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CONSIDERAÇÕES SOBRE
· A CATEQUESE DOS !NDIOS

Carlos Mesters
Uma catequese evangetiaad~ra proaura revelar, peZo testemunho e

,,_

pelo anuncio 4a.paZavra, a Boa Nova da presença ZibePtadora de Deus/
que atua en nossa vida por meio de Jesus Cristo. A maneira como Deus
está presente en nossa vida e como ele nos educa para Cristo nos é r~
vetada eohretruâo pelo Antigo Tes·tamento que, no dizer da "Dei Verbum"
nos manifesta
"oA. modos pelos quais o.. justo e mieeriaordioso Deus tra
.
-ta com os homens" e nos descreve a "verdadeira pedagogia divina" (DV

-

1,5).

1

1
r

,

Vamos abordar dos assuntos que dize~ respeito à vida doa tndios'
e que estão ligados à evangelização e à catequese dos mesmos, a saber,
os mitos e o problema da te:ttra. Procuraremos iluminá-tos aoM a iuz da
Btbtia, sobretudn do Antigo Testamento, a fi~ de poder ena~ntrar aZgu
ma pista para methôra:tt a evangelização e a catequese dob tndios.
1. OS MITOS DOS INDIOS, O ANTIGO TESTAMENTO
E A CATEQUESE EVANGELIZADORA

1.1 Os Mitos dos !ndios

1.1.1 ÇQ~E!~~n§~2-~!f~g~_gQ§_~!tQ§
Nas tribos indígenas transmitem-se histórias q~e vêm de ~onge e
a que nós chamamos "mi tos"º P. ara mui tos de nós, "mi tos" ~ sinônimo de
coisa que não presta, coisa pagã sem valor, igual a félJltasias que têm
a Yer com práticas falsas de religiões.heréticas. o mito é considerado, muitas vezes, como erro que deve ser destruído pela evangelização
e catequese, como atraso que deve ser elimindado pelo progresso e pela cultura. Pelos próprios Índios, .porém, o mito é como que o eixo da
'
.
tribo, em torno do qual tudo se estrutura.

O mito é muito mais do que uma história escabrosa do começo
da
criação. Se alguém quisesse mesmo conhecer o mito inteiro, teria que
escutar horas e dias, até ficar sabendo todo o seu conteúdo. O conteú

do do mito não é fixo, mas é, relido constantemente em vista dos problemas novos que vão aparecéndo. t como uma árvore em constante crGscimento, a partir de uma raiz misteriosa que não aparece; criando sem
pre novos galhos, de acordo com a chuva dos fatos e de acordo·com
o
adubo dos problemas.
seu éonteúdo total só poucos o conhecem •.,
I
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2.

O mito, com toda a variedade

de suas histórias,

.

ô como a teia e~

tendida por entre pedras e galhos para servir de casa à aranha. O mito é a teia invisível •. estendi.da pela tribo sobre o tGrritÓrio que /
ela ocupa sobre a história que ela percorreu. O nito fala das serras,
dos picos dns montanhas,

àos rios, fontes, baixadas,

árvores, estrada,

ver~das, bichos, flores, p0ixos, chuvas, nuvensf etc. (elementos lig~
dos ao territ5rio ond0 vive a tribo).F~l~ ainda dos antepessados, das
crises, guerras, invas0es, doenças, epidemias, viagens, migrações,
/
acontecimentos marcantes, das várias êoocas
da história, etc. (elemen
tos ligados~ história quo a tribo viveu). Est0s elementos do territ;
rio e da história (sspaço e tempo) são os pontos
onde a tribo suspeg
de os fios ãesta tcin. invisível, construir,d.o assim a sua "casa11•
histórias
gando-as

As/

do mito "oxp.Lã.cem'' todas os+as coisas do tempo e esPaçc.,1 1!,

ã origem da-pr6?ría tribo. Ele estabelece, assim dentro

do

espaço deste mundo G dentro do tempo, um "quadro do - referências"
que
dã à tribo seguranç,:i e identidade.~
dentro do espaço e do tempo, mar
cado por esta t0.ia invisível, que a tribo se sente cm casu como a ara
nha dentro da sua teia. Por meio do mito, a tribo se· situa, se cncon

tra consigo mesma, com os outros, com a divindade,
seu equilibrio de vidap

Em certo scnt.idov o mito

é

e encontra nele

é maior do que os membros da tribo.

