
5 
Desenvolvimento Histórico do Monaquismo e Surgimento 
do Diálogo Inter-Religioso Monástico 

 

 
5.1 
Consolidação do Monaquismo Cristão e da Cristandade 
 

Apresentei, no capítulo anterior, os fundamentos do monaquismo, as idéias 

em torno da questão de sua universalidade e a especificidade do monaquismo 

cristão. Considerando que a proposta central do monge cristão é a de ultrapassar o 

“homem velho” e construir o “homem novo” à imagem do Cristo, parece-me 

importante verificar as tentativas e obstáculos encontrados para a realização desse 

objetivo ao longo da história do monaquismo cristão, procurando melhor entender 

a construção histórica dessa identidade. Poderei, então, mostrar a relação do 

diálogo inter-religioso com o processo histórico de desenvolvimento do 

monaquismo, em particular em relação com sua forma mais radical de busca da 

realização de uma ordem espiritual sobrenatural ou divina e com a primazia dada 

aos seus bens e virtudes. Desse modo, será possível situar o desenvolvimento do 

diálogo inter-religioso monástico no processo histórico de busca de realização 

desse projeto e de reconhecimento de semelhanças e diferenças na busca realizada 

pelo monaquismo das outras religiões.  

  O estudo dos primórdios do monaquismo cristão permite verificar que, 

desde seu início, este assume um aspecto contestador361, que permanecerá ao 

longo do desenvolvimento do cristianismo, apesar dos períodos de decadência e 

associação ao poder, que arrefecem esta importante dimensão, que procuro 

ressaltar na presente tese. As histórias de vida das figuras heróicas dos primeiros 

monges e santos cristãos, no período de florescimento do monaquismo e início da 

cristandade, permitem perceber como suas ações se cruzam, e vão tecendo a 

                                                 
361 Como se pode verificar pela síntese apresentada. 
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história do monaquismo cristão, que se entrelaça com a história da cristandade e 

com a própria construção da Europa362.  

Para bem entender o papel histórico-cultural dessas figuras heróicas e das 

novas instituições monásticas é importante levar em consideração o processo de 

desestruturação do Império Romano, invadido pelos chamados “bárbaros”.  Suas 

hostes chegam à Itália nesse mesmo período (séculos IV e V d.C.) de expansão 

monástica e consolidação da cristandade363. As pessoas assistem à lenta agonia 

desse império, considerado eterno e possivelmente se sentem angustiadas e 

desorientadas. Nesse cenário de devastação, a Igreja Católica se mantém como a 

única instituição sólida face às controvérsias e incertezas de um mundo em 

ruína364. A história da intervenção do Papa Leão Magno no assalto dos hunos a 

Roma ilustra bem o papel desempenhado pela Igreja Católica neste período365. 

Conta-se que tão grande era o prestígio de Leão Magno, que Átila renuncia ao 

saque de Roma, diante do espanto geral da população amedrontada366. É nesse 

contexto de expansão do cristianismo, ao longo do século IV e V, que novos 

reinos vão sendo constituídos e ocorrem profundas modificações no Império 

Romano do Ocidente, cuja queda, em 475, termina com a deposição do último 

imperador, Rômulo Augusto.  

                                                 
362 No Anexo II, após descrever o início do monaquismo cristão e sua expansão pelo oriente, 
mostro como ela se propaga também pela Europa, e o papel não apenas religioso, mas também 
cultural, social e político que os monges acabam exercendo, apesar de não estarem ligados ao 
poder político e até a ele se oporem, em algumas circunstâncias, sobretudo na defesa da fé cristã.  
363 Em 410, Roma é ocupada pelos visigodos. Outros povos bárbaros – vândalos, alanos e suevos 
– fugindo dos hunos, chegam ao território da Gália, deixam atrás de si um rastro de destruição, e se 
estabelecem na Península Ibérica (na Espanha e na Lusitânia).  
364 Este cenário é magistralmente retratado por Sto. Agostinho (354-430) através da imagem da 
“cidade dos homens” destruída pelos sofrimentos, guerras e fome, enquanto a Cidade de Deus 
continua sendo edificada. No momento atual, no qual a Europa está sendo reunificada, seria 
interessante que seus dirigentes pudessem reconhecer esse papel desempenhado pela Igreja 
Católica, no conturbado período de formação histórica do continente europeu. Sua atuação 
permitiu não apenas a preservação do patrimônio cultural greco-romano e a manutenção de um 
intercâmbio cultural e religioso entre o ocidente e o oriente, mas influiu também na configuração 
da própria Europa através da expansão do Cristianismo por todo esse continente. 
365 Em 438, os hunos, comandados por Átila, devastam os Bálcãs, atacam a Gália, são derrotados 
por legiões romanas e germanas, investem contra o norte da Itália e chegam às portas de Roma. 
Nessa paisagem devastada, destacava-se, então, a figura do papa Leão Magno, que governou a 
Igreja de 440 a 461. Ele defende não só a Igreja das heresias que a corroíam (convocando o IV 
Concílio ecumênico, o Concílio de Calcedônia, que reafirma a natureza divina e humana da pessoa 
de Cristo, conseguindo o apoio dos seiscentos bispos orientais e mantendo a universalidade da 
Igreja), mas a própria capital do Império Romano. Ele sai ao encontro de Átila pedindo-lhe que se 
retirasse sem saquear Roma. 
366 Verdi, séculos depois, retrataria a repercussão desse evento no imaginário cultural através de 
sua ópera, Átila. Nela, antes de encontrar o papa às portas de Roma, este rei huno sonha com a 
figura de um velho sábio, com o qual identifica Leão Magno ao encontrá-lo. 
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Com o fim do Império Romano, a partir de 476, a Igreja Católica fica 

sendo a única instituição organizada que não sucumbiu às invasões germânicas. 

Com a desintegração do Estado romano, assume muitas de suas funções, em 

particular as assistenciais, transformando-se na maior proprietária de terras do 

Ocidente.Com a descentralização da economia, surgem vários reinos bárbaros e a 

Igreja Católica procura a conversão dos povos germânicos. Através da aliança 

com o reino Franco (por meio da conversão de seu rei, o rei Clóvis, e de seus 

súditos), a Gália (que compreendia a atual França e os territórios hoje ocupados 

pela Bélgica, Alemanha e Itália) torna-se o centro de irradiação do Cristianismo. 

Ao mesmo tempo, através da aliança da Igreja com os governantes francos, esses 

utilizam as instituições religiosas para a organização e administração de seu reino. 

Desse modo, a Igreja contribui para a legitimação do sistema social em 

construção, ao mesmo tempo em que continuou a exercer suas funções religiosas.  

Só no início do século VI, surge, na Itália, o monaquismo beneditino 

fundado por S. Bento (480 - 547), que é fruto desse florescimento do monaquismo 

na Europa e vai contribuir decisivamente para sua expansão no mundo todo367. 

Para melhor entender o desenvolvimento histórico do monaquismo cristão é, 

contudo, importante acompanhar a sua transformação através dos diferentes 

modos de viver e exprimir a fé cristã, seguindo a linha geral da consolidação e o 

desenrolar das contradições desse projeto de tipo evangélico face às 

transformações da vida social e política368.  

                                                 
367 Após estudar em Roma, abraça a vida de eremita em Subiaco, organizando posteriormente uma 
comunidade monástica, no Monte Cassino (por volta de 525-530) Seguindo o modelo comunitário 
oriental de S. Pacômio.  S. Bento escreve, então, sua clássica Regra monástica, a Regra de S. 
Bento, que é fruto de sua experiência espiritual pessoal e do conhecimento das Regras anteriores 
(como a Regra do Mestre, na qual se apóia). Adaptada à vida cristã e às novas condições 
monásticas em desenvolvimento na Europa, essa Regra marca um progresso em relação às regras 
monásticas anteriores. Estas eram escritas na forma de máximas e preceitos de perfeição, e tinham 
um caráter mais exigente; enquanto que a regra beneditina integra organicamente os princípios 
cristãos básicos numa doutrina monástica concreta de caráter mais moderado. Representa ela um 
grande equilíbrio entre o caminho de desenvolvimento espiritual contemplativo, a atividade 
através do trabalho e uma sabedoria que aceita os limites da natureza humana e suas fraquezas. 
368 França Miranda (2005) constata a este respeito: “A história do cristianismo nos demonstra 
como a mesma fé foi, ao longo dos séculos, vivida e expressa diversamente conforme os contextos 
socioculturais, em que se encontravam os cristãos” (p.13) Ao focalizar a relação do catolicismo 
com a história, este teólogo põe em evidência como este foi entendido e interpretado de modos 
diversos ao longo da história, construindo uma variedade de expressões e vivências da mesma fé, 
produzindo múltiplas formas de viver o Reino de Deus: “A história do catolicismo é, no fundo, a 
história da fé cristã entendida e vivida por gerações sucessivas, ou por grupos socioculturais 
diferentes. Não só se pode observar uma pluralidade constante de ‘catolicismos’ numa perspectiva 
diacrônica, mas também vemos que, freqüentemente, uma mesma época apresentou modalidades 
múltiplas da mesma fé cristã”. (idem, p.132/133) Esta pluralidade de expressões vai se 
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Como mencionado anteriormente, os mosteiros exerceram um papel 

fundamental na cristianização do mundo rural europeu e na preservação da cultura 

greco-romana. Sua irradiação vai se propagar a partir da experiência de S. Bento, 

na atual Itália, embora já existissem, no continente europeu, as outras formas de 

organização monástica citadas. Os mosteiros e abadias beneditinas vão estabelecer 

um novo tipo de vida comunitária em que tudo é partilhado pelos monges e o 

trabalho manual é valorizado e elevado à categoria de uma forma de oração e 

serviço a Deus. Os monges fazem traduções, transcrevem e copiam livros e 

documentos históricos, trabalham nas bibliotecas, nos campos e nas oficinas, 

cultivam bosques e terrenos incultos. Eles realizam ações sociais e educativas, 

criam escolas, transmitem e interpretam a herança cultural greco-romana 

adaptando-a aos ideais cristãos. Dessa forma, eles preservam e irradiam a cultura 

antiga, ao mesmo tempo em que reelaboram a identidade cristã e servem de 

exemplo para os camponeses.  

A vida monástica beneditina, em particular, constrói essa identidade pela 

ênfase numa vida totalmente centrada no Cristo, ao qual nada se deve antepor. S. 

Bento morre duas décadas depois da fundação de seu mosteiro, deixando um 

reduzido número de discípulos, sem que se pudesse imaginar, que essa pequena 

obra se transformaria num grande movimento histórico, e faria brotar uma longa 

tradição monástica viva até hoje, tendo seguidores em diferentes partes do mundo. 

A expansão que se seguiu foi, porém, impressionante, pois, duzentos anos mais 

tarde, na época de Carlos Magno, a regra beneditina se torna predominante em 

toda a Europa, com exceção da Península Ibérica.  

A partir do século VIII, o mosteiro do Monte Cassino torna-se um centro 

exemplar para o monaquismo europeu, desempenhando um grande papel tanto no 

nível cultural como religioso. Tendo feito face à desestruturação política do 

império romano ocidental e preservado a cultura greco–romana (em particular em 

suas bibliotecas), os mosteiros beneditinos se tornam fachos de luz e de referência 

cristã para as populações locais. Já no século IX, o monaquismo europeu é 

fundamentalmente beneditino e toda a Europa estava coberta de abadias. Embora 

essa expansão tenha aspectos culturais e religiosos importantes, ela se reveste, 
                                                                                                                                      
multiplicando e ramificando desde os primeiros séculos, dando origem a ramos diversos da mesma 
árvore. Enraizada no patrimônio comum da fé, a frondosa árvore católica abriga diversos pássaros, 
cujos vôos desenham diferentes modalidades de vida eclesial e de tradições religiosas nutridas pela 
mesma seiva da árvore da vida espiritual católica. 
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contudo, a partir do império de Carlos Magno, com o manto do poder, através de 

uma associação bastante controvertida do monaquismo com o poder imperial, do 

qual recebe doações369. Os movimentos de reforma, como o de Cluny, no século 

X, são também controvertidos, pois embora tenham ocorrido renovações, a 

centralização institucional e a associação com o poder político continuam a minar 

a vida espiritual. Isto não quer dizer, porém, que os grandes movimentos 

reformistas que marcaram a vida da Igreja, nos fins do século X e início do século 

XI, não tenham dado resultados positivos370.  

Contudo, em termos do processo histórico e em função da contradição 

principal que estou analisando (entre os valores evangélicos e os valores 

mundanos), é importante sublinhar que os mosteiros tornam-se aristocráticos e 

pouco abertos ao povo e aos esboços de renovação. As riquezas escandalosas dos 

mosteiros (como as de Cluny) e as interferências nos assuntos temporais minam a 

vida monástica. Essa religiosidade mais externa e pomposa é duramente criticada 

por aqueles que querem viver uma autêntica vida espiritual e buscam um retorno 

às fontes do monaquismo cristão371. Durante seu primeiro milênio, o cristianismo 

histórico já se havia, contudo, revestido com a roupagem da cristandade, 

sobretudo, na Europa, onde moldou a cultura e a sociedade, como mostra França 

Miranda (2005)372. A distinção entre o cristianismo e a cristandade permite não 

apenas melhor entender as críticas e oposições do autêntico monaquismo e tomar 

consciência que a proposta religiosa do cristianismo nada tem a ver com sua 

                                                 
369 Pouco a pouco, estrutura-se uma sociedade de tipo feudal, formada por uma aristocracia 
proprietária de terras (alto clero e nobreza) e pela massa de camponeses sem terra. A riqueza dos 
mosteiros atrai a ganância dos senhores feudais, aos quais os mosteiros acabam se submetendo 
indireta ou diretamente, através de abades nomeados, sem vocação e sem compreensão da vida 
espiritual. 
370 Eles produziram bons frutos através de uma renovação da formação cristã, assim como do 
surgimento de novos santos e novas ordens religiosas, como a ordem dos camaldulenses de S. 
Romualdo (falecido em 1027). 
371 Redescobre-se, por exemplo, a vida eremita através da criação por S. Bruno (no século XI) da 
ordem religiosa cartusiana (a Cartuxa), que mistura a solidão e a vida em comum. Ainda no século 
XI, despontam outros grandes reformadores da vida monástica, como S.Pedro Damião (1007-
1072), que recebeu o título de doutor da Igreja por sua extensa obra escrita e teve também uma 
influência na reforma de toda a Igreja, em particular através de sua colaboração com seu amigo 
Hildebrando (futuro papa Gregório VII), grande reformador que liberta a Igreja de seus vínculos 
temporais.     
372 Ao descrever a passagem da cristandade para a sociedade moderna, França Miranda (2005) 
esclarece: “Durante vários séculos o cristianismo, como realidade histórica, se configurou como 
cristandade. Limitado, sobretudo, ao continente europeu, constituía a religião hegemônica, 
moldando a cultura e a sociedade, oferecendo uma cosmovisão e um ethos aceitos e partilhados 
por todos, proporcionando-lhes uma identidade social e religiosa. A tradição era, sem dificuldade, 
acolhida pelo indivíduo”. (p. 25) 
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hegemonia enquanto cristandade373, como também melhor compreender a 

associação entre o monaquismo e o profetismo.À semelhança dos profetas, os 

monges anunciam a mensagem de Deus e insistem sobre a conversão, enfrentando 

muitas vezes os reinos desse mundo e assumindo uma postura crítica contra a 

religiosidade de aparência, numa nítida posição de contra-cultura no interior da 

própria cristandade.  

A partir do século XI, a organização feudal dá lugar a uma nova ordem 

social374, que vai influir diretamente na organização da cristandade e do 

monaquismo. O crescimento econômico e comercial propicia a expansão 

territorial dos reinos cristãos em direção ao leste da Europa compreendia a atual 

França e Península Ibérica. A atividade financeira se dinamiza, em particular nas 

cidades do Norte da Itália, onde vai surgir um novo movimento de tipo monástico 

em torno da figura de S. Francisco de Assis. Aparecem movimentos de renovação 

evangélica, que acentuam a importância da pobreza e da penitência, levado ao 

surgimento, no início do século XIII, das chamadas ordens mendicantes375, como 

ficaram conhecidas as novas ordens religiosas que enfatizavam a pobreza e a 

subsistência através da caridade dos fiéis, deixando de lado a ênfase, em particular 

beneditina, na sobrevivência pelo próprio trabalho.  

