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Recentemente assisti uma entrevista de um padre famoso por suas liturgias-show
em um canal de TV aberto. Ele disse que respeitava a Teologia da Libertação, mas
que ela levava somente assistência social aos pobres, mas não a fé; e que ele
levava a fé e também a assistência social.
Eu não quero discutir aqui se a opinião dele sobre a TL está correta ou não, mas
temos que reconhecer que essa é uma imagem muito divulgada sobre a TL. Isto é,
difundiu-se na sociedade, e também em muitos setores das igrejas cristãs, que a TL
se preocuparia somente ou prioritariamente com as questões sociais e políticas (o
que é mais do que mera assistência aos pobres dito por aquele padre) e, com isso,
deixaria sem segundo plano a religião, fé e espiritualidade.

Quem conhece melhor a TL sabe que isso não é correto, mas algo deve ter
passado para que essa "falsa imagem” tenha se espalhado. Não pode ser somente
culpa ou responsabilidade de algum tipo de "difamação” ou incompreensão por
parte dos que se opõe a TL. Talvez não tenhamos sido suficientemente claro em
explicitar os fundamentos bíblicos, a experiência viva da fé e a espiritualidade que
nos move nas lutas e debates sociais e políticos. Em me lembro de uma aula que
tive com Hugo Assmann, no mestrado em teologia, em 1988, quando ele nos dizia
muito seriamente: se a TL perder a bandeira da espiritualidade para setores
carismáticos conservadores será o início do seu fim.

Não sei se já perdemos essa bandeira e luta, mas penso que é fundamental
sempre nos relembrarmos e reforçarmos uma das convicções fundamentais dos
primeiros teólogos da libertação: a TL é uma teologia espiritual! Não porque discute
a espiritualidade na Bíblia ou retoma o estudo dos grandes mestres espirituais –
coisas que também faz –, mas porque assume como o seu momento "zero” uma
experiência espiritual. É bastante divulgada a tese de que a TL é o momento
segundo, sendo o momento primeiro as lutas pela libertação. (Por isso, a TL não é
uma simples releitura dos tratados teológicos a partir da opção pelos pobres, ou
como diversos propõe hoje a partir do pluralismo religioso, mas uma reflexão
teológica a partir e sobre as lutas de libertação.) Mas, poucos se lembram que, na
tradição do cristianismo de libertação, o que nos motiva para essa luta é a
indignação ética frente a realidade da injustiça social, do sofrimento dos pobres. E
que essa indignação é mais do que meramente uma questão ética. Como a
primeira geração da TL afirmou: é uma experiência espiritual de ver na face do
pobre a face de Jesus.

Talvez esse ponto fundamental, que está no fundamento, deva ser mais
aprofundado e difundido pelo cristianismo de libertação. Quando se diz que no
encontro solidário com os pobres e outras vítimas das injustiças e preconceitos
encontramos com Jesus ressuscitado, é claro que isso não deve ser entendido no
sentido literal, como se pudéssemos ver Jesus com os olhos que " a terra irá
comer”. É uma linguagem espiritual-teológica. Entendemos melhor o seu sentido
quando nos perguntamos de onde vem essa força que nos empurra a lutar por
pessoas que não podem nos pagar ou retribuir – lutar de "graça” – e quando nos
perguntamos também porque, apesar de tanta dificuldade e incompreensões, essa
luta deixa nossa vida com mais "graça” de ser vivida, razão pela qual nos
mantemos fieis a luta.

É da sabedoria espiritual cristã ser capaz de "ver” esses "mistérios da fé” – a
experiência da "graça” de Deus no cotidiano – que estão por detrás, para além da
mera aparência, de "assistência social” ou de "luta política”. Uma sabedoria que é
capaz de perceber e compreender o Espírito de Jesus Crucificado e Ressuscitado
nas nossas vidas. É isso que quer dizer "encontrar Jesus no encontro solidário com
os pobres e vítimas”.

Pessoas e grupos que vivem movidas por essas experiências espirituais se
congregam em comunidades para celebrar sua fé e sua caminhada espiritual. É
uma celebração "energizada” por algo mais profundo do que performances de
rituais humanos, uma celebração movida por esse Espírito de Amor solidário, que
nos faz compreender o que diz a primeira carta de são João: "Ninguém jamais
contemplou a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o
seu Amor em nós é realizado” (1Jo, 4, 12).

Talvez o que precisamos é melhorar nossa comunicação com a igreja e a
sociedade para mostrar mais claramente que o que move o cristianismo de
libertação não é ideologia política ou problemas sociais, mas é a fé em Jesus e o
Espírito Santo, que nos movem ao encontro das pessoas que sofrem e juntos lutar
pela Vida. E isso porque, além de ser teologicamente correto, a força social do
cristianismo está na sua espiritualidade.
-------------------[Jung Mo Sung, autor, com Hugo Assmann, de "Deus em nós: o reinado que
acontece no amor solidário aos pobres” (Paulus). Twitter: @jungmosung].
Fonte: - http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=73185

