais particulares entre 

Deus e pessoas individualmente (por exemplo, Abraão, Davi) ou entre Deus e as comunidades 

humanas (o povo de Israel, a Igreja) estão inscritos nesta grande aliança divino-humano-cósmica. 

Deus continua a oferecer sua aliança a toda humanidade. A Igreja dos seguidores de Jesus a 

acolhe explicitamente, publicamente. Dentro da Igreja há grupos, comunidades, que sentem como 

própria a missão de serem sinais vivos da aliança, para todos.  

                                                           
25 P. Hünermann, Cristología, p. 91. 
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b) Profissão religiosa como “aliança”: experiência e testemunho 

A exortação apostólica Vita Consecrata diz que a tradição eclesial: 

Colocou em evidência, na vida consagrada, a dimensão da peculiar aliança com Deus, aliás, da 

aliança esponsal com Cristo, da qual São Paulo foi um mestre com seu exemplo (cf. 1Cor 7, 7) e com 

seus ensinamentos, sob a ação do Espírito (cf. 1Cor 7,40) (VC 93)26. 

“Aliança” é também uma categoria central para a vida religiosa ou consagrada27. Os elementos 

constitutivos da vida consagrada – missão, conselhos evangélicos, vida comunitária – são formas 

pelas quais a aliança toma forma e se expressa em público. 

A aliança do amor de Deus com o seu povo, Israel, excluía a adoração ou o seguimento de qualquer 

outro deus; considera-a “prostituição”: “Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento” (Dt 5,9). 

A profissão religiosa é, antes de tudo, uma aliança de amor, um compromisso com o 

mandamento principal e uma busca do reino de Deus e da sua justiça; é uma profissão de anti-

idolatria e de renúncia aos deuses que escravizam. 

No DNA da vida religiosa, em seu código genético, desde suas origens até hoje, há uma 

motivação inegociável: “a busca de Deus” (quaerere Deum). Um desejo filantrópico não é uma 

motivação suficiente: a vida consagrada não é uma ONG. Sua característica é a incessante busca de 

Deus e o desejo de identificar-se com sua vontade. A pessoa que foi precedentemente “tocada” pela 

sua presença o procurará. A busca do candidato à vida religiosa já é a resposta de outra busca 

invisível e misteriosa. Deus procura o ser humano, que, por sua vez, e em resposta, busca Deus. 

Estabelece-se uma relação de aliança bilateral. 

Em sua fórmula clássica, a profissão religiosa é una e tríplice: uma entrega ilimitada, numa 

tríade: obediência, castidade, pobreza. É uma promessa de fidelidade e de absoluta rejeição de 

qualquer ídolo que a tradição reduziu a três: ídolos do poder, do sexo e do dinheiro, e se 

caracterizam, além do mais, por não terem data de validade: o voto abrange todo o futuro.  

Se a vida religiosa, consagrada, é – como toda forma de vida cristã – um modo de viver 

“segundo a nova aliança” e se o mandamento principal – assim como foi interpretado por Jesus – é 

a norma suprema da vida, a vida religiosa ou consagrada é, portanto, uma “vida segundo o 

mandamento do amor”. Este é o voto fundamental que a caracteriza: o “voto de amor” a Deus e ao 

próximo, com todo o coração, toda a alma e todas as forças. 

Os assim chamados “três votos” não são três votos diferentes, mas um só em três prospectivas, 

em perichóresis; consequência disso é que podem ser explicados juntos, em paralelo, com o mesmo 

esquema e modo de complementar. Por esta razão, entendo destacar que são variações de uma vida 

segundo a nova aliança no amor e que cada um deles enfatiza uma dimensão do mandamento 

principal: que se trate do amor a Deus ou ao próximo, que se trata do amor com o todo coração 

(castidade), com toda a alma (obediência), com todas as forças (pobreza), sem serem perfeitamente 

distinguíveis, mas também em pericoresi28. 