O surgimento dos movimentos evangélicos de pobreza e penitência e a 

criação dessas novas ordens podem ser relacionados com o desenvolvimento da 

sociedade capitalista. Expressam, ao seu modo, uma profunda reação evangélica 

aos valores do capitalismo, embora não formulem suas propostas em termos de 

contestação desses valores. Podem, assim, serem consideradas como as formas 

produzidas pelo novo estágio da contradição entre os ideais monásticos e os ideais 

                                                 
373 Desde a época de Jesus, os próprios apóstolos confundiram seu messianismo com a 
possibilidade de um reinado nesse mundo, mas Jesus foi enfático a este respeito ao afirmar 
claramente: meu Reino não é deste mundo. 
374 O aumento da produtividade gera um excedente de mão de obra e de produção agrícola, o 
crescimento demográfico das cidades e o desenvolvimento do comércio marítimo.Surge uma nova 
classe de comerciantes e de artesãos, um intercâmbio entre os núcleos rurais e urbanos, a abertura 
de rotas comerciais entre regiões distantes e o desenvolvimento de uma burguesia urbana. 
375 As quatro principais ordens religiosas mendicantes foram a dos carmelitas, franciscanos, 
dominicanos e agostinianos.Estas novas ordens religiosas se propõem a reformulação do ideal 
monástico. Elas abandonam a idéia tradicional dos mosteiros com suas propriedades e direitos, 
acentuando a importância do voto de pobreza e a fraternidade dos irmãos ou freires. Esta palavra 
indica também os antigos membros das ordens militares ou das ordens espirituais de cavaleiros, 
que queriam orientar suas vidas segundo a tradição monástica, mas assumiam tarefas militares.  
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da vida mundana dessa época376. Brotam, também, de dentro da própria vida 

monástica beneditina, novos movimentos monásticos, como os cistercienses, no 

século XII, que contestam a acomodação predominante em muitos mosteiros e 

renovam o monaquismo de tipo beneditino, fazendo-o retornar às bases dos 

ensinamentos de S. Bento.  

Na realidade, a disseminação dessas novas ordens acompanha as 

expansões comerciais, urbanas e militares européias. Elas não procuram mais o 

recolhimento do campo, que reunia a população rural em torno dos mosteiros, mas 

seguem o desenvolvimento das cidades e se ligam à população urbana.O 

monaquismo católico passa, então, a se ramificar, assumindo formas variadas e 

autônomas, cada uma com um estilo próprio. As ordens dominicanas, franciscanas 

e carmelitas movidas pelo ressurgimento do ideal de pobreza dos mendicantes 

aprofundam cada uma ao seu modo um certo tipo de espiritualidade monástica. Os 

mosteiros de tipo rural, com suas terras e direitos próprios cedem, então, lugar às 

moradias comunitárias de tipo urbano, adaptadas ao desenvolvimento das cidades.  

Não cabe aqui entrar na discussão que opôs a concepção da função 

religiosa como ofício (ordo) ou ordem vertical e hierárquica e a concepção 

monástica de tipo horizontal e comunitária, mas vale a pena mencionar a 

influência desses debates sobre a função religiosa e sobre a evolução que levou, 

nos séculos XII e XIII, ao desenvolvimento das ordens clericais dos padres 

seculares (cônegos) e das ordens sacerdotais (como a dos dominicanos e 

franciscanos). No século XVI, essa discussão leva aos debates em torno da 

Reforma protestante e alimentam o movimento que conduz ao surgimento da 

ordem tipicamente sacerdotal dos jesuítas. É a partir desse pano de fundo, que se 

pode entender a contribuição e as características da Companhia de Jesus. Criada 

por Sto.Inácio de Loyola (1491 - 1556), esta ordem mantém a importância da 

unidade  entre  a  meditação  dos  textos  bíblicos e a contemplação, mas relaciona  

                                                 
376 O comentário de Palacín, e Pisaneschi (1991) sobre a explicação histórica da perenidade de 
S.Francisco vai nesse sentido ao apresentar a sua vida como “... uma reação religiosa contra os 
perigos e males da cultura urbana que no início do século XIII já começavam a fazer-se palpáveis; 
males e perigos que, com o aumento ininterrupto da urbanização e da mentalidade capitalista, a ela 
inerente, têm pesado cada vez mais sobre as gerações seguintes...” (p.232) 
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esta com a sua mística do serviço e com a ação pastoral no mundo377.  

   No século XVI, os movimentos de renovação monástica não cessam, 

portanto, de se expandir, dando origem a novas formas monásticas ou à reforma 

das antigas. É o caso, por exemplo, da reforma carmelita de Sta. Teresa d’Ávila 

(1515-1582) e de S. João da Cruz (1542-1591)378. Sua linguagem amorosa 

aprofunda igualmente o aspecto psicológico da contemplação, com especial 

acento na dimensão afetiva. Assim sendo, o século XVI assiste ao aparecimento 

de diferentes formas de espiritualidade, que aprofundam cada uma a seu modo a 

pesquisa da subjetividade: os jesuítas enriquecem o conhecimento da dimensão 

intelectual da subjetividade, enquanto que os carmelitas exploram mais a 

dimensão afetiva379. Além disso, o monaquismo continua a se consolidar em 

vários outros pontos da Europa, expandindo-se para a Europa setentrional e 

central, até chegar à sua parte oriental. O monaquismo vai assim assumindo 

diferentes formas culturais e diferentes modos de espiritualidade, de acordo com 

cada contexto social e religioso380.  

                                                 
377 Sua companhia se apresenta como um exército à disposição do Papa para a defesa da fé, a 
reforma da Igreja e sua obra missionária. Em resposta ao contexto das lutas enfrentadas pela Igreja 
Católica os jesuítas vão dar ênfase à ação apostólica, ao aperfeiçoamento teológico e à 
contribuição intelectual para a cultura humana a fim de poder representar a Igreja no campo das 
ciências, da elaboração do pensamento moderno e da educação. A dimensão contemplativa da 
ordem jesuíta é, então, vivida através dos exercícios espirituais, desenvolvidos a partir da 
experiência mística de Santo Inácio. Eles aperfeiçoam o aspecto intelectual e psicológico da 
atividade contemplativa, dando particular atenção ao papel da imaginação ativa nos exercícios 
espirituais. 
378 Esses dois santos, que tanto enriqueceram a dimensão mística do monaquismo, introduzem, em 
1564, na Espanha, a reforma da ordem carmelita, fazendo surgir o movimento dos carmelitas 
descalços, assim chamados por andarem com os pés nus em sandálias como sinal de retorno à 
austeridade inicial dessa ordem religiosa, fundada na Síria (Monte Carmelo), no século XIII. 
Embora bastante ativos na reforma interna dos conventos carmelitas, esses santos aprofundam a 
vocação íntima da contemplação e do silêncio para a união com Deus ou o amor unitivo, que eles 
chamam de “matrimônio espiritual”.  
379 Trata-se, nesse caso, de uma transformação das formas de meditação, pois a contemplação 
cristã mais antiga (como, por exemplo, a beneditina) se atém ao aprofundamento da palavra divina 
nos textos bíblicos (a Lectio Divina), não entrando nos meandros da subjetividade. Outros tipos de 
reforma ocorrem, contudo, dentro da orientação monástica beneditina, como, por exemplo, aquela 
introduzida na Abadia cisterciense da Trapa, na França, no século XVII, que deu origem ao ramo 
trapista dos cistercienses. 
380 O monaquismo eslavo, por exemplo, atinge um alto nível estético e espiritual ao se enraizar 
nessa cultura. Os fundadores desse monaquismo são dois monges cristãos do século IX, S. Cirilo e 
seu irmão Metódio, que souberam respeitar a cultura eslava e escreveram os textos litúrgicos e 
evangélicos nessa língua. Como, nessa época, os povos eslavos não tinham ainda uma escrita, 
esses monges dedicaram seus conhecimentos filosóficos e lingüísticos à elaboração de um alfabeto 
para a língua eslava, cujas letras ficaram conhecidas como cirílicas. O alfabeto cirílico é hoje 
usado na Rússia, Sérvia e Bulgária. São esses monges, portanto, considerados como os apóstolos 
dos eslavos e foram proclamados, pelo Papa João Paulo II, patronos da Europa juntamente com S. 
Bento. 
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A contribuição da Igreja ortodoxa foi também fundamental para esse 

florescimento monástico europeu. Na antiga Macedônia (Grécia atual), haviam se 

desenvolvido, desde o IX º século d.C., comunidades monásticas, que se 

multiplicaram rapidamente, no Monte Athos, conseguindo um governo 

independente com uma autoridade própria (a do prôtos) e dando origem, no século 

X, a um grande e célebre mosteiro bizantino, a Grande Lavra381. O monaquismo 

se desenvolve, igualmente, na atual Bulgária (também a partir do século IX) e na 

Sérvia (a partir do século XIII). Na Romênia e na Geórgia já existia um 

monaquismo anterior382 Contudo, ocorre em ambos os países, uma renovação 

posterior do monaquismo que participa da reunificação nacional da Geórgia (no 

século X) e do apogeu monástico romeno (no século XVIII) através da construção 

de uma arquitetura e de um movimento espiritual original que ficou conhecido 

como o “hesicasmo romeno” 383. Na Rússia, o monaquismo e o hesicasmo vão 

assumir formas particularmente interessantes pela associação entre a piedade 

popular, a mística ortodoxa e a profundidade espiritual de alguns intelectuais 

russos384.  

A espiritualidade monástica ortodoxa enfrenta, igualmente, períodos de 

decadência e estagnação, com o predomínio da associação ao poder e aos bens 

materiais,  conhecendo  também  a  renovação  do  mergulho  na  seiva   das raízes  

                                                 
381 Sua Regra torna-se não só o protótipo da organização dos demais mosteiros ortodoxos da 
região, como também um centro importante da espiritualidade ortodoxa mundial.  
382 O célebre monge Cassiano foi originário da Romênia e o não menos célebre monge Evágrio 
Pôntico (345 – 399) da Geórgia. 
383 Evágrio Pôntico é considerado um precursor do hesicasmo ortodoxo, movimento espiritual que 
se inspirou na espiritualidade cristã oriental da escola do Sinai (onde se encontra o célebre 
Mosteiro de Santa Catarina) e no método de contemplação dos monges cristão do Egito 
(desenvolvido no século IV). O hesicasmo é um método de contemplação, que utiliza o ritmo da 
respiração e do coração, posturas físicas e a repetição do nome de Jesus para chegar a um estado 
de paz interior, a hesychia, e a uma experiência mística de iluminação descrita como uma 
participação na luz da transfiguração do Cristo. Associado com a mística bizantina, o hesicasmo 
ortodoxo dá origem à Escola de Espiritualidade da Igreja Ortodoxa, bastante apreciada, inclusive, 
pelos monges beneditinos do Ocidente. O hesicasmo ortodoxo tem a sua época áurea, no Monte 
Athos, nos séculos XIII e XIV, sendo São Gregório Palamas seu representante mais renomado. 
384 S. Sérgio Radonège (século XIV), o fundador do mais importante mosteiro russo atual (o 
Mosteiro da Trindade – S. Sérgio), é considerado como um santo nacional por sua ação no 
nascimento do estado moscovita, no século XIV. Ele dá origem, igualmente, a uma espiritualidade 
trinitária, colorida com os matizes da mística russa ortodoxa. O ícone da Trindade, obra do grande 
mestre Andreï Rublev, que se encontra no coração da catedral da Trindade - S. Sérgio, ilustra 
muito bem essa espiritualidade.  
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monásticas385. Assim, antes da revolução de 1917, o monaquismo russo conheceu 

uma expansão extraordinária386. Essas crises e renovações ocorrem igualmente em 

outros movimentos monásticos cristãos, ao longo do período de desenvolvimento 

do capitalismo. O monaquismo acompanha a expansão desse sistema pelo mundo 

todo, sofrendo ao mesmo tempo duros golpes não apenas nas circunstâncias de 

associação ao poder, mas também nas circunstâncias em que as diferentes formas 

de poder político e econômico se viram contra a religião e orientam a cultura para 

a realização de seus objetivos387.  

 

5.2 
Renovação atual e Intercâmbio entre as Religiões 

 

Com a chegada ao século XX, a vida contemplativa cristã está espalhada 

pelo mundo todo, escondendo-se e multiplicando-se no interior de diferentes 

ordens religiosas, que lhe dão os matizes os mais diversos. Torna-se assim mais 

difícil acompanhar o desenvolvimento histórico, pois as decadências e 

ressurgimentos são os mais inesperados.   Muitas vezes, lá onde a vida monástica 

parecia praticamente morta, como, por exemplo, na região da antiga União 

Soviética, ela ressurge com maior força como uma fênix que ao ser queimada 

renasce das próprias cinzas388. O teólogo ortodoxo russo, Paul Evdokimov (1901-

                                                 
385 Após um período de decadência, no século XVIII, ocorre, por exemplo, uma renovação da 
espiritualidade russa e uma redescoberta da contemplação e da paternidade espiritual, o 
movimento dos starets (os anciãos), dando origem a uma nova espiritualidade monástica, da qual 
S. Serafim (1759 – 1833) é um dos expoentes. Desponta, então, uma atualização do hesicasmo 
graças a essa renovação da espiritualidade e da mística russas. 
386 Tendo chegado, nessa época, a ter 1257 mosteiros, abrigando um total de 107.034 pessoas 
(compreendendo 33.572 monges e noviços e 73.462 monjas e noviças). 
387 Não tenho dados para fazer uma análise histórica de todo esse processo e da dura crise da 
religião e do monaquismo na chamada modernidade, mas o acompanhamento da vida monástica 
permite perceber que seu desenvolvimento prossegue seguindo os acontecimentos históricos e as 
oscilações da vida religiosa sob o impacto das profundas transformações em curso nesse período 
histórico mais recente. O mercantilismo, o racionalismo e o materialismo se tornam hegemônicos e 
minam os próprios alicerces do cristianismo. Henrique C. de Lima Vaz (2000), em seu profundo e 
sintético estudo, Experiência mística e filosofia na tradição ocidental, assinala que a grande 
literatura mística ocidental conhece aparentemente um declínio e um fim a partir do século XVII, 
deixando de ser um conhecimento relevante que ostenta seus próprios títulos de legitimidade 
intelectual. Ele observa, no entanto, que a literatura mística encontra continuadores no mundo 
moderno, prosseguindo seu florescendo em particular na Igreja Católica e sendo descrita nas obras 
dos grandes espirituais que a vivem.  
388 É assim que o monaquismo cristão ortodoxo renova-se, após o período comunista, em 
particular na Rússia e na Romênia, onde um grupo de intelectuais havia se reaproximado da Igreja 
Ortodoxa, criando um movimento de resistência e de retorno aos fundamentos espirituais da 
pessoa humana, que ficou conhecido como a “Sarça Ardente“.  
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1970) representa bem a geração do século XX, que após essa revolução continua a 

renovar a espiritualidade russa com a sua obra, em particular L’amour fou de 

Dieu (1973), uma coletânea de textos publicados logo após a sua morte389.  

 Enquanto membro do Instituto de Estudos Ecumênicos, Paul Evdokimov 

participa do diálogo entre as igrejas cristãs e assiste, na qualidade de observador 

ortodoxo, à terceira sessão do Concílio Vaticano II. O diálogo entre as diferentes 

religiões cristãs (chamado “diálogo ecumênico”), já estava em pleno 

desenvolvimento ao longo do século XX, tomando novo impulso com esse 

Concílio. Nele é semeado, igualmente, um diálogo mais amplo, entre as diferentes 

tradições religiosas, que foi chamado diálogo inter-religioso. Esse diálogo, cujo 

desenvolvimento é mais recente, passa a se realizar não apenas entre as religiões 

cristãs, mas a abarcar também o diálogo do cristianismo com outras religiões, em 

particular o hinduismo e o budismo. Esse movimento de abertura para o diálogo, 

que toma grande impulso no século XX, encontra no monaquismo cristão um 

terreno favorável para o seu desenvolvimento, dando origem ao diálogo inter-

religioso monástico390.  

Para se entender a importância, o sentido e a renovação introduzida pelo 

diálogo inter-religioso, em particular ao nível monástico, é preciso, contudo, levar 

em conta o processo de morte e ressurgimento acima mencionado. Algo 

semelhante aconteceu dentro do universo cristão protestante, que havia eliminado 

a vida monástica nos territórios onde o protestantismo passou a dominar391. 

Parece-me importante para a compreensão de algumas experiências de diálogo 

                                                 
389 Seu trabalho teológico não se situa apenas no nível da doutrina, mas exprime-se através de 
outras formas apresentadas em seus livros, dando especial atenção à relação com a arte, com a 
literatura e com a experiência mística do monaquismo. A iconografia, por exemplo, é por ele 
apresentada como um dos caminhos conduzindo à contemplação através da arte e da beleza 
intimamente associadas à espiritualidade, como sublinha em seu livro, L’art de l’icône: théologie 
de la beauté (1970). 
390 Este diálogo, que é objeto de estudo da minha tese, estimula, por sua vez, a renovação do 
monaquismo cristão. Um eminente estudioso do diálogo inter-religioso, o pastor protestante Basset 
(1996) sublinha ser esse diálogo ente as religiões um sinal do que está sendo chamado de pós-
modernidade. Ele compara o desafio desse diálogo entre as religiões na atual experiência do 
pluralismo ao desafio do secularismo, do ateísmo, do niilismo e do conflito de religiões, 
predominantes na modernidade. 
391 No século XVI, Lutero (1483-1546), que havia sido monge, aboliu o monaquismo, dentro do 
território da religião protestante, considerando que o monaquismo não tinha fundamento nas 
Escrituras nem na Igreja primitiva. A decadência de certas ordens religiosas, no período que 
precedeu à Reforma protestante do século XVI contribuiu para consolidar tal crítica, e o 
protestantismo foi marcado por um ataque constante ao monaquismo. Na Alemanha, por exemplo, 
continuaram a existir mosteiros apenas onde havia príncipes católicos (isto é, no sul), praticamente 
desaparecendo onde os governantes aderiram à Reforma. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212063/CA



  
180

inter-religioso ecumênico realizadas por diferentes monges cristãos assinalar o 

renascimento do monaquismo protestante, no século XX392. Após séculos de 

desaparecimento, ressurgem, então, de modo independente, comunidades 

contemplativas inter-religiosas com a participação de protestantes, na Suécia, na 

Alemanha, na Suíça e na França. Elas são marcadas pela autonomia em relação às 

Igrejas institucionais, em particular em função de seu caráter ecumênico, que 

ultrapassa as fronteiras das diversas Igrejas. 