o

ele

sua memória coletiva, memórias das suas origens, pela qual os seus membros se -situam e s0 identificam. O mito os envolve, sustenta
e
orienta, protege e educa. Pelo seu simbolismo estranho, o mito esconde o seu segredo aos estranhes o o revela aos que s5o de casa. O seu
segredo Último é revelar aos membros da tribo o sentido da exis~ência.
A pior coisa
que poae acontecer a urna pessoa é ola perder a sua rnemóa

.
ria,

.• s i.a
. , li. pessoa,
e.• a amne

- , se per d e e
ent.ao

SG

.
t
.•
-torna. um Jogue
e f a-

cil na mão dos mais c~spcrtos, pois ela perde a capacidade de reªgi"r e
de resistir. Privnr a.lguém .de sua memória , é o 1.1.esrno que matá-lo por
dentro. O pior mal que se pode fazer a uma tribo é destriur o seu mito.

Quando um vento forto rasga a teia, a aranha fica agitada. Sendo
possível ela concerta a teia e permanece onde mora. Do contrário, ela'
foge. Quando um fato qualquer rasga o equilíbrio de vida mantido pelo

J
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mito, a tribo fica agitada e se perde .. Por exemplo, o governo abre /
sem mais uma estrada no meio do "espaço" da tribo, tal estrada é como
uma ferida aberta na alma do i_ndio. E?,-.~. abala a identidad_e da tribo.
Sendo possivel, a tribo conserta o equilíbrio, isto é, incorpora o /
. . .
fato-novo dentro do mito, dando-lhe assim o seu lugar, 11previsto11 pelo mito. Se isso não for possível ela foge, se perde e morre como /
tribo. Só sobrevivem uns indivíduos isolados, sem memória, perdidos.
Quando no corpo humano uma ferida é aberta, a vida reage e coloca em
ação forças que protegem o corpo contra o invasor e contra o perigo
de morte. A defesa exercida pelo corpo contra o invasor deixa marcas
e cicatrizes na pele. Assim, o_mito dos_!ndios ~st& cheio de cicratizes, provocadas pelas feridas dos fatos e pela ação defensiva da tribo. Por exemplo, quase todos os mitos fal~m.da invasão das Américas/
pelos portugueses e espanhóis. Este fato ab~lou a vida dos Índios
e
muitas tribos desapareceram. Outras, para n~o se perderem e para pod~
rem recuperar a sua identidade perdida, ligaram este fato novo às_suas origens ant~gas e o incorporaram, assim dentro do mito. Ou seja, a.
força "centrifuga"_ do fato foi absorvida e neutralizada pela força /
"c.en r r.í.pet.a da consciência da tribo, expr es aa no mito. O mito_, por /
sua natureza, é uma força "conservadora'' i cons er'va a vida e a protege.
1.1.6 o uso do mito. dentro da vida da tribo
1

-------------------------~-----------

éom outras palavras, o mito é sempre relido o modificado à
luz
dos fatos novos que, assim, vão sendo incorporados dentro da consciê~
eia e da vida da tribo. O mito, do jeito que é usado e contado hoje/
por eles, é a expressão da consciência que eles têm de si mesmos.O uso
e a recitação do mito se fazem segundo um cerimonial próprio, _em épocas e situações determinadas, ligadas a festas, problemas e acontecimentos específicos. Conforme a festa, a situação ou o fato, recita-se
esta ou aquela parte do mito. A recitaç~o não é feita por qualquer/
um, mas só por aquele que, dentro da tribo, exGrce esta funcão.
As /
~
histórias contadas pelo mito são p~ra os indios o presente atual, pr~
senciado por.aqu$le que as recita, na hora mesma da_sua recitação. P~
la recitação do mito, atribo se liga ou se re-lig~ {re-ligiãõ), cada'
vez de novo,_à força da sua origem permanente e dela recebe a força.
para poder viver ou reviver.O mito é co~o um baú velho, de onde o dono tira coisas novas ê velhas de acordo_com as necessidades da vida/
da tribo, para que sirvam de luz e de orientação na solução dos. problemas da vida. O mito morre com a tribo, e com ela renasce.to seu'
termômetro!
'

'

_____

_.. é a _. chave da vida da tribo
1.1.7 O mito

_

.•.

4.