O principal mandamento da aliança inicia com este apelo de Deus ao seu povo: “Escuta 

Israel!”; e a primeira resposta a esse apelo é: “Fala, Senhor, teu servo te escuta”, isto é, obediência. 

 

c) A vida em aliança como processo vital rumo ao ápice da mística. 

A vida consagrada ou religiosa, mais do que um “estado de vida”, é um “processo”, um caminho, 

um seguimento de Jesus que nos leva cada vez mais ao mistério da aliança com Deus. Sua meta é a 

identificação recíproca, o “noivado místico”, a unificação da vontade (entre Deus e o ser humano). A 

                                                           
26A Exortação apostólica Vita consecrata fala da “aliança” somente em dois artigos, nos números 93 e 70; no segundo diz que, em tempos difíceis, a 

pessoa consagrada deve redescobrir “o sentido da aliança que Deus, por primeiro, estabeleceu e não entende negar”.  
27 Esta foi a abordagem e o ponto focal de minha visão teológica sobre a vida religiosa, que expressei em meu trabalho Teologia de la Vida Religiosa, 
BAC, Madri, 2002, (Trad. Em italiano: Teologia della vita religiosa, San Paolo, Balsamo (Milano) 2004.  
28 Cf. J.L. Espinel, Fundamentos bíblicos de la vida religiosa, em “Ciência Tomista” 99 1972), 51-67; P.G. Cabra, Amarás com todo tu corazón 

(Celibato), Sal Terrae, Santander 19980, Amarás con todas tu fuerzas (Pobreza), Sal Terrae, Santander, 1982.  
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vida consagrada não tem uma missão, é missão. Identifica-se sempre mais com a missio Dei, com a 

vontade missionária de Deus e com ela colabora na medida do dom que lhe foi concedido29. 

Contemplando a história da vida consagrada, das virgens consagradas e do primeiro 

monaquismo até hoje, descobrimos que sua razão de ser na Igreja e na sociedade não é a de 

constituir uma “casta superior”, mas ser um sinal atraente e paradigmático daquilo para o qual é 

chamada toda a Igreja, toda a humanidade e até a mãe natureza: entrar em aliança com Deus. Isto é 

o que hoje a vida consagrada pode oferecer em contextos de secularismo, ateísmo ou idolatria. 

Mas precisamos de uma espécie de mapa estradal para viver em aliança e chegar ao cume da 

aliança. A vida em aliança com Deus não é um caminho de rosas: surgem tentações, ocultações, 

incertezas, dúvidas... Como aconteceu na história de Israel, também a nossa vida passa por momentos 

dramáticos e turbulentos. A vida em aliança é uma aventura iniciada, conduzida, dirigida, protegida e 

levada a termo pelo Espírito Santo. Conduz à meta mais insuspeitada que um ser humano pode aspirar 

aqui na terra: o ápice da aliança na união. Vale a pena entrar nesse caminho, que para cada um terá algo 

de muito inédito e de aventura. Esta é a razão de ser, a diretriz radical, que explica nossa forma de vida e 

que pode servir, a seu modo, como guia explicativo e orientador da vida cristã. 

Nos processos formativos, apresentamos o caminho, os compromissos, as obrigações, mas 

nunca ou quase nunca a meta; ou se o fizermos, é de forma muito abstrata, com um sabor 

irrealizável: identificação com Cristo! Em outros tempos, se falava da meta de um modo muito 

genérico, quando se dizia que era preciso atingir “o ápice da perfeição”, ou a própria santificação, 

ou “ser santo”, ou “recuperar a mística”. 

Todas essas expressões devem ser retraduzidas: o protagonismo da meta pertence ao Espírito 

Santo em aliança conosco; é um compromisso comum e nunca o de um aliado sem o outro. 