O próprio monaquismo católico alemão conhece uma grande renovação 

posterior à Reforma protestante, sobretudo entre os beneditinos, assumindo 

diferentes formas, inclusive formas de tipo missionário393. Não caberia aqui 

analisar a expansão do monaquismo para outros continentes, mas é importante 

distinguir a forma tradicional de irradiação dos mosteiros das formas missionárias 

assumidas pelas diferentes ordens religiosas católicas394. As comunidades 

monásticas se irradiam como focos de luz, que preservam o núcleo do 

recolhimento, uma cultura religiosa oral e uma tradição monástica própria, 

totalmente orientada para a contemplação de Deus395. Assim sendo, os mosteiros 

preservam a dimensão de referência viva ao Reino de Deus nesse mundo, 

manifestando, desse modo, uma contestação silenciosa da vida mundana e uma 

forma de contra-cultura, mesmo quando participam da cultura mais ampla.Sua 

participação na atual cultura de diálogo, por exemplo, é uma forma de expressão 

                                                 
392 O filósofo protestante Kierkegaard (1813-1855), considerado o fundador do existencialismo, já 
via no monaquismo uma ajuda para reencontrar a posição existencial de base do cristianismo, 
estimulando um retorno aos mosteiros. O pastor Dietrich Bonhoefferm, morto em 1945, no campo 
de concentração de Buchenwald, ao colocar a necessidade de uma reforma radical do 
protestantismo, introduz, igualmente, em sua obra elementos da dimensão monástica. O 
movimento de renovação protestante, que brota sob a influência de sua obra, evita, contudo, 
utilizar o termo mosteiro, que lembra uma época que não desejam ressuscitar, preferindo o termo 
comunidade. 
393 Como, por exemplo, as Beneditinas Missionárias de Tültizing, em cujo colégio estudei no Rio 
de Janeiro, onde freiras de origem alemã transmitiam uma excelente formação clássica e religiosa, 
e me despertaram o gosto pelo estudo e meditação da Bíblia, numa época em que tal estudo não 
era tão estimulado no meio católico.Esta congregação beneditina colabora atualmente com o 
diálogo, não só no nível da reflexão sobre este tema (como mostra o boletim n º4, p. 9),  mas 
também através de testemunho sobre o diálogo inter-religioso monástico, a ser apresentado no 
capítulo 7. 
394 Estas se desenvolveram, inclusive entre os beneditinos, a partir do século XVI. O trabalho 
especificamente missionário se integra à sociedade através de diferentes atividades sociais, em 
particular na área de saúde ou educação. 
395 Os mosteiros se multiplicam pela fundação de novos mosteiros e se abrem para acolher a 
população local sem deixar de se manter numa posição de contra-ponto religioso à cultura 
dominante no mundo ao seu redor. 
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única, original e própria da vida monástica: o diálogo de experiência inter-

religiosa.  

A fim de apresentar este panorama da história do monaquismo foi preciso 

deixar de lado uma grande variedade de ricas experiências monásticas semeadas 

pelo mundo todo, num movimento que vai se ramificando e diversificando ao 

assumir as diversas colorações locais396. Optei por colocar em evidência o que 

melhor ilustra o processo histórico pelo qual o monaquismo católico chega ao 

diálogo inter-religioso monástico, deixando de aprofundar outras contribuições 

valiosas do monaquismo, em vários países e outros temas também de grande 

interesse monástico, como, por exemplo, as contribuições das diferentes correntes 

do monaquismo para a mística. Este aspecto não é, contudo, esquecido, mas 

apenas deixado como pano de fundo do processo histórico. O século XX, marcado 

pela grande expansão do materialismo e pela ameaça constante de guerra, assistirá 

também a um retorno do religioso e ao surgimento de grandes expoentes 

monásticos da luta pela paz Alguns são menos conhecidos fora do meio católico, 

como o franciscano conventual polonês, S.Maximiliano Maria Kolbe (1894-

1941)397. Mais conhecida é a figura de Santa Tereza de Lisieux (1873-1897), a 

contemplativa carmelita do final do século XIX, que atinge grande 

reconhecimento, desperta a veneração pelo relato contundente de suas 

experiências místicas e é canonizada em 1925, sendo escolhida como padroeira 

das missões.  

A vida de uma outra santa católica moderna, a contemplativa carmelita 

Edith Stein (1891-1942), de origem judaica, parece-me ilustrar tanto a relação 

entre a dinâmica da vida religiosa monástica e o processo histórico, na primeira 

                                                 
396 Sendo meu objetivo central a compreensão da linha geral de formação e desenvolvimento 
histórico do monaquismo em relação com sua contribuição para o diálogo inter-religioso, foi 
preciso, inclusive, deixar de lado as experiências brasileiras. A história do monaquismo no Brasil 
começou no fim do século XVI (em 1581, na Bahia), e haveria muito a contar sobre seu 
dinamismo e expansão de norte ao sul do país. Entretanto, o diálogo inter-religioso monástico 
ainda mal começou, no Brasil. Já existem referências nesse sentido despontando no interior de 
pequenos grupos de meditação cristã de orientação monástica (como os grupos de meditação 
cristã, que seguem a orientação do monge beneditino John Maine ou o grupo da chamada 
meditação centrante), mas não existe ainda, no Brasil, um diálogo entre monges de diferentes 
tradições religiosas e o D.I.M. brasileiro está apenas sendo esboçado. 
397 Na época da grande guerra, foi ele deportado para o campo de concentração de Auschwitz, 
tendo se oferecido espontaneamente para morrer em lugar de um pai de família dele desconhecido 
(que tinha sido condenado à morte com outros nove companheiros em represália à fuga de um 
prisioneiro), e até o último momento antes de sua morte conforta seus companheiros. É evidente 
que sem uma intensa vida interior de fé, não teria ele chegado a tal cume de amor ao próximo e de 
santidade, reconhecida oficialmente através de sua canonização, em 1982. 
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metade do século XX, como o novo tipo de entrelaçamento entre o 

desenvolvimento da vida contemplativa e o desenvolvimento da vida intelectual. 

Esse entrelaçamento pode ser considerado um dos frutos das novas condições e 

características da espiritualidade do século XX. A história de vida de Edith Stein 

reflete muito o clima religioso da época e a questão inter-religiosa, em particular 

através de sua participação intelectual398 e de seu processo de conversão399 . 

Somente em 1921, através da leitura da biografia de Santa Tereza de Ávila, recebe 

a iluminação que a conduz ao batismo, ao identificar no Cristo a verdade que tinha 

sido a motivação de suas buscas intelectuais, mas apesar de seu desejo de entrar 

na Ordem das Carmelitas Descalças400, logo após o seu batismo, segue a 

orientação de seus diretores espirituais e dedica seus talentos num engajamento 

religioso em nível profissional. 

                                                 
398 Em 1911, ela consegue a autorização raramente concedida a uma mulher naquela época, de 
empreender estudos na Universidade de Breslau (Alemanha), no campo da psicologia (e 
paralelamente no campo das letras e da história). Influenciada pela leitura de Husserl (1859–1938), 
Edith Stein vai reorientar-se, contudo, para o estudo da filosofia e da fenomenologia na 
Universidade de Göttingen, onde integra o círculo de discípulos de Husserl. Em uma conferência 
sobre os intelectuais e a intelectualidade, em 1931, Edith Stein questionará a formação 
universitária abstrata e masculina. Considera ela que a formação universitária deveria ser voltada 
para os problemas reais e levar a uma verdadeira atitude de serviço desinteressado, na qual o 
intelectual não se dirigisse mais aos outros como alguém que fala aos demais do alto do seu 
conhecimento, a partir de verdades abstratas. Já mesmo durante os seus estudos, Edith Stein tinha 
aderido à Associação Prussiana para o voto das mulheres, na qual predominavam os socialistas 
Aprofundando a questão intelectual e feminista, ela escreverá seu clássico trabalho sobre a 
vocação do homem e da mulher (1932) e dará várias conferências sobre a vida e a formação da 
mulher. Em 1915, Edith Stein deixa seus estudos para se inscrever voluntariamente como 
enfermeira na Cruz Vermelha, movida por profundos sentimentos de responsabilidade e 
solidariedade e é enviada para um hospital de moléstias contagiosas, sobressaindo-se pelo seu 
devotamento. Ao voltar aos estudos, dedica-se à elaboração de sua tese e acompanha Husserl a 
Friburgo-em Brisgau, passando a interessar-se particularmente pelo que será, segundo ela própria, 
a preocupação de todos os seus trabalhos posteriores: a estruturação da pessoa humana, que 
desenvolverá em profundidade em seu último livro, Ciência da Cruz (Edith Stein, 1987). Em 
1916, tendo obtido a menção ”summa cum laude” para sua tese, torna-se assistente particular de 
Husserl e aprofunda sua perspectiva da fenomenologia e seu interesse pela psicologia, em 
particular pela ruptura filosófica com a psicologia positivista introduzida por Franz Brentano, que 
foi professor de E. Husserl.  
399 Sua aproximação do universo católico ocorreu através do contato com o filósofo Max Scheler, 
que recém convertido ao catolicismo a contagiou com o entusiasmo de sua convicção religiosa. No 
círculo de Husserl, havia outros filósofos convertidos ao catolicismo, entre os quais Adolf 
Reinach, cuja morte prematura cercada por um testemunho de paz e esperança muito 
impressionam Edith Stein e a levam a abandonar o que considera em suas próprias palavras como 
barreiras dos preconceitos racionalistas. Focaliza, então, os fundamentos e o papel de uma 
feminilidade cristã (1931-1933) e prosseguindo seu aprofundamento espiritual sob orientação do 
Abade do mosteiro beneditino de Beuren, D. Rafael Walzer. Existem atualmente resenhas muito 
boas sobre os diferentes aspectos da psicologia feminina aplicada à vida religiosa, como o de 
Bruno Giordani (1995), A Mulher na Vida Religiosa – Aspectos Psicológicos, mas eles não 
existiam na época de Edith Stein, que foi uma pioneira na reflexão sobre a vocação feminina no 
campo religioso. 
400 Reformada por Santa Tereza de Ávila. 
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Seus escritos são marcados por essa caminhada filosófica e espiritual, e 

continuam muito atuais, apresentando semelhanças com as experiências 

contemplativas de outras tradições religiosas, numa fecunda síntese entre a 

filosofia fenomenológica e a mística cristã401. Sua concepção da contemplação em 

íntima relação com a eucaristia é também aprofundada por outro filósofo católico 

dessa época, Jacques Maritain (1882-1973)402. A relação de Edith Stein com 

Jacques Maritain e a obra deste filósofo e de sua esposa são indicadores do 

intercâmbio intelectual e religioso dessa época, assim como do papel 

desempenhado por esses filósofos na vida religiosa e intelectual de seu tempo. O 

casal Maritain, em particular, foi da maior importância no movimento de 

renovação intelectual e espiritual do catolicismo francês, no período entre as duas 

grandes guerras. 

Em 1933, um ano após aceitar um posto de docente no Instituto Alemão de 

Pedagogia Científica, em Münster, Edith Stein perde seu posto em decorrência das 

perseguições nazistas contra os judeus, ingressa finalmente no Carmelo, onde 

passa poucos anos, tendo sido deportada e morta num campo de concentração em 

1942, vindo a ser canonizada em 1998403. Outros monges do século XX tomaram 

                                                 
401 Edith Stein publica obras sobre a fenomenologia de Husserl e a filosofia de Santo Tomás de 
Aquino, sobre o ser finito e eterno e estudos sobre S.João da Cruz, intitulado A Ciência da Cruz. 
Na coletânea francesa de seus textos, Chemins vers le Silence Intérieur, pode-se notar a 
importância que esta santa moderna dá ao estado de vazio, ao silêncio e aos modos de interromper 
o que chama “estado de tempestade e inquietude mental” (p. 11)*. Existe, porém, uma profunda 
diferença entre suas propostas espirituais e as das técnicas mentais da ioga, que também sublinham 
a necessidade dessa interrupção. Edith Stein considera, por exemplo, que é no momento da 
comunhão com Cristo na missa, que o espírito se torna vazio do que o assalta e acabrunha, 
enchendo-se de alegria, coragem e força, tornando-se grande e profunda por ter assim entrado na 
vida divina. Edith Stein toma consciência que o renascimento pelo Espírito provoca uma 
transformação radical da alma, revelando sua especificidade pessoal e fazendo-a encontrar Deus 
no mais profundo dela mesma, de onde brota uma nova vida sobrenatural e divina. Esta se 
ampliaria segundo ela, quando se permanece em comunhão com Cristo, ao ser estabelecida essa 
união no centro de si-mesmo. Para Edith Stein é nesse centro que a voz da consciência pode ser 
ouvida, que ocorre a decisão pessoal livre e também a livre comunhão com Deus. 
402 Este e sua esposa, a filósofa Raïssa Maritain, escrevem juntos o livro Liturgia e Contemplação 
(1959), no qual renovam a compreensão da importância do sentido litúrgico da contemplação 
cristã, cultivado com grande empenho pelos monges beneditinos. Edith Stein os conheceu por 
ocasião da Jornada anual da sociedade tomista, em 12 de setembro de 1932, em Juvisy (França). 
403 Tendo recusando uma proposta de ensino na América do Sul, entra no Carmelo de Colônia-
Lindenthal, recebendo o hábito das carmelitas em 1934 e fazendo os votos perpétuos em 1938. Na 
reclusão, alegria e paz encontradas no Carmelo, ela acompanha, contudo, com indignação a 
ascensão do nazismo, como mostra sua correspondência.Ainda em 1938, não querendo colocar em 
risco sua comunidade do Carmelo de Colônia, aceita o convite para refugiar-se no Carmelo de 
Echt, na Holanda, seguida por sua irmã Rosa, que também se convertera ao catolicismo e se 
tornara monja carmelita. A situação agrava-se, no entanto, também nesse país, levando os bispos 
holandeses a tomarem posição contra a perseguição aos judeus. Em 2 de agosto de 1942, dois 
oficiais da S.S. a levam do convento, apesar da reação de holandeses indignados, reunidos para 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212063/CA



  
184

um caminho diverso no contato entre diferentes culturas e religiões404. Nos anos 

1950-60, um monge americano do ramo trapista dos cistercienses, Thomas 

Merton (1915-1968), considerado um dos precursores do DIM (Diálogo Inter-

religioso Monástico), que apresentarei a seguir, contribuiu não apenas para o 

desenvolvimento do movimento ecumênico, nos Estados Unidos, mas para o 

surgimento do movimento de diálogo inter-religioso monástico. Pode-se, portanto 

dizer que o século XX foi o século do início do diálogo inter-religioso e de sua 

integração numa cultura de pluralismo e diálogo. 

 Antes mesmo de serem dados os primeiros passos institucionais para o 

diálogo inter-religioso e ter sido implantada a organização do diálogo inter-

religioso monástico, alguns monges cristãos tiveram a iniciativa de partir ao 

encontro das outras religiões e sua caminhada foi decisiva para a elaboração desse 

tipo de diálogo. Numa época em que o discurso oficial da Igreja Católica era ainda 

marcado pelo auto – referenciamento, o testemunho desses pioneiros abriu 

caminho para uma mudança da mentalidade dos cristãos e inspirou o 

desenvolvimento das idéias a respeito do diálogo, mostrando a possibilidade, as 

aberturas e o enriquecimento espiritual de um encontro efetivo com as outras 

religiões.  As transformações para esse encontro foram preparadas, antes do 

Concílio Vaticano II (1962-65), por vários precursores do diálogo inter-religioso 

monástico, entre eles: Monchanin (1895-1957), Le Saux (1910-1973), Giffiths 

(1906-1993) e Merton (1915-1968)405. 

A ação de Monchanin ilustra bem a postura de acolhimento da alteridade 

assumida por esses precursores406. Segundo ele, a realização do processo de 

                                                                                                                                      
impedir sua saída. Nesse dia, 242 judeus católicos foram deportados como represália à mensagem 
dos bispos holandeses. Edith Stein e sua irmã foram levadas para o campo de concentração de 
Auschwitz, na Polônia, onde foram mortas na câmara de gás, provavelmente em 9 de agosto de 
1942. 
404 No início desse século, Charles de Foucault, por exemplo, preferiu a vida de eremita no deserto 
da Argélia, mas não se isolou das populações pobres árabes, preferindo partilhar sua dura vida de 
trabalho. 
405 Com seu amplo conhecimento sobre a vida mística ocidental e oriental, Marie-Madeleine Davy 
que já havia organizado a Encyclopédie des Mystiques Occidentale et Orientale (1996) e escrito 
outros livros sobre a espiritualidade (1984,1988), reconhece em seu livro (1997), Henri Le Saux, 
Le Passeur entre Deux Rives a importância de Jules Monchanin e Henri Le Saux. Ela mostra, 
neste último livro, como estes dois religiosos católicos contribuíram para o estabelecimento de 
uma ponte ligando o cristianismo e o hinduismo, no coração místico da Índia, onde essas duas 
religiões se cruzam através do itinerário e da entrega de vida desses dois religiosos. 
406 Tendo trabalhado durante anos como missionário em vilarejos no Sul da Índia e mesmo 
mantendo sua ligação com a tradição católica, assumiu as vestes e o nome de renunciante hindu, 
Swami Parama Arubi Anandam, escrevendo uma coletânea de artigos sobre sua experiência da 
mística da Índia e o Mistério cristão. Não via o cristianismo como um sistema fechado e sim como 
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aculturação exigiria do cristianismo um profundo esforço de integração da 

contribuição da civilização indiana407. Monchanin põe em relevo a contribuição 

contemplativa da Índia para a Igreja, enfatizando que esta deveria ser, na Índia 

mais do que em qualquer outro lugar, contemplativa. Faz, então, um estudo 

comparativo da mística da ioga e da mística dos monges do oriente cristão, 

herdeiros da ascese dos Pais do deserto, escrevendo sobre a Ioga e o Hesicasmo e 

mostrando o paralelismo entre essas duas vias contemplativas. Monchanin se 

considerava discípulo de um outro pioneiro do diálogo interreligioso e estudioso 

do islã, Louis Massignon (1883-1962) e como ele também escreveu sobre o islã e 

o cristianismo.  