é corno o catalizador da vida da tribo. f a/
chave que o 1~dio tem para ler e interpretar tudo que existe· e aconte
ce na vãda e história.· o· mi to é· como a· enciclopédia da tribo. Nele /
tem'de tudo!~ a ~radição, sua norma·de vida, sua lei, sua medicina,
seu passado, seu presente e seu futuro. Tudo o que é importante para•
a vida da'~~ibo~ mele se encontra. O inito é como·que a "Bíblia do ln-.
dio11, é, à express~o de sua visão do mundo, da vida, da natureza e da'
consciência que a tribo tem de si mesmo como tribo. Ou melhor, o mito
é o "Antigo Testamento da Tribo"!
Num~ pç1.I:av~a,o mito

.

.

....

.

.

1.2 O Antigo Testamento

A .. maneira como o Antigo Testamento se ,formou e foi escrito,
e
a função que ele exercia no povo hebreu e ainda exerce na nossa vida
são muito semelhantes ao processo que marca a origem, o uso e·a função dos mitos na vida dos índios. O Antigo Testarnentoé o conjunto /
das histórias e·tradições, sempre lidas e relitas à luz do presentep
para o povo poder situar-se com a sua fé fr0nte aos fatos novos,. de~
cobrir a sua missão e orientar-se
na sua caminhada. Os fatos novos/
machucavam e feriam a identidade do povo como povo de Deus, mas a /
força interna da fé ora ssmpre mais forte do que a força desintegredora dos· fatos, sempre conseguia retomar o fior reler o passado ã /
luz 'ê'
função do presente novo criac.o pelos acontecimentos e cons~r,
,
.
r\ • .
-,.
tar,. assim, a teia invisivel da "casa" do povo de Deus.

en .

1.2.2 As_doze_"tribos11_e_os· scus_nmitos"

No começo, os hebreus ainda não eram um "povo "; Eram apenas··· ·um-

aq Lomer'ado de doze tribos nômadcs , ··vagando pelo deserto.

Como ta:nt'as
outras tribos, ontem e hoje, eles tinham as suas histórias e os seus
mitos •.. Tud9 o que d í.s semos anteriormente sobre os mitos das tribos·;·
índ1genà.s. :vale igualmente
para os mitos destas
doz e tribos.
Eram do
~s.iii.~·ic~·s
ze t~ibbs
que instigadas
pela fome, começaram a migrar,
.de.§_
de a M~s~potâmia até · o. Egí t~, a fim de encontrar
um pedaço de terra·' ·.
para morarº Estas migrações· vaó desde o ano de 1800·até o "ànO 1600·e ·
'
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marcam a fa~.e -de mudariça cultural'
povo nômade de pastores '.para· a>.
condição de povo scdenta~iadé,· éfe agricultores~
m3'··'400anós''i'1ô Egi.to. I:
foram um começo de sedéntarização',
onde os hebreus' cónhocezam um te!!i, po de relativa
paz e prosperidade. Mas os faraôs,
os antigds· :'d'onôs··/
das terras, voltaram a começar escravizar os asiáticos que moravam/
no delta
do Nilo. Liderados por·Moísés, os.hebreus ·cons~guiram esca-

J

s.
par para o deserto e voltaram a ser o que eram antes, um povo.nômade
de pastores de cabras e ovelhas. Ao sairem do Egito, eles.ainda nao
eram um povo. Eram apenas um bando de doze tribos, unidas entr~
si
pela vontade de escapar da escravidão. Preferiam a vida dura do de-serto com a fartura do Egito sem libe~dade. Mas este fxodo, isto e,
a salda do Egito e os quarenta anos no deserto, foi para eles um.,
./
"acontecimento novo" que os marcou tão profundamente, a ponto de :1n~=-:..
dar o eixo da sua vida.