Precisamos de uma nova formação na fidelidade, no amor fiel (hesed) à aliança, como caminho 

de vida e caminho orientado para a meta. A coisa mais dolorosa seria uma vida religiosa onde 

poucos são os que se preocupam com a aliança e muitos com os trabalhos que realizam. 
 

 

 

3. 

VIVER EM ALIANÇA NO NOSSO TEMPO 
 

 

Não é fácil viver em aliança no contexto global que caracteriza nossa época: ateísmo, novo 

ateísmo, novas idolatrias. 
 

 

1. CONTEXTO IDOLÁTRICO E “NOVO ATEISMO” 

 

Nossa humanidade está consciente desta aliança? Ela a vive? Tem-lhe cuidado? 

Encontramos-nos num momento descrito como “eclipse de Deus”30, “crise de Deus31“, “pós-

religiosa” e “pós-cristã”. Diversos refluxos históricos nos remetem a isso: os mestres da suspeita (Marx, 

Freud, Nietzsche), hoje o “novo ateísmo” (Gary Wolf) com a explosão de best-sellers em defesa do 

ateísmo contra o monoteísmo violento (Regina Schwartz), contra religião considerada como uma 

“doença mental” (Richard Dawkins). O obscurecimento ou o escurecimento da face de Deus – na esfera 

pessoal e pública – é como a larva do “ateísmo interior”32. Mas o nosso Deus nunca esquece sua santa 

aliança. A humanidade, em certa medida, e em larga escala está no mundo ocidental. 

                                                           
29 Cf. J.C.R.G. Paredes, Cómplices del Espiritu. El nuevo paradigma de la Misión, Publicaciones Claretianas, Madri, 2015.  
30 Cf. M. Buber, The Eclipse of God, Harper and Row, New York 1952; M. Marty, A cry of absence: reflections for the Winter of the heart, Harper 

and Row, San Francisco 1983. 
31 Cf. J.B. Metz, Memoria passionis. Una evocación provoadora en una sociedad pluralista, Sal Terrae, Santander 2007, pp. 77-126. 
32 Cf. M.G. Baró, Ensayos sobre lo absoluto, Caparrós, Madrid 1993, pp. 93-102; La novedad de Dios y la vejez de nuestro mundo. Una perspectiva 

sobre la actualidad de la cuestión de Dios, in Instituto Superior de Pastoral, “¿Dónde está Dios? Itinerarios y lugares de encuentro”, Verbo Divino, 

Estella 1998, pp. 13-15. 
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Dois filósofos judeus, Moshe Halbertal e Avishai Margalit, bons conhecedores da Sagrada 

Escritura, escreveram que “o princípio fundamental da Bíblia é a rejeição da idolatria”33. 

Quando falamos de idolatria não estamos nos referindo apenas à adoração de uma imagem, mas 

de qualquer pessoa ou coisa que não seja o verdadeiro Deus. Santo Tomás de Aquino trata a 

idolatria como uma espécie de superstição, que é um vício oposto à virtude da religião e consiste em 

dar honra divina (cultus) a realidades que não são Deus, ou a Deus de maneira errada34. A idolatria 

tributa a uma criatura a reverência devida somente a Deus. Faz isso de maneiras muito diferentes. A 

criatura é frequentemente representada por uma imagem, um ídolo (Rm 1,23-25). Nietzsche disse 

que “há mais ídolos no mundo que realidades”35. 

Os deuses são criações humanas e, por essa razão, a idolatria muda ao longo da história. À medida 

que a idolatria se aproxima dos tempos modernos, ela se torna mais “secular”, e os “deuses do céu” dão 

lugar aos “deuses da terra”36. A idolatria é sempre – como a Bíblia diz – idolatria do coração. O 

coração humano é uma fábrica de ídolos. Há ídolos internos que se erguem no próprio coração. Assim, 

Deus disse ao seu profeta Ezequiel: “Filho do homem, estes homens puseram ídolos no próprio 

coração” (Ez 14,3)37. Três verbos ativam a idolatria em nós: amar, confiar e obedecer38: 

–  o amor ao ídolo leva ao adultério espiritual39; 

–  a confiança no ídolo leva à desconfiança no verdadeiro Deus40; 

–  a obediência ao ídolo leva a trair o verdadeiro rei e único Senhor41. 