Massignon é da maior importância para o diálogo entre os monges por ter 

contribuído para a valorização da mística das outras religiões, em particular 

através do estudo da mística do islã408. O diálogo inter-religioso não é vivido por 

Massignon apenas de modo pessoal, mas é partilhado com as vastas audiências 

que participam de suas numerosas conferências. Em 1944, ele funda uma revista 

de vanguarda, Dieu Vivant, que critica a teologia especulativa e a sociologia 

religiosa da época, manifestando um interesse particular pelo diálogo com os 

mulçumanos, assim como pela interpretação espiritual e pela renovação da 

exegese da Bíblia409. Em 1950, Monchanin e Henri Le Saux (1910-1973) fundam, 

                                                                                                                                      
um sistema aberto, podendo ser enriquecido por outras espiritualidades ainda não relacionadas ao 
Mistério cristão, mas já tendo desenvolvido modos contemplativos próprios e podendo assim 
contribuir para formulações novas desse Mistério. 
407 Essa perspectiva de aculturação fez com que Monchanin chegasse à conclusão que se a ioga 
não fosse cristianizada, um aspecto essencial da Índia permaneceria excluído da vida mística 
cristã. Não pretendo aqui discutir a questão da inculturação da ioga, mas considero também que a 
psicologia e a espiritualidade indianas têm uma enorme contribuição a dar aos ocidentais, e que o 
diálogo de experiência dos monges está desempenhando um importante papel para a valorização e 
conhecimento mútuos, enriquecendo assim a vida contemplativa das diferentes tradições 
religiosas.  
408 Tendo vivido, desde 1906, em meio mulçumano, no Instituto francês de arqueologia do Cairo, 
este historiador e herdeiro da escola francesa de história das religiões, retorna à fé cristã em 1908, 
participando da experiência de Charles de Foucault no meio árabe, em 1909. Em vez de procurar 
converter a qualquer preço os mulçumanos, ele procura mostrar que o cristão deve, antes de tudo, 
acolher e ser acolhido pelos mulçumanos, respeitando sua vocação própria e os desígnios de Deus 
para cada religião. 
409 Em 1950, Massignon se torna padre e, no Colóquio universitário de dois de junho de 1957, a 
respeito do problema argelino, ele defende uma prática da hospitalidade do outro (em vez de sua 
colonização), que possa levar a uma descoberta da verdade e que una socialmente os participantes, 
em vez de separar e dividir as religiões. Não cabe aqui aprofundar as conclusões teológicas de 
Massignon, já estudadas pelos especialistas da questão, como o professor de teologia e filosofia do 
Instituto Católico de Paris, Jean-François Petit (2002), que põem em relevo sua enorme 
contribuição para o diálogo. Cabe ressaltar, contudo, que Massignon chega a participar da fase de 
preparação do Concílio Vaticano II, antes de seu falecimento em 1962, e que suas idéias 
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na Índia, o ashram cristão Saccidananda e Le Saux também assume as vestes e o 

nome de renunciante, tornando-se Swami Abhishiktananda. Nessa época, não 

existia ainda nenhum diálogo inter-religioso nesse país, que já tinha uma longa 

experiência contemplativa. A tentativa de um religioso católico de penetrar 

profundamente essa experiência de monge renunciante hindu sem deixar de ser 

católico reveste-se, portanto, de grande originalidade. Este esforço era baseado na 

consciência da limitação imposta pela cultura ocidental, que dificultava ao 

cristianismo a compreensão de outros tipos de espiritualidade410.  

Outro monge beneditino, Bede Giffiths (1906-1993), fez experiência 

semelhante, vivendo também em um ashram indiano (o Ashram de 

Santivanam) até a sua morte, em 1993. Já disse anteriormente que reconheço 

a enorme contribuição da psicologia, da filosofia e da espiritualidade indianas, 

assim como a participação e o movimento desencadeado pelos monges 

anteriormente citados. Acho importante para a presente reflexão indicar, contudo, 

que sou mais reticente a respeito da contribuição de Bede Griffiths em seu último 

livro (1996), pois ela não me parece respeitar as diferenças e levar em conta a 

perspectiva cristã e sua concepção de Cristo ao elaborar um novo paradigma que é 

proposto como uma nova visão da realidade de tipo oriental integrando elementos 

cristãos retirados de seu contexto original411.  

                                                                                                                                      
influenciam as conclusões sobre a universalidade da salvação e sobre o reconhecimento da religião 
mulçumana entre as outras religiões monoteístas, como é explicitamente citado  na Constituição 
Dogmática da Igreja, Lumen Gentium (L.G., nº 16). 
410 A Índia revela, então, a Le Saux (como mostrou também a mim, posteriormente, por outros 
caminhos) a dificuldade do discurso excessivamente conceitual dos ocidentais, no qual se enfatiza 
a racionalidade. Considerando a teologia cristã profundamente marcada pela elaboração intelectual 
do helenismo, Le Saux procura se despir de seus condicionamentos culturais para melhor dialogar 
com os hindus, praticando uma suspensão cultural de suas próprias expressões conceituais para 
melhor compreender a orientação e o encaminhamento a partir dos quais se exprime o interlocutor. 
Procura ele uma escuta dos textos sagrados hindus, deixando em segundo plano sua releitura cristã 
e tentando evitar tanto o intelectualismo como o sentimentalismo. Ele recusa, assim, uma teologia 
cristã da inculturação, que apenas substitui os termos, sem rever suas noções, mas evita também o 
abandono dos referenciais católicos, que aparecem nas tentativas de reduzir o Cristo a um simples 
símbolo do mestre espiritual. Ele lança assim as sementes de uma nova perspectiva de pluralismo 
religioso, baseado na tentativa de reconhecimento mútuo e de escuta de Deus através de uma outra 
religião. 
411 Bede Griffiths (1996) procura, por exemplo, aprofundar a reflexão dos filósofos indianos sobre 
a noção de purusha, misturando-a com a perspectiva cristã de pessoa, sem levar em conta o 
sentido totalmente diverso da noção cristã de pessoa, como se pode constatar em particular através 
da apresentação da questão por K. Wojtyla, o Papa João Paulo II, em sua tese de filosofia estudada 
par Paulo Cesar da Silva, professor de teologia, ética e antropologia na Faculdade Salesiana da 
U.E. de Lorena (S. Paulo), em seu livro A Pessoa em Karol Wojtyla (1997).  
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Parece-me particularmente forçada a aproximação entre a noção cristã e 

hindu de pessoa humana e divina412, que leva Griffiths, por exemple, a identificar 

a Pessoa divina de Jesus com o ser cósmico e universal, uma pessoa primordial, 

que seria o modelo do homem feito à imagem de Deus413.Não caberia aqui 

aprofundar a concepção da pessoa cósmica nem outras idéias de Griffiths, mas 

este pequeno exemplo permite distinguir o seu caminho do caminho específico do 

diálogo interreligioso monástico adotado pelo D.I.M. Ambos partem da 

experiência monástica de vida em comum e enriquecem o conhecimento das 

diferentes tradições monástico com esse intercâmbio. Contudo, enquanto Griffiths 

procura sintetizar diferentes concepções religiosas, o DIM procura estabelecer o 

reconhecimento recíproco a partir da aceitação das diferenças, não se preocupa em 

construir antecipadamente uma síntese e uma nova concepção doutrinária própria 

e leva em conta o conjunto da elaboração teológica cristã414. Trata-se, portanto, 

                                                 
412 A descoberta do Absoluto sem forma corresponde a um progresso extraordinário do 
pensamento hindu, que conseguiu assim transcender os sentidos e o espírito para atingir a 
Realidade Última, o Brahman.  Nesse processo de abstração filosófica o hinduismo chega, 
contudo, à idéia de Deus e do ser ou da alma como impessoais, postulando a identidade de ambos, 
ou seja, a identidade do atman e do Brahman.  Posteriormente, em particular no Svetasvatara 
Upanishad et na Bhagavad-Gîta, a espiritualidade hindu se refere também a uma concepção do 
caráter pessoal da divindade. Independentemente das formes diversas que possa assumir, Deus 
passa a ser considerado como uma pessoa divina capaz de conhecer e amar. Algumas escolas 
espirituais hindus, como a de Ramanuja (XI º século), se opõem então à concepção do Brahman 
impessoal, mas o fundo cultural e filosófico das doutrinas hindus continua marcado pelo acento no 
processo de interiorização e abstração do espírito e pela identificação do si-mesmo e da criatura 
humana com a divindade.   
413 “O fato que Jesus tenha revestido a forme de Deus, conclui Griffiths não significa que ele seja 
Deus, mas, sobretudo, que ele representa esse primeiro homem que havia sido precisamente criado 
à imagem de Deus. Jesus era a manifestação da revelação divina, a manifestação da morphé de 
Deus. Em seguida, ele se despojou dessa morphé, desse estado cósmico, para adotar a forma de um 
homem. O homem universal tornou-se um homem...” (1996, p.109) A idéia pode ser atraente, mas 
ela é uma versão hindu de Jesus que não corresponde à apresentação histórica do cristianismo, 
nem leva em conta a interpretação cristã. A relação fundamental entre o Cristo da fé e o Jesus 
histórico é colocada de modo muito claro por Alfonso Garcia Rubio (1994) em seu livro O 
Encontro com Jesus Cristo Vivo, no qual ele mostra que para chegarmos à experiência cristã de 
Jesus de Nazaré nós dependemos de uma tradição que remonta aos seus discípulos e integra a fé e 
a história, enfatizando que o conhecimento da condição humana de Jesus não pode para um cristão 
ser separado de sua condição divina. Não cabe nesta tese aprofundar esta questão de cristologia, já 
muita bem analisada por vários teólogos, em particular por Fabris (1988) e por Forte (1985). 
Quero apenas assinalar a importância atribuída pela antropologia cristã à relação considerada 
fundamental entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Cada um é livre de ter sua própria 
interpretação e inventar sua própria teoria ou modelo, mas a abordagem histórico-cultural de uma 
religião exige a compreensão dos seus sentidos e significados próprios e o respeito de sua 
diferença e identidade particulares. 
414 Uma nova concepção teológica poderá vir a surgir através do aprofundamento da compreensão 
mútua, mas será sem dúvida fruto de um processo cultural e religioso ainda em curso e não poderá 
abandonar os fundamentos da fé cristã. 
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agora de procurar entender como as picadas abertas por estes precursores, veio a 

assumir a forma da estrada percorrida pelo DIM. 

 

5.3 
Antecedentes do Diálogo Inter-Religioso Monástico 

 

As ações e formulações de um outro pioneiro do diálogo inter-religioso 

monástico, o monge trapista Merton (1915-1968), assim como a análise das 

transformações do contexto histórico no qual atuou, podem ajudar a melhor 

entender o processo de abertura desta estrada. Merton deu uma enorme 

contribuição ao desabrochar do diálogo inter-religioso monástico por sua ativa 

participação no movimento monástico e por seu intenso intercâmbio com monges 

de diferentes tradições. É preciso lembrar que, embora os contatos com o budismo 

sejam muito antigos, a situação dialogal em relação a ele só evoluiu a partir do 

século XIX e, sobretudo a partir da segunda guerra mundial415. Em termos do 

movimento monástico e da experiência propriamente monástica, marcada por 

períodos de vida em comum e trocas de experiência entre monjas e monges 

católicos e budistas, o impulso só é dado, na verdade, a partir da iniciativa 

pioneira de Merton. A repercussão desta iniciativa tem a ver com sua inserção 

num novo momento do processo histórico, no qual já está em andamento um 

movimento de intercâmbio monástico entre o ocidente e o oriente através de 

congressos católicos com a presença de monges budistas416.  

 O contato com o budismo realizado por Merton é freqüentemente colocado 

em paralelo com o contato de Le Saux com o hinduismo, os dois pioneiros sendo 

apresentados como os precursores do diálogo inter-religioso monástico junto a 

                                                 
415 Os primeiros contatos comprovados dos cristãos com os monges budistas ocorreram no tempo 
de Clemente de Alexandria (cerca de 150-217), tendo havido posteriormente encontros de monges 
budistas com franciscanos, na China, nos sécs. XIII/ XIV, e com jesuítas, após a missão de 
Francisco Xavier (1506-1552), na Ásia Oriental, Japão e em parte da China. Desde que o jesuíta 
M. Enomiya-Lassalle (1898-1990) introduziu a prática Zen na espiritualidade cristã, 
multiplicaram-se os intercâmbios na forma de cursos e introduções à meditação budista. 
416 Além disso, Thomas Merton foi uma das personalidades religiosas mais conhecidas nos Estados 
Unidos por seu engajamento contra a guerra do Vietnam, tendo se tornado célebre, a partir dos 
anos cinqüenta, por seus livros e correspondências, que muito contribuíram para o 
desenvolvimento do ecumenismo norte-americano e para a apresentação de um cristianismo 
contemplativo que considerava como tendo muito a oferecer na luta pela paz e pela justiça. No 
final de sua vida, interessou-se por outras religiões, em particular pelo budismo asiático. 
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cada uma dessas religiões417. A concepção do diálogo inter-religioso de Merton 

muito influenciará a concepção do D.I.M. e se demarca das tentativas ocidentais 

de compreender a tradição oriental através de conceitos418. Merton se mostra 

atento aos símbolos e respeitoso dos ritos e pessoas, procurando escutá-las para 

chegar ao coração da experiência religiosa, evitando todo tipo de discussão 

acadêmica e procurando um caminho especificamente monástico419. Sua postura 

de respeito da experiência monástica e da identidade–alteridade religiosa marcará 

profundamente o diálogo monástico, e se tornará sua espinha dorsal. Nesse 

sentido, a figura de Merton é emblemática da grande virada que se processa na 

relação do movimento monástico católico com as outras religiões, e sua morte, em 

1968, coincide com um momento crucial desta virada e com as transformações 

que levaram à evolução da Igreja Católica a respeito do diálogo inter-religioso, em 

particular no campo monástico 

 As reservas face à racionalidade de tipo ocidental na abordagem de outros 

tipos de enfoque religioso não devem, contudo, ser confundidas com a recusa de 

toda e qualquer racionalidade ou interpretação filosófica e teológica.Na 

elaboração das idéias sobre o diálogo inter-religioso, mesmo aquele realizado a 

partir da experiência, não se pode negar a contribuição da filosofia e da 

teologia420. Os estudiosos do diálogo inter-religioso se referem a contribuições 

também consideradas pioneiras da filosofia e da teologia para a construção de 

uma cultura de diálogo. Assim sendo, parece-me importante levar em conta essa 

                                                 
417Béthune (1993), ao apresentar o diálogo inter-religioso monástico, em conferência nos Estados 
Unidos, descreve o seu início a partir dos encontros de Le Saux com Sri Ramana Maharshi e Sri 
Gnananda e dos contatos de Merton com os monges tibetanos, em particular com o Dalaï Lama.  A 
deflagração desse movimento teria ocorrido a partir do Congresso de Bangkok (1968), durante o 
qual Merton falece. Através da publicação francesa de seus escritos sobre Mística e Zen, 
juntamente com seu Diário da Ásia (Merton,1995) pode-se acompanhar o delineamento de sua 
concepção do diálogo inter-religioso. 
418 Ele admira Gandhi, Massignon e Le Saux e se refere positivamente à experiência dos jesuítas 
na China, considerando que esta experiência permitiu aos jesuítas reinterpretar sua própria tradição 
no contato com a civilização chinesa, ajudando a melhor distinguir o que era universal e o que era 
cultural no cristianismo do século XVII. 
419Enfatizando a importância das qualidades monásticas, tais como: tranqüilidade, sobriedade, 
ponderação, respeito, meditação e paz, propõe, então, uma imersão e partilha das outras tradições 
religiosas através de experiências de vida em comum com o cuidado de preservar sua própria 
tradição para se chegar a uma comunhão entre os contemplativos de diferentes tradições religiosas, 
que responda às necessidades de paz e diálogo face ao rápido progresso da mundialização. 
420 A preocupação em colocar a questão concretamente em relação com a pessoa humana, com a 
visão cristã do outro, com as práticas e com as situações de vida parece-me corresponder apenas a 
uma tentativa de evitar e corrigir os excessos especulativos e racionalistas dessas duas disciplinas, 
sem negar sua contribuição, mas demarcando-se (como fez Merton) das tentativas ocidentais de 
compreender as outras tradições a partir de seus próprios conceitos.   
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referência, no estudo dos antecedentes históricos e do processo de elaboração e 

transformação das idéias, que permitiram as mudanças no nível institucional421, 

destacando-se, a influência filosófica de Martin Buber (1878-1965), de Maurice 

Nédoncelle (1905-1976) e de Emmanuel Mounier (1905-1950) 422.  