-

1.2.3 A_influência_do_~xodo_sobre_os_mitos

Na salda do Egito foi que o Deus de Abraão fez sentir novam.gnte
a sua presença. Eles perceberam que Deus estava com eles no esforço' ..
que estavam fazendo para se libertar da escravidão do Egito. Ora, es
te fato ºnovo" do êxodo, percebido por eles como ação libertadora .4E?Deus, foi tão grande e de um impacto tão profundo, que ele já não po
dia ser absorvido nem neutralizado pelos mitos. Desta vez, não foram
os mitos que conseguiram incorporar o fato novo, mas foi o fato histórico novo que conseguiu provocar uma nova consciência a qual ·incoE
porou os mitos e lhes deu um novo sentido. Este é o sinal e, ao mesmo tempo, a prova de que o fato do êxodo marcou para sempre e de maneira decisiva a existência dos hebreus. Pelo êxodo, os hebreus fiz~
ram uma no~a descoberta da sua Origem que é Deus. Fizeram uma nova/
experiência de Deus. Em vez de ser um Deus da natureza e do eterno/
retorno ~as coisas - próprio dos mitos, - começou a ser para eles o
Deus da história que caminhava com eles para um futuro de liberdade_
e de paz. A partir do êxodo, com ça a lenta mucança_ou conversão do
eixo da vida. O paraíso do passado começa a s~r projetado para o futuro, como profecia e garantia da esperança. Esta é a grande mudança
operada pelos fatos no próprio centro gerador dos mitos. A partir /
desta experiência nova de Deus, começou um novo tipo de releitura
dos mitos e de antigas histórias. o mito se transforma, nãó· de rora
para dentro, mas a partir de .entro, para tornar-se agora expressão'
desta nova consciência que o povo obteve da sua Origem e de si mesmo
come P~vo de Deus.
11

11,.,

1.2.4 A_mudança_gue_se_6Eerou_nos~rnitos_das_l2_tribos

como dissemos, amudança ou a conve~são não se fe?. por urna ação'
externa que destruía os mitos, mas a pa~tir d~ uma nova descoberta/
de Deus como Deus Libertado;r, senhor _da_ hi~t<Sria. ·Não· foi uma mudança do"conteúdo"do mito, mas sim do, "recipiente" que recebe o conteúdo e lhe· dá forma e sentido. Mudang.9--:-_s.e o tl.fe<:!ipiente" ou o "cont.Lneg,
te", muda-se também o conteúdo. (Quem ão aã· at.ençãoa isso ficara.sE11pre
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frustra~o.
·
mais redondo e· renovado que possa ser .o -oonbojido s ~~.
o recipiente.
·for quadz ado r a água do" conteúdo que nele. se coloca.
/
~,;
' 1 'j;
.
' ;
tomara sempre a formá quadrada!) O quc·mudou foi:a
estrutura
mental'

com que as 'tribos . crice ravam as histÓti·as
e os mi tos •. Mesmo:depois do
êxodo,
eles continunvam a usar e à ·repetir
as mesmas histô~ias e os
mesmos _mi t.os , 'mas agora estas histórias·
e mitos oram usados, ~e. repe7
tidos
como· o novo o.lhar nascido de Deus. Agui ô que está .. o momen
to (
decisivo da conversão e da mudança] Uma nova concepção d~,-"espaço" e
de "Tempon começa a surgir. Não é mais o tempo cíclico do eterno re~
torno ás origens, mas e tempo linea-r que, a partir de um começo,
/
quer chegar a um fim, seguindo um plano que vem de Deus. O tempo tor.- ' ~
na-se· 'hi:stória. o e spaço do território, ant.cs bem delimitado,
começa
a ser o espaço onõ.e o. povo convivG com o seu Deus, caminhando com Ele
Toda' esta mudança, porém, foi muito Lerrt.a e progressiva
~- e_stava in+Lmamerrce lfgada
e mf.s t.uz'ada . ·com a mudança
cultural de novo
.;,,,..
•.
. nômade /
_Rqr~:·í>9.:~~i-~ç1~n;tq.r.izado
e com .as mudanças sociais
e políticas. Foi:)
..
·;.rt·~ • .:.
•
~
como uma·semente, plantada no chao do povo por ocasiao d~ exodo, que
ia crescendô sob a chuva o o adubo dos fatos, _das crises e dos probl~
mas, àté amadurecer
no tempo do cativeiro
.. o fruto nasceu depois
do
cativeiro, quando Ciro permitiu a volta.do povo para a sua terra. O
fruto foi colhido, finalmente, com a ressurreição de Cristo.
;
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A or:j:gem, a raiz, o centro polnriza.dor,. a p:1rtir do qual

a coh~
era e continua sendo a fé no Deus Único /

ciência do povo se forma,
que q er bem ao povo G tem para este povo um plano de salvação
e de
rcligião
libP.rtação. :I!: a f~. do Dcus+oonos co , Emanuel. A
é a forma
concreta do exercer a f~. isto&, de ligar ou "rc-ligar~ a vida, com
todas as suas expressões, a este Dcusft À religião
pertencem as prâti
cas t as· normas 11 as leis r os ri tos, as festas,
as cerimônias.
A religião' é'. cónd±c:ilonada pela cultura cm que se vive. Ela muda e deve mudar. A fé é que não muda, ela se purifica
e se intensifica, a+ravês'
das mudanças na religi~o.
A fé é com0 a alma da religião
que é o seu
11