Um ídolo é aquele que sem o qual não se pode viver. Os ídolos são dependências espirituais; 

conduzem a um mal terrível. 
 

 

2. ANTES DOS DESVIOS IDOLÁTRICOS 
 

Diante de desvios idolátricos, há sempre pessoas que não desistem: homens e mulheres firmes 

na fé, mesmo correndo o risco de suas vidas, como a mãe dos Macabeus e seus filhos (2Mac 7). 

Uma inspiração especial chega à vida religiosa pelo profeta anti-idólatra, Elias (1Rs 17-19). 

Este profeta, apaixonado pela aliança e pela fidelidade à lei do Senhor, foi considerado uma 

referência para a vida monástica e continua a sê-lo para a vida consagrada: 

A tradição patrística viu um modelo de vida religiosa monástica em Elias, um profeta audaz e 

amigo de Deus. Vivia em sua presença e contemplava em silêncio sua passagem, intercedia pelo povo e 

proclamava corajosamente sua vontade, defendia os direitos de Deus e se levantava em defesa dos 

pobres e contra os poderosos do mundo (cf. 1Rs 18-19). O profeta sente arder em seu coração a paixão 

pela santidade de Deus e, depois de ter acolhido, no diálogo da oração, a palavra, ele a proclama com a 

vida, com os lábios e com os gestos, tornando-se porta-voz de Deus contra o mal e o pecado (VC 84). 

Um ídolo é aquele sem o qual não se pode viver. Ídolos são dependências espirituais; levar a 

um mal terrível. 

Outro modelo de fidelidade à aliança, em meio a um povo que se entregou aos cultos 

idolátricos da fecundidade (cf. Os 1-3: 4,6-14), foi o autor do Salmo 16, um israelita anônimo do 

tempo do profeta Oséias, início do século VIII AC. Este homem confessa que ele também se deixou 

levar pela idolatria, mas que em seguida encontrou o Bom – o Bem acima de todo bem – e repousou 

                                                           
33 Cf. M- Halbertal - A. Margalit, Idolatry, Harvard University Press, Cambridge, 1992, p. 10. 
34 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae II-II, q. 94. 
35 Na sua obra Twilight of the Idols (1895). 
36 Cf. A.J. Toynbee, An Historian’s Approach to Religion, London 1956. 
37 Quando os judeus se tornaram “filhos rebeldes” que não mais confiavam em seu Deus, automaticamente deificaram o poder militar do Egito ou da 
Assíria, os bens deste mundo. 
38 Cf. B.S. Rosner, Greed as idolatry: the origin and meaning of a pauline metaphor, Eermans, Grand Rapids, MI (USA) 2007, pp. 43-46. 
39 Cf. Jr 2,1-4; 4; Ez 16,1-63; Os 1-4; Is 54,5-8; 62,5. 
40 “Onde estão os deuses que tu te construíste? Que se levantem se são capazes de salvar-te no tempo da desventura; pois numerosos como as tuas 

cidades são os teus deuses, o Judá!” (Jr 2,28; cf. Is 45,20; Dt 32,37-38).  
41 Cf. 1Sam 8,6-8, 12,12; Jz8,23; Rm 1,25-26. 
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nele42. Ele é o Deus que o inspira, o instrui, como um pai a seu filho, que o guia e nunca o 

abandonará, que lhe mostrará “o caminho da vida”. Laços de aliança inseparáveis foram 

fortalecidos entre Deus e o salmista. 