 É interessante observar que embora a mensagem central do cristianismo 

esteja baseada na questão do amor e na relação entre o si-mesmo e o outro (o 

amor a Deus e ao próximo como a si-mesmo), as implicações mais profundas 

dessa dinâmica amorosa da identidade - alteridade não tenham sido aprofundadas 

na relação do cristianismo com as outras religiões. A análise desse paradoxo e da 

importância central desta questão, na atualidade, deve levar em conta o processo 

histórico através do qual os seres humanos põem em prática as idéias, que sem a 

ação se tornam letra morta. Já mostrei em trabalhos anteriores (Sodré 2003 e 

2004) a relação do desenvolvimento do diálogo inter-religioso com o processo de 

mundialização e a crise da cultura e do pensamento ocidental a partir da década de 

sessenta, de modo que não me parece necessário voltar a descrever em detalhe 

este novo cenário mundial. Prefiro concentrar-me mais, nesta tese, na análise do 

contexto da Igreja Católica, na medida em que me proponho a focalizar a 

dinâmica de identidade-alteridade dentro do processo histórico de abertura do 

catolicismo ao diálogo inter-religioso. 

 Assim sendo, trata-se de entender como o catolicismo histórico responde 

ao novo contexto de pluralismo cultural e religioso através do aprofundamento das 

propostas de diálogo inter-religioso. Assinalei ter sido apenas em meados do 

século XX, numa época marcada pela mundialização e pelas grandes guerras, que 

despontou com maior força a questão do diálogo com as outras religiões, 

associada à crucial questão da paz, da comunicação e entendimento entre os 

povos. É interessante observar, porém, que apesar de toda a sua importância e de 

suas raízes na própria mensagem central do Evangelho, a questão do diálogo se 

choca inicialmente com a indiferença e a resistência do próprio meio católico.  A 

abertura para o diálogo inter-religioso prossegue, no entanto, o desenvolvimento 

                                                 
421 Não se trata mais, no presente tópico, de explicitar as concepções que me parecem melhor 
exprimir o diálogo, o que já foi feito anteriormente, mas de levar em conta as referências admitidas 
pelos próprios protagonistas e estudiosos da questão, deixando seu aprofundamento e discussão 
para estudos filosóficos e teológicos, que extrapolam os limites desta tese. Idéias e documentos 
considerados centrais para a implantação do diálogo inter-religioso são resumidos no Anexo III. 
422 Ver Anexo III, item 1. 
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do ecumenismo423. Considera-se mesmo que a aspiração ao reconhecimento entre 

os interlocutores era muito forte no ecumenismo, já antes do concílio Vaticano II 

(1962-65), e que as idéias elaboradas em torno deste movimento influenciaram o 

processo do diálogo inter-religioso424. 

 Ainda nas vésperas do Concílio Vaticano II, os encontros inter-religiosos 

eram pouco reconhecidos oficialmente e havia o risco deles serem marginalizados 

no Concílio. Faltava um encorajamento da hierarquia católica e uma adequada 

compreensão da relação da Igreja com o mundo, passo fundamental que seria 

dado com a encíclica Ecclesiam suam (1964)425. Parece-me que faltava também 

uma melhor compreensão da dinâmica da identidade–alteridade, que o próprio 

processo de diálogo ajudará a aprofundar. Atualmente, o diálogo inter-religioso 

parece totalmente natural e necessário, mas foi preciso vencer enormes 

resistências de ordem prática426 e teórica427 para implantar tal idéia no terreno 

católico e a partir daí torná-lo uma realidade em nossa época. O caminho até a 

declaração do Concílio, a Nostra Aetate (1965), que trata da relação da Igreja 

Católica com as chamadas religiões não - cristãs, vai ser, portanto, difícil e longo, 

tendo que vencer fortes resistências. 

Simon Knaebel (1996) analisando as profundas transformações na 

concepção católica a respeito da revelação divina ocorridas a partir do Concílio 

Vaticano II sublinha como fatores relevantes para essas transformações não 

apenas o necessário diálogo com a cultura contemporânea, mas também a abertura 

para as religiões do mundo.A Igreja tendo tomado consciência de uma nova 

situação mundial surgida após o fim da Segunda Grande Guerra, muda sua 

perspectiva sobre as relações entre culturas e religiões. Assim sendo, foi elaborada 

uma nova concepção da revelação divina circunscrevendo não apenas o campo do 

diálogo com as religiões, mas abrindo-se também para o horizonte mais amplo do 

encontro de culturas. Ao se ler os documentos da Igreja Católica a esse respeito 

não isoladamente, mas em sua sucessão histórica é possível perceber sua 

concatenação e sua relação com o desenvolvimento das tensões provocadas pela 

                                                 
423 Jean-François Petit (2000) observa a este respeito que o diálogo ecumênico contribuiu para o 
Vaticano II, e que com este se encerra o período de Contra-Reforma e de endurecimento doutrinal 
da Igreja católica. 
424Ver Anexo III, item 2. 
425 Ver Anexo III, item 3.  
426 Ver Anexo III, item 4.  
427 Ver Anexo III, item 5. 
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elaboração do tema do diálogo. Pode-se acompanhar essa tensão refletida nos 

documentos publicados ao longo de todo o período pós-conciliar, em particular 

situando-os ao longo das etapas de desenvolvimento do diálogo inter-religioso na 

Igreja Católica, que delinearei logo a seguir. 

A Ecclesiam suam é considerada como a encíclica do diálogo428 e como 

um marco na virada católica a este respeito, retificada pelos textos do Vaticano II 

que articulam de forma inédita uma série de pressupostos essenciais para a 

consolidação desta idéia429. A questão do diálogo foi introduzida oficialmente na 

encíclica Ecclesiam suam para designar a nova relação entre a Igreja e a 

humanidade, mas ganha, contudo, notoriedade apenas após ter sido ligada à obra 

transformadora do Concílio Vaticano II, a partir do qual o diálogo alça vôo430. 

Apesar de ser considerada extraordinária para sua época e muito fecunda a 

respeito do diálogo inter-religioso, o processo de abertura da Igreja Católica, nesta 

época, era ainda limitado e o próprio tema do diálogo ainda era pensado, de 

maneira bastante assimétrica, na medida em que predomina ainda uma 

preocupação em que as idéias das outras religiões correspondam aos ideais 

comuns com os cristãos.  

Não há ainda nessa encíclica uma perspectiva de verdadeira reciprocidade 

no diálogo, em decorrência da posição central assumida pela Igreja Católica nas 

suas relações com o mundo e em particular com as outras religiões431. Isto reforça 

minha idéia que o diálogo permitiu realmente um aprofundamento da vivência da 

alteridade, que não se consuma sem o estabelecimento da reciprocidade. Desse 

modo, pode-se dizer que uma grande contribuição do diálogo foi a de abrir espaço 

para outros centros tendo originalidades espirituais diferentes e autônomas, assim 

como para um retorno ao Evangelho e a sua concepção de alteridade, baseada na 

reciprocidade do amor ao próximo como a si mesmo. Este ponto é nevrálgico e 

merecerá especial atenção, no diálogo inter-religioso monástico, pois não existe 

                                                 
428 Elaborada pelo Papa Paulo VI, ela busca uma formulação dos problemas apresentados no 
Anexo III, item 4 e 5, e passa a encarar a idéia de dialogar com os homens em função da relação 
histórica que a Igreja estabelece com eles e a partir do que deles recebe. 
429 Ver Anexo III, item 6. 
430Ver Anexo III, item 7.   
431 Jean – François Petit (2000) se pergunta, portanto, refletindo a este respeito: “Não há um risco 
aqui de fundamentar insuficientemente o respeito devido ao outro no plano teológico e de 
continuar a ‘anexá-lo’ nos fatos?” * (p.66) .                       
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real reconhecimento da alteridade sem reciprocidade dialogal432. Para melhor se 

avaliarem os avanços nas idéias a respeito do diálogo inter-religioso, nessa época, 

é preciso, contudo, levar em consideração alguns passos dados nesse terreno, na 

declaração oficial do Concílio, pois estes permitiram o progresso histórico de 

abertura e se tornaram, portanto, importantes numa análise retrospectiva desse 

processo433.  

O estudo do termo diálogo tomando-se como referência o período de quase 

trinta anos entre Ecclesiam suam (1964) e Diálogo e Anúncio (1991) mostra, 

portanto, que seu emprego sofreu alterações no discurso oficial católico desde seu 

movimento inicial de diálogo (dialogus) em direção às demais religiões434. Vários 

documentos oficiais publicados posteriormente fazem referência à reflexão 

conjunta da Igreja sobre sua posição num mundo cada vez mais marcado pelo 

encontro de culturas e religiões, sublinhando a inspiração do Espírito Santo a esse 

respeito435. Pode-se dizer, portanto, que o diálogo inter-religioso toma um grande 

impulso entre os católicos depois do Vaticano II436, e que o campo do diálogo 

inter-religioso é o que mais se desenvolveu a partir desse Concílio437. O Encontro 

de Assis é considerado como um outro passo decisivo no processo de 

aprofundamento do diálogo e como uma decisiva abertura do horizonte católico 

para a alteridade. Contudo, é preciso entender que mesmo um tal Encontro não 

poderia ter sido sequer concebido sem os avanços propiciados pelo Concílio.   

Quando se analisa um pouco melhor as ações históricas que permitiram o 

desenvolvimento do diálogo inter-religioso, no período posterior ao Concílio, 

podem-se distinguir algumas etapas fundamentais em seu processo histórico. 

                                                 
432 Foi apropria experiência do diálogo e a dinâmica da identidade–alteridade realizada na prática 
inter-religiosa após o Concílio que ajudou a esclarecer alguns ângulos dessa questão, como 
mostrarei nos próximos capítulos. Esse ponto não tinha, contudo, sido ainda aprofundado, na 
época do Concílio. 
433 Ver Anexo III, item 8. 
434 Ver Anexo III, item 9. 
435 Ver Anexo III, item 10. 
436 A maioria dos pesquisadores da história da Igreja e dos teólogos considera que este grande 
Concílio de bispos católicos do mundo inteiro não apenas atualizou diferentes aspectos do 
catolicismo, como também abriu um novo período na história das relações da Igreja Católica com 
as outras religiões. Assim sendo, o Concílio marca o início de uma nova época e uma mudança 
fundamental nas representações sociais católicas a respeito do diálogo inter-religioso. 
437 Durante sua realização foi criado um órgão central para tratar das relações da Igreja Católica 
com religiões não – cristãs (1964), mas apenas vinte e quatro anos após a sua criação (1988), esse 
órgão se transforma no Conselho Pontifício para o Diálogo Inter-religioso437. Tal mudança tendo 
ocorrido dois anos após o Encontro de Assis (1986), pode-se levantar a hipótese que este Encontro 
tenha influenciado na mudança de nome. 
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Estudiosos do diálogo inter-religioso438 distinguem três etapas no 

desenvolvimento do diálogo entre as religiões, no período compreendido entre o 

Concílio e o Encontro de Assis. Na primeira etapa, entre 1965 e 1976, teriam se 

multiplicado as iniciativas em diferentes níveis (encontros, conferências ou 

cúpulas), permitindo aos participantes do diálogo aprenderem a trabalhar em 

conjunto segundo regras e procedimentos definidos em conjunto439. A segunda 

etapa440, entre 1976 e 1984, seria marcada pelo ressurgimento das antigas 

resistências ao diálogo441, como pode ser acompanhado através da análise do 

documento Evangelii nuntiandi (1975), que assinala a entrada nesta fase de 

resistência ao movimento do diálogo442. A partir de 1984 se delineia uma terceira 

etapa, que começa com o aparecimento do famoso texto da Igreja Católica a 

respeito do diálogo e das missões, Diálogo e Missão, publicado neste ano.  

 

                                                 
438 Entre eles Teissier (1985), arcebispo de Argel no início do terceiro milênio, cujo esquema 
fundamental adotei nesta tese. 
439 Nessa etapa, os católicos fazem numerosos esforços para descobrir e acolher o patrimônio 
espiritual de outras comunidades religiosas, o que leva a um mais sólido reconhecimento oficial do 
valor das outras religiões através da ação do Secretariado para os não-cristãos ou de referências 
específicas a este respeito, como a registrada na constituição Lumen Gentium (parágrafo nº 16). 
Seu primeiro presidente, o Cardeal Marella procura enfrentar as resistências e explicar, nem 
sempre com sucesso, que o objetivo deste organismo não é o de converter os não – cristãos e sim o 
de promover a compreensão mútua. A descoberta da riqueza das outras tradições religiosas 
permite melhor entender o patrimônio espiritual das diferentes religiões e a crítica das atitudes 
negativas ao longo da história, assim como estabelecer um maior intercâmbio e sólidas amizades 
entre os protagonistas do diálogo. 
440 Essa etapa teria terminado abruptamente com um grave incidente ocorrido num encontro entre 
islamitas e cristãos, em Trípoli, no ano de 1976, em função da recusa da delegação do Vaticano em 
assinar o acréscimo ao comunicado final conjunto de uma proposta da delegação libanesa a 
respeito do problema palestino. 
441 Retornam as dúvidas sobre sua possibilidade e a respeito de suas conseqüências negativas sobre 
o esforço de evangelização. Os medos a respeito do proselitismo cristão ressurgem, assim como as 
divergências e acusações mútuas. O diálogo teológico torna-se mais difícil e passa-se a privilegiar 
uma aproximação cordial que dissolva as tensões. Na gestão do cardeal Pignedoli (1973-1980), o 
Secretariado para os não – cristãos multiplica, entretanto, o intercâmbio através da intensificação 
da correspondência e das visitas. Numerosas delegações de outras religiões visitam o Vaticano e se 
organizam colóquios, seminários e encontros (como, por exemplo, o colóquio das religiões 
descendentes de Abraão, nos Estados –Unidos, e o encontro com o islã, na Ásia, ambos em 1979; 
assim como o seminário sobre o diálogo com os muçulmanos em Jerusalém, no ano de 1980). 
442 Ver Anexo III, item 11. 
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5.4 
Desenvolvimento do Diálogo Inter-Religioso 
 

O diálogo inter-religioso passa, então, a ser encarado de modo mais 

realista, é integrado ao trabalho de evangelização e ao anúncio de Jesus Cristo, e 

passa a ser encarado como um espaço de testemunho recíproco das diferentes 

religiões, tendo em vista o progresso mútuo no caminho da pesquisa e da 

experiência religiosa443. Embora se procurem ainda convergências, passa-se a 

levar mais em conta as diferenças, clarificando-se e aprofundando-se os elementos 

e questões fundamentais de cada religião, em particular as diferenças a respeito do 

modo de encarar a salvação. O problema da paz entre as nações passa a ser mais 

levado em consideração, e as recomendações de S. Francisco de Assis se tornam 

uma referência fundamental para os protagonistas católicos do diálogo inter-

religioso444.  

Nesta etapa, observa-se não apenas um retorno ao tema do diálogo, mas 

este passa a uma posição de polarização com a questão da missão, como se pode 

acompanhar pela análise de alguns documentos deste período, como Redentoris 

Missio, (1990)445 e Diálogo e Anúncio (1991)446. A importância crescente do 

diálogo se reflete, portanto, no realce a ele dado e na evolução da abordagem 

deste tema nos documentos oficiais. Esta evolução se processa no sentido de 

integrar o termo diálogo ao anúncio da mensagem cristã e não mais em tratá-lo 

como um simples recurso ou meio para a evangelização. A comunicação da 

mensagem de Jesus Cristo continua central, mas o diálogo é colocado num plano 

de relevância e os dois termos, diálogo e anúncio, são levados em consideração.  

Tendo em vista avaliar a incorporação dessas orientações na prática de 

ensino da Igreja pareceu-me oportuno consultar o novo Catecismo da Igreja 

                                                 
443 O dilema central dessa etapa gira em torno da questão do pluralismo religioso, que abordarei no 
próximo capítulo, e da convicção fundamental da Igreja Católica de ser o caminho ordinário da 
salvação. Em 1988, ocorre a mudança do nome do Secretariado para os não – cristãos, que se torna 
o Conselho pontifício para o diálogo inter-religioso. Considera-se que tal mudança no nome do 
órgão oficial da Igreja Católica para o diálogo teria contribuído para o aprofundamento da estima 
mútua entre as religiões e aumentado a convicção da possibilidade de trocas mais profundas entre 
os crentes das diversas religiões. 
444 Estes seguem sua orientação de não criar litígio ou disputa, sem deixar de ser cristão e anunciar 
a mensagem de Cristo. Esta referência a S. Francisco prefigura já de algum modo a etapa após o 
encontro de Assis. 
445 Ver Anexo III, item 12. 
446 Ver Anexo III, item 13. 
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Católica (1993), publicado na Itália em 1992 para a comemoração dos trinta anos 

do Concílio447. Constatei haver nele uma boa síntese da concepção católica do 

diálogo, que não integra, contudo, o aprofundamento já conseguido no diálogo 

inter-religioso após o Concilio.  Não cabe aqui explicar essa lacuna e o não 

cruzamento das reflexões sobre o diálogo inter-religioso com as reflexões sobre os 

fundamentos para a catequese, mas é importante constatar que o movimento para 

o diálogo inter-religioso é ainda apenas uma corrente dentro do conjunto de 

tendências e problemáticas que atravessam a vida da Igreja Católica. Essa corrente 

vem, todavia, ganhando relevo a partir da terceira etapa do desenvolvimento do 

diálogo inter-religioso (iniciada em 1985) e recebeu grande impulso e apoio no 

Papado de João Paulo II, em particular através dos esclarecedores documentos 

acima citados e publicados durante esta etapa. Tendo em vista todo o empenho 

das autoridades eclesiástica no diálogo448, o problema não me parece mais se 

situar neste nível, mas no nível da tomada de consciência e das prioridades dos 

próprios católicos449.  