11

corpo.-A.Eeligiio
~ como o fio, atrav5s
do qual passa a elotricidad~
. .
..
da fé. A evançe l.í.aaçâo ü a catequese
tôm "1. ver, era primeiro Luqaz , /
com a fé e não com a religino.
Não ad í.arrt.a dizer
a a·lguém que a 'sua
religião
está errada.
Seria o nosmo.qu0 trocar o fio de ferro por fio
de cobré, sem forn0cer
a força elétrica.
Deus, en~~ando em contacto
com as doze tribos,
não questionou os fios da religião, mas tratóu
/
de fornecer uma nova força para passar pelos f í.os , Esta nov~ .forç'â /
éfe.-:fe, por Si mesma-,: foi, aos poucos, meLhoz ando., pur;jJ.ic~ndo G tro:..·
Ós:·-'ffosº-\ia religião.
Amudança dos f.ios -l~~ou __ 18.00 anos!. Com /
"

ca'.ria.o

1:

f'

I'

r
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que direito nós começamos a troca dos fios, quando as tribos indígcainda não possuem a força da fé que deve passar por estes fios? Todos os povos têm a sua rGligião, têm os seus fios. E conforme a histór~a do l\.T nos m()sJ:_r-:,a fiaç_.ão da rc;J..igiãq primitiva
daquelas doze
tribos
foi considerada apta por Deus para receber e deixar passar os
primeiros choques da força elétrica da fé. Foram as próprias ·tribos'
que, convivendo com o sou Deus, começaram a perceber os defeitos da
sua fiação
e os fora~ c0nsertando, para qu0 a fiação estivesse em /
condições de deixar passar, pura e sem erro, n fé para os membros /
das tribos.

corno_alma_e_coreo
0W

- Corpo não existo som alma, alma não existe sem corpo. :A fé nao
existe sem religião, não existe sem expressão concreta em práticas,'
ritos, festas, comorornissos, lutas, normas, leis, comportamentos, /
pessoas, etc. Fé só podr; existir encarnada dentro de uma cultura. De

-

um lado, mudando-se a cultura, a fé pode 8ntrar 0m crise. E por outro lado, uma visão mais 0xigente da fÕ pode revelar as deficiências
de uma cultura. Fé o cultura existem sempre unidas entre si e,
ao
mesmo tempo, Gstão cm contínuo conflito. O AT é uma prova bem clara'
de tudo isso. Por exemple, a festa principal do povo hebreu, a festa
da páscoa, era urna festa mítica

de origem nômn.de. Não foi condenada'

nem abjurada, mas assumiua o purificada, a ponto de colocar-se
no
centro eia vivência da ;C:. até hoje. O templo de Jerusalêrn foi constr~
Ído conforme o modelo fornecido pelos templos pagãos do Egito e perdurou até a chegada de Jesus Cristo. Muitas leis do livro do ~xodo /
encontram-se nos códigos de outros povos da Mesopotâmia e do Egito.
Trechos dos livros da sabedoria foram copiados dos livros de Sabedoria do Egito. O sistema de governo do Reino de Davi foi copiado dos
povos vizinhos e nos fornece até hoje o eixo central da mensagem do
Evangelho, a saber, o Re í.no de Deus. O próorio nome, de Deus, Javé, /
era o nome de urna divindada venerada pelas tribos nôrnüâcs no monte/
Sinãi. Depois que este nonc passou a ser o nomG do Deus vivo e vcrda
deiro, ele recebeu uma nova explicação, a partir ~à fé do ~õvo no D~
us libertador (cf. Ex 3,1~). As formas de adorar Deus, como .Por cxe~
plo, o bezerro àe ouro G os lugares altos, oram comuns aos povos __vizinhos ·e pertenciam do fundo culturnl das tribos nômades. Algumas· sb
foram condenadas e rejeitadas na medida em quG se verificava a sua/
impossibilidade de ser vaícu1o de fé no Deus vivo e verdadeirç. Tudo
isso mostra que a entrada do Deus na vida de um povo se faz de
urna
maneira lenta e progressiva, de acordo com as possibilidades e com a