A situação atual da humanidade precisa da presença de testemunhas e servidores da nova 

aliança. A aliança de Deus com a humanidade, e até mesmo aquela de Jesus com a sua Igreja, estão 

ameaçadas por novos desvios ou versões idolátricas: dinheiro, poder, sexo e suas terríveis 

consequências, como pobreza, violência, marginalização. Embora o dinheiro, o sexo e o poder 

sejam, em si, realidades positivas e benéficas, eles facilmente se tornam ídolos sedutores, que 

absorvem a capacidade de doação e adoração do ser humano e progressivamente o separam da 

aliança com o verdadeiro Deus. Os perversos sistemas econômicos, a pornocracia, o poder violento 

e sofisticadamente invasivo e o poder religioso, favorecem tais idolatrias e deixam o ser humano em 

um estado deplorável de vazio e falta de sentido. 

Devemos reconhecer, no entanto, que vivemos a aliança em tensão: que não é possível viver 

somente no Espírito sem viver na carne, nem viver na carne sem viver no Espírito. Existe em nós 

uma coexistência entre a carne e o Espírito e entre o Espírito e a carne43. 

 

 

3. A RESPOSTA ANTI-IDOLÁTRICA DA VIDA CONSAGRADA 

 

O Espírito Santo – através de nossos Fundadores e Fundadoras e dos momentos mais lúcidos de 

nossa renovação – configura a vida consagrada como um grupo anti-idolatria:  

– que não se prostra diante de outros deuses, que confessa o três vezes-Santo (cf. Is 6,1-7): estes 

deuses eram – seja para o profeta Oséias, como para o autor do Salmo 16 – os Baals, considerados 

“poderosos” pelo povo, porque acreditam em vão que asseguram a fecundidade, a vida; 

– que professa publicamente a aliança e a realiza em ações de amor e compaixão para com os 

mais desfavorecidos; em novas formas de comunhão; o mandamento principal do amor a 

Deus “com todo o coração, toda a alma e todas as forças” é encarnação no amor aos irmãos 

e irmãs que têm um só coração, uma só alma e tudo em comum (cf. At 4, 32). 

O Espírito “que falou através dos profetas” e agiu anti-idolatricamente através deles, continua a 

falar e agir hoje através dos grupos proféticos da nova aliança. Entre estes, um lugar muito 

importante é ocupado pela vida consagrada, com grande variedade de carismas que a configuram. O 

Espírito se serve do carisma da vida consagrada – com toda a sua biodiversidade carismática interna 

– para indicar claramente aos outros o projeto da “grande aliança”. 

A profissão dos conselhos evangélicos aparece como um sinal (tamquam signum apparet), que 

pode e deve atrair efetivamente todos os membros da Igreja para cumprir com entusiasmo os deveres da 

vocação cristã. (...) demonstra também a todos os homens a proeminente grandeza do poder de Cristo 

Rei e o infinito poder do Espírito Santo, operando admiravelmente na Igreja (LG 44). 

A vida consagrada – enraizada no Batismo – torna pública a profissão da aliança, eleva-a ao grau 

máximo, enfatiza-a perante a própria Igreja no contexto – frequentemente idolátrico – da sociedade atual. 

A vida consagrada sonha se organizar “a partir do Espírito”, para poder viver a aliança em sua 

plenitude e ser um memorial permanente dela na sociedade e na Igreja. O Espírito Santo leva-a a 

crer e a proclamar que Jesus é o Senhor e a viver na aliança: “Nele, com Ele e por Ele”. 

Os carismas de cada instituto de vida consagrada são dons do Espírito para a Igreja. Por isso, 

hoje as pessoas consagradas entendem que devem inserir-se nas Igrejas locais e assumir o cuidado 

das necessidades espirituais e materiais da Igreja universal. 

 

                                                           
42 “Inquietum est cor nostrum donec requiescat in te”: Sant’Agostino, Confessionum libri tredecim, PL 32, 661. 
43 Cf. L. Boff, La crisis como oportunidad de crecimiento. Vida según el Espíritu, Sal Terrae, Santander 2002, pp. 73-86. 