No seu conjunto, contudo, a análise desses documentos permite constatar a 

original e profunda contribuição da Igreja Católica ao diálogo450. Quando se refere 

ao diálogo, esta não se refere forçosamente a uma troca discursiva a respeito de 

assuntos que exijam um consenso. Além disso, mesmo quando se entende que o 

diálogo não esteja subordinado ao anúncio, ele não está nunca completamente 
                                                 
447 Ver Anexo III, item 14. 
448 Esse empenho oficial transparece nas ações do Secretariado para o Diálogo Inter-religioso (a 
partir de 1988), em particular no que diz respeito ao diálogo inter-religioso dos monges que está 
sendo pesquisado nesta tese. A Comissão Central do DIM. (com sede na Bélgica e que coordena as 
comissões em ação nos diferentes continentes) é diretamente ligada ao Abade Primaz dos 
Beneditinos (em acordo com os Abades Gerais Cistercienses) e apoiada pelo Conselho Pontifício 
para o Diálogo entre as Religiões e pelo Secretariado da Ajuda Inter-Monástica (AIM), deles 
recebendo todo grande suporte. 
449 Trata-se aqui apenas de uma hipótese, que teria ainda que ser comprovada. Contudo, é 
interessante observar que apesar do grande empenho do Secretário Geral do D.I.M., Pierre de 
Béthune, em relação ao desenvolvimento do diálogo inter-religioso monástico no Brasil, seus 
esforços têm sido até hoje infrutíferos. Como venho acompanhando esse esforço, constato, 
portanto, que as dificuldades para o desenvolvimento do diálogo inter-religioso não se situam tanto 
no nível da direção geral da Igreja, mas se encontram muitas vezes nas condições particulares de 
cada contexto cultural e social. Venho observando, igualmente, o surgimento de uma certa 
consciência da importância da questão e ecos dessa mudança de consciência na vida da paróquia 
que freqüento em Copacabana, em particular através de um estímulo ao diálogo por parte da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro. Trata-se, portanto, de um longo caminho ainda a ser percorrido, 
mas cujos primeiros passos já estão sendo dados por diferentes autoridades eclesiásticas. Tais 
sinais indicam que esta corrente do diálogo inter-religioso está avançando não apenas na 
elaboração das idéias expressas nos documentos oficiais, mas também ao nível de sua difusão nos 
diferentes níveis da Igreja, apesar das resistências e recuos mencionados.   
450 Ver Anexo III, item 15, um resumo da excelente apresentação feita por Yves Labbé (1996) 
sobre a concepção cristã de diálogo.  
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separado de uma apresentação da mensagem de Jesus Cristo. Procura-se evitar 

qualquer sincretismo religioso e aprofundar cada vez mais a identidade cristã. O 

estudo dos textos apresentados nesta tese mostra que ao diálogo é atribuído um 

significado amplo de abertura em relação à alteridade ou à religião do outro, 

designando diferentes formas de interlocução e não apenas sua forma 

discursiva451.  

Esta contribuição católica para o diálogo permite distinguir um sentido 

mais amplo de vida em diálogo e de existência dialogal de um sentido mais 

estreito de diálogo, que é restrito ao nível discursivo e à interação verbal.  No 

campo religioso, o diálogo passa a ser ligado à experiência, à relação com a 

alteridade religiosa e à ética, chegando-se à idéia de que a plenitude da revelação 

divina corresponde à plenitude do diálogo. Pelo estudo desta nova concepção 

dialogal, pude ressaltar a importância da reciprocidade (de modo que sem ela o 

diálogo é enfraquecido ou adiado), da associação da vida e do discurso, da 

articulação do discurso com a mensagem e sua realização na identidade pessoal. 

Desse modo, chego, portanto, à caracterização de um novo tipo de identidade 

cristã, que chamo de identidade dialogal, cuja análise apresentarei no próximo 

capítulo. 

É importante mencionar também que o que se chama vulgarmente de 

diálogo reduz-se muitas vezes a uma simples polêmica e não permite o 

aprofundamento da verdade e da paz, pois se tenta apenas fazer com que uma 

convicção triunfe sobre a outra. Orientando-se num sentido diverso, o diálogo 

inter-religioso proposto pelos monges católicos tem procurado se desenvolver 

preservando tanto o entendimento e o conhecimento mútuos como o 

reconhecimento das diferenças. Além disso, é importante considerar que a atual 

filosofia do diálogo vem também se transformando e se aproximando do enfoque 

católico452, ao mesmo tempo em que se percebe cada vez mais a ligação entre o 

religioso e o dialogal, sublinhando-se a responsabilidade histórica das religiões 

                                                 
451 Nesse sentido, o Encontro de Assis mesmo situando-se no nível da oração e da peregrinação 
pela paz corresponde totalmente à concepção cristã do diálogo inter-religioso. Essa concepção 
mais abrangente é importante, sobretudo tendo em vista que muitas vezes as propostas usuais de 
diálogo no nível verbal apenas encobrem a intenção polêmica dos participantes. 
452 Este enfatiza as mesmas questões, na medida em que privilegia a vida em relação ao discurso, o 
anúncio da verdade em relação ao engajamento numa ação (ou missão), o aprofundamento da 
própria identidade, o reconhecimento da identidade do outro e da alteridade.  
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face às diversas dimensões do diálogo, e chegando-se mesmo a uma visão de 

equivalência entre essas duas formas de vida.  

Viver religiosamente e viver dialogalmente passam a constituir uma só e 

nova maneira de ser e existir, que exige a integração dessas duas dimensões 

inseparáveis. O diálogo dá forma à exigência amorosa da religião, que passa a ter 

como base o diálogo com Deus e com o próximo. No sentido da evolução das 

consciências a respeito do diálogo, considera-se, no entanto, importante poder 

distinguir a recepção ou compreensão do sentido da mensagem pelo outro de sua 

aceitação como verdade, pois um enunciado pode ser aceito como tendo sentido 

sem por isso ser considerado como verdadeiro. Cada tradição religiosa tem sua 

própria mensagem de salvação e esta mensagem influi na própria concepção da 

relação entre as religiões e em sua concepção do diálogo. Assim sendo, não é 

possível decidir por umas ou por outras, procurar conciliá-las ou procurar abraçá-

las todas numa espécie de filosofia religiosa. Do meu ponto de vista, partindo da 

perspectiva do reconhecimento das diferenças não considero essencial para o 

diálogo que as mensagens sejam aceitas, mas que elas sejam ouvidas e 

compreendidas em suas diferenças. Sendo o anúncio da salvação em Cristo central 

para o cristianismo, ele não pode, por exemplo, ser deixado de lado para que possa 

haver diálogo. 

A descrição das etapas do desenvolvimento do diálogo inter-religioso na 

Igreja Católica mostra a importância do processo histórico-cultural nesse 

desenvolvimento. Contudo, o diálogo inter-religioso e seu desenvolvimento 

dependem também do tipo de protagonista e da forma de diálogo escolhida. Assim 

sendo, é importante atentar para a especificidade do rumo tomado pelo 

desenvolvimento do diálogo entre os monges, que segue um percurso próprio em 

função de sua história e de suas particularidades. A partir de 1968, o monaquismo 

cristão entra mais a fundo no caminho do diálogo inter-religioso. Em vez de se 

arrefecer a partir de 1976, como foi mencionado a respeito do diálogo inter-

religioso entre os representantes das diferentes Igrejas, o diálogo entre os monges 

de   diferentes   tradições   religiosas  ganha,  ao  contrário,  maior  impulso   neste  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212063/CA



  
199

período, sobretudo a partir de 1978453.  

A reflexão sobre a especificidade desse tipo de diálogo é burilada em 

vários Congressos monásticos asiáticos454 e ganha grande força a partir da 

elaboração e das experiências já realizadas no fecundo terreno contemplativo da 

Ásia. As transformações das representações sociais a respeito do diálogo e da 

relação às outras religiões, desencadeadas desde o Concílio do Vaticano II, são 

aprofundadas nesses Congressos, em particular no de Bangkok (1968), o de 

Bangalore (1973) e Kandy (1980). Alguns teólogos colaboram nessa reflexão, 

mas o a elaboração de seus fundamentos monásticos e o aprofundamento posterior 

das idéias a este respeito foram traçados pelos pioneiros do movimento dialogal 

monástico e pelos monges presentes nesses Congressos ou que integram este 

movimento455.  

Monges de outras religiões participam igualmente desses Congressos 

monásticos católicos, e o monaquismo cristão desponta como a instituição da 

Igreja a mais próxima das outras religiões, na Ásia, o que foi decisivo para a 

propulsão deste tipo de diálogo.Em 1978, são fundadas duas comissões para o 

Diálogo Interreligioso Monástico456: o DIM europeu e o MID americano, que, em 

2003, comemoraram 25 anos de intensa atividade no meio monástico dos dois 

continentes. Em 1979, pela primeira vez, um grupo de monges budistas do Japão 

                                                 
453 É possível que o arrefecimento em outras áreas tenha até favorecido sua maior projeção a partir 
desse momento, contudo, o motor fundamental de seu desenvolvimento me parece ter sido a 
própria ação dos monges engajados no diálogo e atuantes nesses Congressos Monásticos. Ao se 
aproximarem e se conhecerem mutuamente, os monges das diferentes religiões perdem muitos de 
seus preconceitos anteriores sobre as outras religiões. Os monges ocidentais descobrem, então, os 
valores religiosos dos asiáticos, especialmente no campo da vida contemplativa e do domínio de si. 
Alguns já conheciam esses valores, mas a partir do Congresso de Bangkok (1968), essa 
experiência se generaliza, constituindo sementes, que fariam brotar dez anos mais tarde as 
comissões do DIM, formadas a partir de 1978. 
454 No Congresso de Bangalore (1973), por exemplo, começa-se a refletir sobre a diferença entre a 
experiência espiritual (que seria difícil de ser comunicada) e a representação desta experiência. 
Esta última estaria em relação com a memória da experiência, com o conhecimento recebido num 
contexto religioso e até mesmo com a interpretação da experiência a partir de determinada reflexão 
teológica. Os congressistas, reunidos em Bangalore (Índia), em 1973, não estavam todos de 
acordo, mas enfatizavam a importância da experiência espiritual. Daí a tendência a colocarem o 
acento na experiência espiritual como base do diálogo inter-religioso entre os monges, mais do que 
nas diferenças doutrinárias. 
455 Ver Anexo III, item 16. 
456 Pierre de Béthune (1993), ao esboçar a organização dessas comissões, especifica que seus 
objetivos seriam a promoção do espírito de diálogo nos mosteiros cristãos, estabelecendo o contato 
com monges particularmente interessados no assunto; o estabelecimento de relações com os 
representantes locais das principais religiões, em particular com os monges e monjas; o estímulo 
ao estudo de temas monásticos atuais, como o da meditação cristã e das diferentes espiritualidades 
do Oriente. O desenvolvimento do DIM se orienta, portanto, para o reconhecimento recíproco da 
identidade – alteridade numa perspectiva do pluralismo religioso. 
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vem à Europa visitar mosteiros beneditinos, e a partir daí começa uma série de 

experiências de hospitalidade recíproca457. Também a partir de 1979, a Federação 

da Conferência de Bispos da Ásia organiza vários seminários, que procuram 

desenvolver a questão do diálogo, inculturação e contemplação. Em 1980, o 

Congresso de Kandy põe em evidência a responsabilidade social dos monges458.  

Em 1986, ocorre o célebre Encontro de Assis, que pode ser considerado 

como um marco fundamental desse novo período de busca de unidade na 

pluralidade religiosa, pois reuniu representantes religiosos de diferentes tradições, 

do mundo inteiro, na Itália, a convite do Papa João Paulo II459. Em 1993, é 

lançado um documento que sintetiza a experiência já acumulada pelas comissões 

do DIM nessa área, Contemplação e Diálogo460. No que diz respeito ao tema 

deste capítulo, é importante ressaltar que este documento enfatiza a importância 

do reconhecimento da identidade religiosa e da reciprocidade461, assim como a 

descoberta do outro462. Ressalta-se que os encontros inter-religiosos entre monges 

permitiram redescobrir a própria identidade cristã e voltar a visitar o patrimônio 

da tradição católica, tornando possível reavaliar o que há de novo e antigo em seu 

tesouro463 e beneficiar-se da prática em comum com outras religiões464.   

                                                 
457 Tendo em vista a originalidade e importância dessas experiências, elas serão aprofundadas 
posteriormente, a partir dos testemunhos e relatos dos próprios participantes, a fim de possibilitar 
uma melhor compreensão das contribuições trazidas por esse novo caminho de convivência 
pacífica, de reconhecimento mútuo e de discernimento das diferenças e semelhanças, numa época 
de pluralismo religioso. Um relato dessas experiências é feito no livro de Benoît Billot (1998), mas 
também nos testemunhos de outros monges que viveram esses intercâmbios e refletem sobre o 
sentido dessa hospitalidade inter-religiosa, em particular Pierre de Béthune (1993). 
458 Ver Anexo III, item 17. 
459 Encontros no mesmo espírito se repetiram, posteriormente, em Roma (1987, 1988), em 
Varsóvia (1989), em Bruxelas (1992) e em outros lugares desde então. 
460 Ver Anexo III, item 18. 
461 Não se sugere a renúncia das próprias apreciações e sim a humildade e o respeito diante do 
mistério próprio de cada caminho: “O diálogo não existe senão entre parceiros que asseguram sua 
identidade e se preocupam em assegurar a reciprocidade das trocas” * (p.16). 
462 Os monges e monjas consultados nesta primeira pesquisa do DIM partilharam testemunhos de 
suas descobertas, que se renovaram em cada ocasião de intercâmbio provocando o espanto e 
mesmo algumas vezes o deslumbramento diante do encontro com pessoas profundamente 
religiosas nas outras religiões, de testemunhos tão profundos de sabedoria, de provas tão diretas de 
fé. 
463 Em particular no que diz respeito a sua dimensão de universalidade e a questões relativas ao 
corpo e à interioridade.   
464 Considera-se que experiência inter-religiosa permitiu a descoberta simultânea da especificidade 
do cristianismo e do universalismo da salvação, contribuindo desse modo para melhor situar a 
Igreja no contexto da humanidade inteira e no engajamento pela paz e pelo sentimento de 
fraternidade no mundo. 
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Em 1995, é publicada a Carta Apostólica Orientale Lumen (1995)465, na 

qual o Papa João Paulo II procura construir uma ponte entre o Ocidente e o 

Oriente e abre as portas para uma melhor compreensão do próprio patrimônio 

cristão oriental, cujas características permitem mais facilmente estabelecer 

relações com as outras religiões orientais466. Neste documento, é feita uma 

apresentação do monaquismo, na qual se reconhece ter sido ele encarado, no 

Oriente, não como uma condição à parte, mas como uma referência fundamental e 

emblemática para os cristãos, tornando - se a própria alma das Igrejas Orientais, 

centradas na contemplação e no caminho da transfiguração pela união com Cristo. 

A busca do silêncio e da Presença divina não deveria, porém, ser realizada apenas 

pelos monges: ele é considerado pelo Papa como fundamental, sobretudo para o 

homem de hoje que se atordoa no barulho com medo de confrontar-se consigo 

mesmo, precisando aprender a calar-se para ouvir e compreender a palavra de 

Deus.   

Também em 1995, cria-se o boletim semestral do DIM / MID467, que 

integra e aprofunda a reflexão e a ação dos monges católicos engajados no 

diálogo. Em 1998, O Sínodo para a Ásia, que reuniu Bispos católicos do mundo 

inteiro aprofunda a orientação da Orientale Lumen (1995) e valoriza a dimensão 

religiosa oriental, em particular a dimensão contemplativa 468. Neste mesmo ano, 

o Conselho Pontifício para o Diálogo Inter-religioso (C.P.D.I.) se propõe a 

realizar uma reflexão sobre a espiritualidade cristã do diálogo inter-religioso469. É 

preciso, aliás, ressaltar o encorajamento e o apoio dados pelo C.P.D.I., organismo 

diretamente ligado ao Papa, à ação dos protagonistas do diálogo e ao movimento 

monástico católico nele engajado, em particular no que diz respeito ao 

desenvolvimento e organização de suas comissões de diálogo470.  