8.
cultura do povo em qucstãor A lei da "encarnação",

que chegou ao pon

to máximo na cmcarnaç5.o do Filho de Deus, marca toda a ação de Deus'
com os homens. Deus assum8 o hurnan~ e atr~vés dele se comunica

homens,

aos
fazendo com que o prcSr-,rio homem comece a renovar a sua vida de A

corda com os apelos do Dous quG.010 vai percebendo. A história dopo
vo de Deus ó uma história de "renovação",
isto ér parte do "ant.í.qo"
para poder chegar ao "novo";

t

no "novo" que o "ant.í.qo" se realiza

0

se descobre plenamento. 'J~uào isso vale t.ambêm paz a os mitos que descrevem a 11casa11 das tribos indígenas e a preservam.
casa ' do povo de Deus e a ore serva
--------------~-----------~----------------~-------

1. 2. 7 O AT de s creve a

II

1

Os mitos das tribos não foram eliminados,

E o que neles havia de bom foi plenamente

partir de dentro.

do e até MGlhorado.

Assim, exatamente

como nos mitos,

mento tece urna teia invisível sobre a história
ritório

mas transformados

(espaço) do povo h0breu,

a

conser-v~

o Antigo

Test~

(tempo) e sobre o ter

para, por mei0 dela, explicar

o po-

vo ao povo, situã-10 e nar-lhe consciência de si mesmo como povo
Deus. Por exemplo, o AT conta as vi.agens e as migrações do povo
passado, explica a origem dos seus centros do romaria, justifica
leis que regem a vida do povo1
lata as guerras,

descreve

de
no

as

fala das doenças e seus r~médios, re-

a ação das grandes

figuras

do passado,

cog

têm longas genealogias (que são mui.to mais do que simples listas de
nomes, mas sim uma man~ira de se situar no tempo), Gxplica as mont~nhas, o sol, a lua,

as 0strelas,

os rios,

o deserto, o relacionamen-

to entre os povos, as línguas, as festas6 os ritos, dá a relação co~
pleta das cidades e povoados que pertenciam a cada uma das tribos
/

marca com exatidão os limitGs do território, etcº Desta maneira, todas as coisas que pertGnciam à vida e à história eram lig~das oureligadas (re-ligião) à origem permanente do povo, origem que era o qe
us do povo.

Como nos rnitosJ o conteúdo de Antigo Testamento não era fix~, /
mas ia crescendo, junto com o novo,
ao longo da sua história. O Últi
~
mo livro do AT foi escrito apenas sessenta anos antes da vida de Cri~
to. Ir: o livro da Sabedoria. O cont8Údo do AT é variado como ê variada a vida e a história.
talvez mais · escabrosas

Ele contém histórias
do -·qu.;;. as histórias

bos ind'igenas. Como os mi tos, estas histórias
atualizadas

bonitas

e escabrosas,/

<lo mui tos mitos das trieram sempre relidas

à lua é cm função dos novos acontecimentos.

e

Como os mi-'

tos, o AT está ·cheio de cic~trizcs, fruto do constante esforço dopo
vo de absorver, ncutrnlizar e assimilar dentro da sua vida a força/

9.
desintegradora dos fatos •. A última destas sucessivas "re-leituras" /
das histórias do AT foi feita pelos cristãos ã luz do Último e· defi~
.
.

nitivo fato que ê Jesus Cristo. Em ,Jesus apareceu o SIM de Deus, como diz São Paulo, a todas as aspirações do povo, nutridas durante a
longa caminhada de_ 180_0 ano~_ e mantidas vivas no povo pe Lo uso e pela recitação constante das histórias do AT. Em cristo, finalmente,· o
AT desabrochou, o botão abriu e revelou a sua flor. Aquele que estava na semente do começo aparece agora no fim como ponto de chegada /
de tudo. Cristo não veio abolir, e sim completar, isto é, levar
o
"antigo" à sua plenitude .• O mesmo principio vale paz a os mitos dos 7
!ndios.

se

Como nos mitos, o uso e a recitação das histórias do AT
fazi
am segundo um ·cerimonial próprio em épocas e situações determinadas,
ligadas a festas, problemas e acontecimentos específicos. Conforme a
festa, a sit1ação ou o fato, recitava-se esta ou aquela par~e do AT.
A recitação não era feita por qualquer um, mas por aquele que, dentro
do povo, exercia esta função. Por exemplo, na volta do cativeiro, E.!
dras reúne o povo todo para a solene leitura da lei. Era uma maneira
de ajudar o povo a se situar na sua nova situação. Por ocasião dar~
nevação da :a.liança em Siquém, fez-se a solene leitura das cláusulas'
da aliança, no tempo de josué. Na época da invasão romana, o povo /
mandou dizer aos enviados de Roma que não precisavam dos escritos de
Roma, porque tinham os seus próprios livros sagrados que lhes davam
consolação. No tempo de Jesus, o povo se reunia cada semana nas s:ln~
gagas para ouvir a leitura da lei e dos profetas, seguida de algum./
comentário. são Paulo diz que a leitura do AT comunicava· pac.í.êncã.a ,
isto é, capacidadE;--de resistir e de esi::,erar. O uso dos "livros sagra
dos" e a sua recitação erâm o motor escondido que mantinha o povo na
caminhada e são, até hoje, o propulsor da renovação. são Paulo diz/
ainda que a Sagrada Escritura é inspirada, isto é, através dela flui
a força de Deus. Na hora da sua recitação, o povo entra em contacto'
direto com esta força, através da fé. Para~ qus: çrêem, isto é, para os que são de •• casa", a história lida não é só coi~a do passado,
mas é também do presente, presenciado por aqueles que a récitam ou/
escutam. são Paulo diz claramente que as histórias foram es~ritas pa
ra nós e em outro canto repete que elas são "simbolo", isto é, modelo permanente daquilo que acontece sempre. A leitura da Bíblia tem/
uma função purificadora, pois coloca o povo em contacto com a sua/
Origem que é Deus •. Antigamente, no fim d.~_ leitura do Evangelho, o s~
cerdote tinha çrue dizer:
Per evangelica dieta. deleantur nostra delicta" (Pelas palavras do Evang~lho sejam apagados os nossos peca11
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Resumindo,

a função

23. -função que os··mitos

do AT na vida

oxez-cem at8

Tudo·o que vimos até agora
cG para

a própria

raaí,s prÕpr io

C:.,:18 ãe alguém.

·.:;2lü.lavagem

mas também para· a E::vangelização

enquanto
De~truir
o mito

qu~ não re·speita

que os Índios

receber

a

pela
Seria

"pe.r sona l.Ldade "

invasão
da

cultural

t

•

.

/

.

da t.r í.bo é arrt í+hu=

o mesmo que d~struir o recipiente que /

a evc:,.n.gelização

ce;~ese nGm sémprc respeitou

•

ou por uma co.tequese

mensagem elo Evangcl~10 º Destruiria

e'::..! p.J.rtida ·para

têm

índios.
~ o mesmo que mexer com a per sona li
a personalidade
de· algu.é:n peli :agress.ão
o~

a 'àlteridade

mano e anti-evangélico.
(~::v~

e a cateque

é an+Lvhumano e ant.ã+evanqê Lí.co, pa mesma.. ma--

cerebral

destrnir

não

nostra corno o mito é.importante

,

.:1s~:.. ra,

semelh~~te.

na vida dos ÍnçÚ:.os.

hoje

Mexer com o iaí,to é mexer com aquilo

se dos Índios.
•.18

tribo,

do povo era muito

e para

a base
-

e o ponto
/
,- . '
No passado,
a ca

a catqguc§le.

'

os Índios.

Muitas vezes, os Índios foram
:ü:'.:çados a abonclonar os seus' mitos pare. co l.ocar em lugar de l.es -ª1? /
hi~,t_Órias
do Antigo Testamento e da vida de ~esus. O efei~o desta-;:-C.ê:_
tecucse foi o scguintao várias tribos
perduram
completo os seus
1titos e, conseqfiente~Gnte·elas mesmas se perderam
e - dcsapare~crarn
GQ
.
••.

20

por

,"'"

tribos,

sobrando

só uns indiv1duos

andam agora errantes,
mos -e de suas

origens,

isolado3.