                                                 
465 Por ocasião do centenário da Orientalium Dignitas do Papa Leão XIII. 
466 Ver Anexo III, item 19. 
467 Estes boletins servirão de base para a análise mais detalhada deste processo, assim como das 
representações, experiência e testemunhos dos monges. 
468 Ver Anexo III, item 20. 
469No final de 2001, o Secretariado Geral do DIM, com sede na Bélgica, solicita aos responsáveis 
das comissões continentais do DIM (da América do Norte, Ásia e Europa), que reúnam as 
reflexões de monges e monjas sobre sua experiência no diálogo interreligioso monástico, para 
realizar uma pequena coletânea de testemunhos, tendo em vista a publicação do documento 
intitulado Uma espiritualidade cristã do diálogo inter-religioso, que virá a ser publicada pelo 
Conselho Pontifício para o Diálogo Inter-religioso Monástico, em 2003, e cujo conteúdo será 
analisado no capítulo 7. 
470 O reconhecimento desse apoio é claramente manifestado em diferentes ocasiões, em particular 
pelo Secretario Geral do DIM, P. de Béthune (1993).  
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Embora minha pesquisa focalize, sobretudo, a experiência dos monges que 

participam do DIM / MID, parece-me interessante ao menos ressaltar ter também 

ocorrido a multiplicação de outras experiências monásticas católicas de diálogo 

inter-religioso, na segunda metade do século XX.  A multiplicação destas 

experiências põe em evidência que o novo sentido assumido pelo monaquismo 

não se restringe às ações desenvolvidas no contexto do DIM, apesar da grande 

contribuição deste organismo nesta direção. Tais experiências assumem diferentes 

formas, que contribuem cada uma a sua maneira para uma nova etapa no 

desenvolvimento do monaquismo ainda em pleno andamento. Não caberia aqui 

um levantamento sistemático dessas variadas experiências, mas parece-me 

importante para a compreensão da linha geral do processo histórico aqui delineado 

citar alguns exemplos elucidativos para a compreensão do sentido do 

desenvolvimento monástico em direção ao aprofundamento da experiência inter-

religiosa.  

 

5.5  
Sentido atual do Desenvolvimento Monástico 
 

Cabe mencionar, por exemplo, a experiências das monjas beneditinas de 

Vanves471 pela particularidade de sua forma de acolhimento e por suas relações 

intermonásticas, em particular com o DIM. Uma outra experiência monástica de 

tipo urbano, a da Fraternidade Monástica de Jerusalém472, assume também as 

colorações inter-religiosas, revestindo-se de conotações ecumênicas e intensas 

colorações internacionais473. Esta fraternidade monástica consegue, em meio à 

                                                 
471 Esse ramo feminino francês dos beneditinos foi fundado, em 1921, para uma vida monástica 
aberta ao acolhimento e realiza um belíssimo trabalho nesse sentido em diferentes países, em 
particular no Vietnam. Nesse país, as monjas partilharam a terra com os camponeses vietnamitas e 
lá permaneceram durante a guerra, a invasão norte-americana e mesmo no início do novo governo 
comunista, o que lhes valeu uma projeção no meio da esquerda francesa.Como residi neste 
mosteiro durante meu pós-doutorado em filosofia, pude conhecer de perto seu estilo de vida e 
outros organismos, acolhidos pelo mosteiro, como, por exemplo, o de ajuda intermonástica, 
A.I.M., assim como membros da comissão francesa do DIM. 
472 Fundada na Igreja Saint-Gervais (Paris), em 1975, pelo Padre Delfieux com o apoio do Cardeal 
Marty.  
473 Sente-se nessa nova vertente monástica a presença tanto da tradição ocidental beneditina, como 
da tradição oriental ortodoxa. Procuram os monges dessa Fraternidade adaptar a vida monástica 
aos tempos modernos e ao ritmo das grandes cidades, vivendo em pequenos grupos. Essa 
experiência é um indicador do intenso intercâmbio cultural e religioso atual que estimula o 
florescimento de novas formas de organização monástica. O amigo que me levou pela primeira vez 
para conhecer essa experiência é judeu, sem um interesse religioso particular, mas foi atraído pela 
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agitação da vida atual, manter viva a chama da contemplação e do recolhimento 

interior, abrindo uma porta para o contato íntimo com Deus, em pleno coração de 

Paris, através de diversos elementos da longa tradição monástica. O lema dessa 

nova vertente monástica, “No coração das cidades, no coração de Deus“, mostra 

bem que é na cidade dos homens, que querem encontrar Deus474.  

Parece-me, igualmente, da maior importância para a compreensão do 

diálogo inter-religioso monástico, deter-me um pouco mais sobre o surgimento de 

uma nova forma de espiritualidade monástica ecumênica, a famosa comunidade 

de Taizé475. Hervieu-Léger (1993) acompanhou, desde o início dos anos setenta, a 

transformação dessa comunidade monástica em centro de acolhimento, atraindo 

jovens de toda Europa e do mundo inteiro476. Taizé se transformou num símbolo 

                                                                                                                                      
multiplicação desses grupos de monges e monjas, que passaram a habitar em vários apartamentos 
alugados em torno da Igreja, no bairro parisiense do Marais. Resolveu, então, visitá-la, e contou-
me que ao entrar nessa Igreja, durante a missa dominical, ficou deslumbrado pela beleza do ritual e 
pela quantidade de monges e monjas, notando igualmente a presença de muitos jovens. Quando 
entrei na Igreja Saint-Gervais, senti o mesmo impacto diante da força e melodia do canto 
gregoriano, da influência bizantina dos ícones e do ritual, da multidão, sentada nas cadeiras ou no 
chão, de modo oriental (em pequenos suportes de postura meditativa), das leituras feitas nas 
diferentes línguas dos monges, da atmosfera de alegria, fé e entusiasmo criado pela participação de 
um numeroso grupo de monges e monjas de diversas nacionalidades. 
474 A proposta de vida das Comunidades Monásticas de Jerusalém é esboçada pelo padre Pierre-
Marie Delfieux, em seu livro, Veilleurs sur la ville (1995), já traduzido em mais de 17 idiomas. 
475 Situada perto de Cluny, em Saône-et-Loire, na região da Bourgogne, na França, esta 
comunidade monástica sintetiza a influência de diversas espiritualidades católicas (franciscana, 
beneditina e do Padre Foucault) e protestantes, num espírito amplamente ecumênico. Essa 
experiência foi iniciada por um jovem protestante suíço, Roger Shultz (hoje, Frei Roger), em 1944. 
Pouco antes, ainda em plena guerra mundial, este tinha vindo para França, e numa casa desta 
mesma localidade escondia refugiados, particularmente judeus. Posteriormente, ele e um grupo de 
amigos aí formam uma comunidade monástica e, em 1949, eles pronunciam seus votos perpétuos. 
Logo, um grupo de irmãos católicos a eles se junta e a comunidade se torna internacional. 
Atualmente a comunidade reúne 100 irmãos (católicos e de diversas origens evangélicas), de cerca 
de vinte diferentes países. Eles vivem do próprio trabalho, não aceitando dons, nem mesmo suas 
heranças pessoais. Essa comunidade vem sendo muito apreciada, tendo sido particularmente 
estimada pelo Papa João Paulo II, que a visitou pessoalmente. Ela consegue reunir, de modo 
espantoso, milhares de jovens, da Europa e de outros continentes, dando-lhes um sentido espiritual 
novo através da proposta de comunhão com Deus e com todos os seres humanos. 
476 Através de sua observação de campo, aprofunda esta socióloga o estudo da peregrinação 
religiosa dos jovens europeus e o papel desta comunidade no atual contexto social da Europa. 
Mostra em particular como, desde 1977, a comunidade de Taizé vem permitindo a confrontação de 
jovens de diferentes culturas, multiplicando os encontros internacionais de jovens em diferentes 
cidades européias, ampliando o seu raio de ação, desenhando uma “cartografia peregrina da 
Europa” e criando uma “rede de contatos planetários” e um “fórum de encontros 
intercontinentais”, com secretariados em Bombaim, Varsóvia, Caracas, Nova Iorque e Melbourne. 
O estudo de Hervieu-Léger (1993) mostra, portanto, a enorme vitalidade da comunidade monástica 
de Taizé e a importância de seu trabalho junto aos jovens, cujos encontros vêm se ampliando,: 
“Esses encontros reúnem – ‘ fora dos muros’ – de 20.0000 jovens (no começo dos encontros) a 
120.000 jovens (nos mais recentes)” * (idem, p.280). 
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do papel dos monges na Babel contemporânea477, e é por isto que estou lhe dando 

um maior destaque. Hervieu-Léger (1993), ao procurar traçar o cenário religioso 

contemporâneo, focaliza as peregrinações religiosas de jovens católicos do mundo 

inteiro e as considera como uma das características básicas da mundialização e da 

atual mobilidade social. A comunidade de Taizé e o Papa João Paulo II são por ela 

focalizados por terem desempenhado um papel importante na dinâmica dessas 

peregrinações. Esta especialista da sociologia das religiões apresentou João Paulo 

II como um ícone dessa religiosidade peregrina478.  

Seu estudo sobre a comunidade de Taizé mostra que esses monges não só 

recebem os jovens em toda liberdade e sem constrangimentos, como lhes 

transmitem a segurança de um meio acolhedor, como expressam os jovens em 

seus depoimentos479. O papel dos monges de Taizé não se restringe, contudo, ao 

estabelecimento de condições educativas e de participação na vida religiosa. 

Considero que o papel fundamental da comunidade monástica, vivendo segundo a 

Regra monástica de Taizé, é o de assinalar pela expressão de seu modo de ser e 

pelo programa de sua vida monástica a presença, dentro da realidade 

                                                 
477 É o que assinala um jovem em seu depoimento a esta socióloga: “Taizé é uma verdadeira Torre 
de Babel, há gente de todo lugar com as quais se discute e aí se aprende sempre um monte de 
coisas”.* (1999, p. 102) Hervieu-Léger (1993) comenta que esta comunidade religiosa permite, ao 
mesmo tempo, a “personalização”, a “planetarização” e a manifestação da diversidade 
(representada pela pluralidade lingüística e religiosa) entre pessoas muito diferentes (de crentes a 
não crentes), como sublinha um outro jovem: “cada um aqui se sente um pouco em casa, ninguém 
é rejeitado; encontra-se as vezes Irlandeses de cabeça raspada e óculos escuros, que estão reunidos 
em torno de uma caneca de cerveja, e que cantam com toda força: Jesus, nós te amamos tanto”. 
(idem, p.103) Essa religiosidade peregrina atual não se reduz, contudo, apenas a Taizé, como se 
percebe quando a autora analisa as Jornadas Mundiais da Juventude. A que ocorreu em Paris, em 
agosto de 1977, chegou a reunir, em seu encerramento, um milhão de jovens, vindos de 140 países 
diferentes, de diversas nacionalidades, línguas, condições sociais e culturais,...”testemunhando 
igualmente a pluralidade de sensibilidades e de correntes religiosas no interior da esfera católica.” 
* (idem, p.115) Diferentes movimentos católicos participam dessas Jornadas Mundiais da 
Juventude, manifestando a pluralidade e “diversidade da oferta espiritual no interior mesmo do 
catolicismo” * (ibidem) . 
478 “O papa realiza tanto mais eficazmente essa função de ‘operador utópico’ da reunião, na 
medida em que ele se apresenta ele próprio como um ‘papa peregrino’, percorrendo o planeta em 
todos os sentidos para responder à sua missão de evangelização” * (idem, p. 117/118).  Ele é o 
“peregrino da utopia”, associando simbolicamente a universalidade do catolicismo em escala 
planetária ao movimento da caminhada em direção ao Reino de Deus, observa ela. É nesse sentido, 
aliás, que a Igreja católica se denomina Igreja peregrina, pois se considera em movimento e apenas 
de passagem nesse mundo. 
479 Eles o fazem levando os jovens a participarem da organização cotidiana das atividades e a 
escolher seu próprio programa entre as atividades da comunidade. Ao mesmo tempo, a 
participação litúrgica permite de transcender a diversidade, enraizando-a na tradição comum. A 
leitura do Evangelho numa dezena de línguas assinala a possibilidade de diversidade e unidade em 
Cristo. 
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contemporânea, de um mundo alternativo possível480. A religiosidade peregrina 

desses jovens, marcada pela mobilidade e pluralidade sociais dominantes, não 

pode ser dissociada desse eixo monástico, que lhe dá um sentido próprio.  

Outra experiência recente que ilustra a variedade das ações dos monges 

católicos no aprofundamento do diálogo inter-religioso e na perspectiva da 

unidade na pluralidade religiosa, é a do francês Christian de Chergé. Este monge 

trapista fez a opção pela vida monástica, na Argélia, procurando viver o seu 

monaquismo no entendimento de uma outra tradição religiosa, a do Islã, e indo ao 

encontro do outro, enquanto muçulmano481. Sua espiritualidade é a da busca da 

comunhão inter-religiosa, da paz, de um projeto comum de sociedade, no diálogo 

com o Islã e com o seu povo, no plano espiritual e na vida de cada dia. Muito 

haveria ainda a contar sobre este importante período da história do diálogo inter-

religioso, que começa com o Concílio Vaticano II, no início da década de sessenta 

e toma grande impulso a partir do Encontro de Assis (1986), em particular outros 

relatos das ações que contribuíram para a elaboração da concepção do diálogo 

inter-religioso e se refletem nos documentos oficiais da Igreja Católica. Haveria 

ainda muito a comentar a respeito das discussões, conflitos e interpretações dessas 

doutrinas. 

Optei por aprofundar, a partir do próximo capítulo, as ações, 

representações, testemunhos, experiências e elaborações realizadas pelos monges 

do DIM, a fim de poder melhor apreender e relacionar a dinâmica de identidade-

alteridade com o processo mais amplo de mundialização, e com as transformações 

da atual cultura de diálogo e de pluralismo religioso.Mostrarei que a ação dos 

                                                 
480 “A comunidade manifesta, na forma da radicalidade monástica extramundana, o horizonte 
escatológico ao qual é suposto pretender toda reunião cristã (‘a reconciliação perfeita que é da 
ordem do Reino’). Mas ela encarna, igualmente, a utopia, partilhada por muitos jovens peregrinos, 
de um mundo harmonioso, sem conflito, onde cada um poderia ser levado – como no canto a 
várias vozes, conduzido pelos irmãos - a representar sua própria parte, participando da  unidade do 
todo”. * (idem, p.106) A forma de relacionamento da religiosidade peregrina, caracterizada pela 
mobilidade, diferencia-se da estabilidade da comunidade monástica, mas a ela não se opõe, mas ao 
contrário, nela se enraíza. 
481 Embora consciente do perigo crescente face ao acirramento do ódio contra o estrangeiro, 
preferiu permanecer entre os muçulmanos, dando seu testemunho amoroso na busca do diálogo 
interreligioso, até a sua morte, em 1996, assassinado pelo Grupo islamita armado. Seu livro, 
L’invincible espérance, publicado em 1997 logo após a sua trágica morte, evidencia ter ele 
preferido permanecer ao lado de seus irmãos muçulmanos até o fim, assim como ter ele estado 
consciente do risco pessoal de sua própria morte, apesar da ameaça crescente da violência política. 
Em sua comunidade monástica de Tibhirine, criou um sistema de cooperação com seus vizinhos 
para o cultivo da terra, partilhando com eles os produtos igualmente e colocando à disposição 
deles a grande sala do mosteiro para suas reuniões e orações. O relato da sua vida mostra que 
queria se colocar na “escola do outro”, num processo de conversão recíproca. 
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atuais protagonistas do diálogo, assim como a de seus predecessores e em 

particular de João Paulo II, estão sendo inovadoras no processo de diálogo. É 

interessante ressaltar, ainda neste capítulo histórico, ser este último Papa 

considerado como tendo sido o Papa do diálogo inter-religioso e como tendo feito 

frutificar a herança de seus predecessores, João XXIII e Paulo VI, em direção a 

uma abertura cada vez maior da Igreja Católica para o diálogo. Muito antes de sua 

morte e da projeção de suas ações neste sentido, ao escrever este capítulo da tese, 

procurei sintetizar sua contribuição para o diálogo através da descrição de traços 

que, para minha grande alegria, hoje se tornaram notórios482.  

A grande consagração mundial que recebeu, no momento de sua morte, é, 

na verdade, um reconhecimento pessoal de sua incansável atividade pelo diálogo e 

pela paz, mas confirma, ao mesmo tempo, a ação de todos estes protagonistas do 

diálogo483. O engajamento do Papa João Paulo II a este respeito não apenas teve 

uma profunda influência sobre meu atual trabalho de pesquisa, mas teve também 

uma influência anterior decisiva sobre minha orientação para o estudo das 

relações entre as religiões, ao qual me consagrei por ocasião de meu pós-

doutorado em filosofia484. 

                                                 
482 Não apenas viajou o mundo todo estabelecendo contatos e abrindo pontes para o intercâmbio 
com as diferentes religiões, mas ampliou o sentido do diálogo inter-religioso, que segundo ele não 
deve ser uma preocupação exclusiva dos missionários, mas concerne todo o cristão, sobretudo, os 
jovens que deveriam ser formados nesse sentido. Em sua abertura ecumênica, este Papa propôs 
mesmo que esta tarefa fosse assumida pelo conjunto das Igrejas cristãs, seguindo neste sentido o 
exemplo precursor da comunidade de Taizé. Enfatizou o amor e a palavra como veículos de 
comunicação, utilizando intensamente a peregrinação por todo o planeta e os meios de 
comunicação para a ampliação do diálogo.  Defendeu o respeito pelos valores morais, espirituais e 
culturais das diferentes tradições religiosas, assim como a eliminação dos preconceitos, suspeitas, 
incompreensões, recusas de perdão e de todos os meios ilegítimos para a difusão das idéias 
religiosas. Pôs em relevo a importância das ações práticas, relacionando a paz, a justiça e a 
condenação das situações de violência, de guerra e de terrorismo. Tomou posição em diferentes 
conflitos recentes, defendendo o reconhecimento das identidades religiosas como recurso contra o 
fanatismo e promovendo encontros de representantes cristãos, muçulmanos e judeus, tais como o 
encontro de Alexandria (2002) para tratar da paz no Oriente Médio.Escreveu muito dos 
documentos acima estudados, incentivou e apoiou os organismos e encontros de diálogo, 
contribuindo, assim, tanto para sua concepção como para a ação em prol deste. 
483 Desde seus precursores até os que continuam ainda aprofundando esta caminhada de diálogo, e 
que serão apresentados nos próximos capítulos. 
484 No final de uma peregrinação da qual participava, em julho de 1997, terminamos nossa viagem 
com uma visita coletiva ao Papa João Paulo II, no pátio de sua residência de verão. O pátio estava 
cheio de uma animada multidão de jovens do mundo inteiro.Para meu espanto e de D. Estêvão 
Bettencourt, o monge beneditino que acompanhava nossa peregrinação, o Papa, dirigindo-se à 
multidão que o saudava alegre e barulhentamente, começou a falar da importância da vida 
contemplativa cristã, mantida viva em nossas comunidades monásticas e do diálogo inter-religioso 
com o Oriente. Aparentemente o assunto não tinha relação com o público ali presente, mas a 
mensagem tocou a todos profundamente, pondo em evidência a ênfase dada a essa questão pela 
autoridade máxima da Igreja Católica. Outras mensagens do Papa João Paulo II, sempre 
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A apresentação do desenvolvimento histórico que propiciou a formulação 

de uma proposta católica de diálogo inter-religioso permitiu-me ressaltar não 

apenas a importância do processo histórico-cultural no desenvolvimento do 

diálogo, mas também o papel desses protagonistas (como acabo de salientar 

referindo-me a João Paulo II), de suas formas de ação e organização do diálogo. 

Pude também destacar a especificidade do diálogo entre os monges e de seu 

processo de desenvolvimento. Através do estudo histórico-cultural, consegui 

delimitar um período histórico particular, no qual se iniciou uma intensificação 

das trocas entre os monges das diversas religiões, no qual se passa a levar mais em 

conta as diferenças e o problema da paz entre as nações, e no qual esse 

desenvolvimento do diálogo inter-religioso desabrochou e deu frutos.  

Mostrei que os estudiosos do diálogo inter-religioso consideram o Concílio 

Vaticano II e o Encontro de Assis (1986) como os principais marcos históricos de 

um novo período da história da Igreja Católica, mas considero-os igualmente 

como marcos religiosos do atual período histórico, que toma forma a partir da 

década de sessenta e no qual se implanta uma nova cultura de diálogo e de 

pluralismo religioso, que será mais bem descrita a partir do próximo capítulo. Este 

novo cenário histórico é o contexto no qual se desenvolve o diálogo inter-

religioso, no qual se multiplicam e aprofundam as iniciativas católicas visando a 

compreensão mútua entre as religiões e a busca de unidade na pluralidade 

religiosa,  e  no qual se  assinalam algumas mudanças fundamentais na postura 

católica a respeito do diálogo e das relações com as outras religiões485. Focalizei 

mais em detalhe, neste capítulo, os aspectos principais do discurso católico através 

da análise de documentos a respeito do diálogo. Deixei para o próximo capítulo o 

aprofundamento da perspectiva católica sobre a elaboração da identidade cristã no 

contexto de pluralidade religiosa e do diálogo inter-religioso, assim como os 

                                                                                                                                      
enfatizando o valor atual da contemplação e da vida monástica, aumentaram a minha convicção a 
respeito da importância e atualidade do assunto para a comunidade católica. Durante uma visita à 
Índia, no final de 1999, o Papa João Paul II insistiu a respeito da importância do diálogo inter-
religioso e apresentou o III º milênio como aquele da abertura do cristianismo para a Ásia, como 
ele, aliás, anunciou no mais recente documento dos bispos dessa região (Ecclesia in Asia 1), 
dando lugar ao aparecimento de estudos publicados sobre o diálogo nessa região, em particular 
sobe o diálogo com o budismo e com o hinduismo. 
485 Tais mudanças fundamentais podem ser assim resumidas: modificações na perspectiva 
missionária, autocrítica das atitudes católicas negativas em relação às outras religiões, 
reconhecimento oficial do valor das outras religiões e um melhor acolhimento do patrimônio 
espiritual das diferentes tradições religiosas.  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212063/CA



  
208

relatos das experiências e testemunhos de monges católicos do DIM a este 

respeito. 

Através do estudo histórico do monaquismo salientei não apenas o antigo 

intercâmbio entre o oriente e ocidente, e o longo processo de expansão do 

cristianismo por toda Europa e pelos outros continentes, como também cheguei ao 

período histórico atual, no qual se atinge um novo patamar nas transformações 

sociais, culturais e religiosas. Estas dão forma a uma nova etapa histórica486 de 

aprofundamento da questão da pluralidade religiosa, e servem de pano de fundo 

para a análise da nova dinâmica da identidade-alteridade no diálogo inter-

religioso, a ser em seguida apresentada. Com essa delimitação procuro salientar 

um momento histórico de mudanças mais acentuadas no campo religioso em 

relação com a questão do diálogo e com as profundas transformações ocorridas 

igualmente em outros campos da vida humana, a fim de entender este processo de 

forma mais ampla. Essas transformações no campo religioso se esboçam num 

contexto no qual a comunicação da mensagem religiosa passa por grandes 

transformações e crises, sendo os próprios alicerces da identidade – alteridade 

religiosa profundamente sacudidos.  

Ao citar o surgimento de diferentes experiências monásticas e a variedade 

das ações dos monges católicos no aprofundamento do diálogo inter-religioso e na 

busca da comunhão inter-religiosa, da paz e de um projeto comum de sociedade, 

no plano espiritual e na vida de cada dia, quis ressaltar a importância das ações 

históricas que constroem essa nova etapa. O desenrolar dessas ações está 

permitindo o aparecimento de novas perspectivas de unidade na pluralidade 

religiosa, mas como elas fazem parte de um processo mais amplo de 

mundialização e de cultura de diálogo seu sentido não pode ser entendido fora 

desse novo contexto histórico-cultural. Mostrei anteriormente como os monges 

desempenharam um importante papel histórico na formação, preservação e 

expansão cultural e religiosa. Pus em evidência a particularidade desse papel dos 

                                                 
486 Ao caracterizar uma nova etapa dos intercâmbios religiosos não pretendo negar a anterioridade 
do processo de trocas e contactos no nível internacional, em particular na área religiosa, nem a 
relação dos acontecimentos atuais com processos bem mais antigos. A delimitação de qualquer 
período histórico supõe sempre a opção por certos critérios e a ênfase em determinados aspectos. 
Mesmo sem negar as relações inter-religiosas e até mesmo do diálogo em outros momentos da 
história, procuro apenas caracterizar o predomínio atual desse aspecto, sua ênfase na formação de 
novas configurações e instituições históricas, assim como sua influência na consciência e na ação 
dos atores sociais. 
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monges na babel contemporânea em relação com a atual cultura de diálogo e 

pluralismo. Introduzi a idéia que os monges podem trazer uma importante 

contribuição para a época atual na medida em que são reconhecidos como 

ícones487 de uma radical experiência do divino, no contexto da babel 

contemporânea. Os monges do DIM se propõem inclusive a fazer do diálogo 

inter-religioso uma via para o aprofundamento dessa experiência e se tornam, 

deste modo, importantes sinais ou referências para a caminhada em direção à 

unidade na pluralidade.  

Mostrei que o monaquismo nasce no oriente, participa ativamente do 

desenvolvimento do cristianismo no ocidente e contribui para preservar 

conhecimentos e formas de sabedoria muito antigas. Assim sendo, o monaquismo 

tem sido, não apenas um veículo de difusão, preservação e transformação de 

diferentes culturas e símbolos religiosos, mas produziu uma outra maneira de ver 

e sentir o mundo humano e de manter viva a busca do encontro com o divino. A 

apresentação histórico-cultural do monaquismo permite relacionar a questão do 

ressurgimento do símbolo do monge, na época atual, com as novas necessidades 

de renovação e reelaboração do sentido religioso488.  

Procurarei mostrar, no próximo capítulo, que esta nova etapa corresponde 

a um período de efusão do espírito, que se manifesta na experiência da unidade na 

pluralidade de línguas e culturas, no ressurgimento religioso e no aprofundamento 

das experiências de diálogo e paz.  A humanidade enfrenta atualmente de modo 
                                                 
487 A palavra ícone (do grego eikon ou imagem) se refere primordialmente a um tipo de pintura 
religiosa, que retrata Cristo, a Virgem Maria, os anjos e santos. Os mais antigos ícones 
conservados encontram-se no mosteiro de Santa Catarina do Sinai, que tive a ocasião de visitar na 
peregrinação acima mencionada. O termo é também empregado em lingüística para se referir a um 
sinal que permite estabelecer uma relação de semelhança com determinado elemento da realidade. 
Na linguagem da informática, o ícone é uma imagem na tela do computador, que quando clicado 
abre um programa ou arquivo e pode desencadear uma ação. As próprias transformações da 
linguagem estão incorporando, portanto, o uso de ícones em diferentes níveis da comunicação. 
Este fato me chama a atenção e relaciono-o ao profundo processo atual de elaboração das imagens, 
dos símbolos, da linguagem e da própria comunicação, assim como ao processo de elaboração da 
identidade-alteridade que estou estudando nesta tese. 
488 Ao visitar o Mosteiro N. Senhora da Paz, em Itapecerica da Serra (S.Paulo), em junho de 2004, 
fui apresentada a três doutorandos em psicologia de passagem pelo mosteiro. Esse encontro foi 
muito interessante, pois embora tenhamos feito referências à psicologia, predominou uma troca de 
experiências sobre a busca espiritual de cada um através de diferentes tradições religiosas. Um dos 
visitantes contou estar freqüentando um centro de meditação do antigo mestre de ioga que conheci 
na Índia, e colocou questões semelhantes às que já me havia colocado ao percorrer esse caminho. 
O segundo mostrou-se interessado pelo budismo e o terceiro falou de sua história familiar ligada à 
umbanda. Esse espontâneo diálogo de experiências espirituais ilustra, portanto, a atual 
intensificação da busca espiritual pelos mais diferentes caminhos. Ele me fez refletir sobre a 
necessidade de aprofundar a compreensão da universalidade do chamado divino endereçado a 
todos os seres humanos.  
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cada vez mais crucial o desafio da guerra e da capacidade destrutiva do próprio 

ser humano, mas apesar desta ameaça de violência ter atingido proporções cada 

vez mais assustadoras, na cena mundial e ao nível local, a humanidade almeja 

cada vez mais e talvez com maior intensidade a paz. Aumentam as vozes, que se 

orquestram para defender a paz social em seus diferentes níveis, e se desenvolvem 

experiências de paz e diálogo entre as religiões, em particular o Diálogo Inter-

religioso Monástico489.  

O renascimento espiritual e o ressurgimento do símbolo do monge podem 

surpreender, no Ocidente, na medida em que brota das cinzas da destruição e 

decadência de muitas instituições monásticas e religiosas cristãs, no período 

anterior, no qual predominou o materialismo e o secularismo. Quando se 

acreditava, porém, no Ocidente, que a religião desapareceria com o progresso, e 

que o tipo de vida monástico estava ultrapassado, não tendo mais sentido para a 

modernidade ocidental, eis que a necessidade religiosa retorna com mais vigor, 

ressurge o interesse pela vida monástica e o diálogo inter-religioso desempenha 

um papel importante nessa renovação.  

O quadro histórico geral até agora traçado me permite concluir, portanto, 

que o intercâmbio inter-religioso monástico é historicamente muito antigo e 

atravessa toda história do monaquismo, desde suas origens. Embora os monges 

sempre tenham preferido o recolhimento e a solidão para o aprofundamento da 

comunicação com o divino, muitos deles tiveram uma vida itinerante e 

espalharam o monaquismo pelo mundo inteiro. Posteriormente, os mosteiros 

também se irradiam pelo mundo todo. Originalmente, o monaquismo veio do 

oriente, tendo raízes tanto na Índia como no profetismo judaico, mas alguns de 

seus expoentes mais ilustres souberam construir uma ligação entre o oriente e o 

ocidente, permitindo que conhecimentos e formas de sabedoria muito antigas se 

mantivessem vivos na tradição monástica ocidental. Nesse percurso, os monges 

tornam-se fatores de difusão cultural e se revestiram de um caráter cosmopolita, 

que favoreceu o intercâmbio de idéias, valores e conhecimentos de diferentes 

culturas.  
                                                 
489 Ao abrirem uma perspectiva concreta de realização da paz através de sua original experiência 
de diálogo, convívio e reconhecimento mútuo, os monges me parecem responder às necessidades e 
características próprias e inovadoras da nossa época, embora se inserindo numa longa tradição de 
vida monástica, de cultivo da paz e da harmonia entre os seres humanos, que foi mantida acesa no 
âmago de diferentes religiões. 
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Quando se entra em contato pessoal com os membros das diferentes 

tradições monásticas, percebe-se que os ensinamentos e experiências continuaram 

a ser transmitidos através das diferentes linhagens de mestres a discípulos. Aliás, 

não são apenas os ensinamentos, experiências e práticas, que são transmitidos, 

mas também os símbolos, um espírito, uma maneira de ver e sentir o nosso mundo 

humano e um outro mundo, o mundo do divino. Os monges estão voltados para 

esse mundo e entreabrem as suas portas, navegando por mares desconhecidos, 

muitos vezes através de percursos nunca antes percorridos, que ensinam à 

humanidade e alimentam o contato entre o humano e o divino. Na verdade, a 

ponte entre o oriente e o ocidente existe desde os primórdios do monaquismo 

cristão, que a retoma, em seguida, para voltar ao oriente e ali deixar a marca de 

suas pegadas.  

Além disso, a imagem dos monges povoa o nosso imaginário, através de 

histórias, mitos e legendas. A imagem do sábio, que vive de forma solitária e 

separada da sociedade, muitas vezes encarregado do contato com algo que 

ultrapassa o ser humano e é chamado de sagrado, existe nas diferentes culturas, 

assumindo diversas formas: a de guru, de profeta, de santo, de mestre, de eremita 

ou renunciante.A imagem desse sábio monge permanece viva na história e no 

imaginário mesmo nos períodos em que o monaquismo é abalado pelo 

materialismo, como no final do século XIX, como mostra o livro de Gustave 

Flaubert, Tentações de santo Antão, recentemente publicado no Brasil490. A 

radicalidade de um retorno à raiz do ser humano, a uma fonte interior dos 

símbolos e a uma realidade, que nos ultrapassa, manifesta-se, através da história 

de vida de grandes monges na forma do desconcertante ou na forma de um amor 

louco, de seres que parecem ébrios de Deus e escapam aos nossos parâmetros 

sociais convencionais.  

Como a imagem desse sábio, com os traços característicos dos monges, 

emerge do fundo do inconsciente, aparecendo nos sonhos e nos processos 

terapêuticos profundos, poder-se-ia falar da existência de um símbolo dotado de 

grande força psíquica e presente em várias culturas e tradições religiosas, 
                                                 
490 Num provocativo artigo a respeito desse lançamento, feito no caderno Prosa & Verso, do jornal 
O Globo (19 de junho de 2004), São Gustave Flaubert, padroeiro do monasticismo na literatura, 
Jorge Bastos conclui, após contar a visão final do livro de Flaubert sobre a iluminação de Santo 
Antão: “Nesse ínterim, o dia amanhece. No centro do disco do sol resplandece a face de Jesus e 
Antão se entrega à oração. Descobrimos com isso, que o diabo perdeu e a Igreja católica saiu 
vitoriosa” (p.5). 
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passíveis de interpretação pela psicologia. Esse símbolo do monge me parece ter 

sido mantido vivo não só através da memória ou do imaginário social, mas 

também através da transmissão, atualização e renovação das experiências, das 

práticas e da história das diferentes tradições monásticas, depositárias de um 

riquíssimo manancial da vivência humana do sábio.  

Percebe-se nesse rápido vôo histórico que, mesmo quando as instituições 

monásticas são destruídas ou entram em decadência, o símbolo do monge (com 

toda sua dimensão de sabedoria, radicalidade e amor louco de Deus) renasce das 

cinzas da história, assumindo novas roupagens e renovando o monaquismo. Pode-

se perceber, igualmente, que o atual diálogo inter-religioso monástico está 

reativando esse manancial e renovando assim a vida monástica das diferentes 

tradições religiosas, sobretudo, por situar-se no nível do diálogo de experiência. É, 

portanto, importante, tentar acompanhar, a seguir, um pouco mais em detalhe, o 

aprofundamento da reflexão católica sobre a atual elaboração da identidade cristã, 

situando este processo não apenas no contexto particular do diálogo inter-religioso 

monástico, mas também na perspectiva mais ampla de sua difusão na atual 

experiência de enlaçamento cultural e pluralismo religioso. 
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