•

Estes

' ~ ' ,"

~• • •

~ •

r

sobreviventes'

sem memória e sem destino, alienados de si mes
~ela

terra

que j

ã

.

f'oi sua e não os acolhe

ma-

.

is. 'Outras tribos
souber am defender-se
e, durante séculos,
~s~~!lderam
OS SGUS mí.t.os . Para fora,
eles se apr~senta;am
corno cristãos_,~ mas no
coraça..o continuavam o que eram ant.e s , Nas próprias práticas·
c.r.istãs v
dissimulavam
e conservavam os mito's com.suas práticas e costumes.
/
í)2sta maneira, conseguiram sobreviver
com~ tribo,
sem perder a sua/
.

iü.e-~.ntidade. Està
d

vi talidade

resistência

dos mitos

secula~

q~ ·e ajudàra.m

revela

.

.

.

~' força

..

'I

"conaervedor-a"

as t.r Lbos a travessar

com

e

vida

tenebroso
exílio
de que s e · 400 anos em sua prÓpr ia terra •. Tal. C.§:.
toquese
é o contrário
daquilo
que pudemos ob ae r'va r na "verdad_ei~a
P.§?.
da.gogia divina"
(DV 15) com as doze t:i:ibos de Israel,
descrita
no AT.
f~ tümbém o contrário
daquilo que sempre se ensinou na Igreja,
desde·· ..
r.:.,~, tampos mais antigos,
a saber: "Agraça supõe a natureza"º ' A~ graça
.
-li{o destroi
e nem pode dcstru:L.r a pessoa que vai receber
a graça-Mµi
to menos pode destruir
toda urna tribo.
Com i:SSO nã'a. querern~s .di;er ./
0s te

'

--

r

,

~

,

,

e
. t J .!.

apenas

que Jesus Cristo
uão poõe· ser apreaentado como sendo o substi
·t
.
.
,
.
b i.a
J. r , roes sim
'
~ t ar_.
' A..:.P_P: 1a;vra ..' r,. .-:t:·:
mi os , u e su s não veio.
ano
compi.e
salvadora
-não é o substituto
da palavra
cr-Lador a de Deus, mas é o /

' t
d os
"t:u-o

.. ,

11.
seu complemento

e plena manifestação.

Quem quizer dedicar-se

à evangelização e à catequese dos Índios,

deverá imitar jesus, Isto implica, primeirou em encarnar-se, para /
que a sua palavra se torne carne da carne dos Índio~. Deverá, com ~e
sus conviver trinta anos para falar só três. Para no~ revela_r a Bo~
Nova da sua libertação, 'Deus não praticou invasão cultural nem cometeu agressão, mas se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Assumiu a _nossa condição e conviveu conosco.· Entrou dentro da "teia invi
sível" que o AT 1::_inha estendido sobre o espaço e sobre o tempo do P.2.
voe falava a partir de dentro da vida do próprio povo. o AT não foi
destruido pela mensagem de Jesus, mas foi o seu recipiente, a sua b~
se e o seu ponto de partida. o NT nasceu a partir· d; AT. O AT des~~o
chou em flor e mostrou todo o seu sentido no NT. A Boa Nova de Jesus
tirou a embaLaqem que ::echava a flor do NT dentro do botão do AT.º /
Fez chegar a plenitude dos tempos. Quem determina os tempos, não somos nós. f Deus, sõ ele! A nós, evangelizadores e catequistas, comp~
te adubar, irrigar e cultivar, para que o "antigo testamento dos irdios" possa crescer, desvencilhar-se da5~mbalagem ainda imperfeita,
desabrochar e revelar a beleza da sua flor.
1. 3·. 3 !!~2~~-Ç;J:2~~L!L2-E!!2_292_!!!9!92

Há varias tribos "convertidas" ou "cristãs". Algumas at.ê bem /
praticantes. Até onde elas foram realmente ·evangelizadas? são Paulo
se converteu e acreditou em Jesus, porque· encontrou nele a resposta'
à pergunta que emergia dos seu passado como judeu. Ele mesmo diz que
encontrou em Jesus o srr-1 do pai às aspirações e promessas existentes
na sua_ vida de judeu. são Paulo soube ser judeu até a raiz, ..e foi lá
na raiz mais profu?-da do seu judaismo que ele encontrou Cr.j.st<? esperando por ele. Não foi_ o AT_ que incorporou o fato novo de Cristo, /
mas foi o fato novo de Cristo que incorporou o AT e lhe deu novo se~
tido. Assim, para se saber·se houve realmente evangelização dos ín-dios, não basta olhar o exterior das praticas, mas se deve olhar sobretudo o interior, isto é, a nova mentalidad~ com que se encara a/
vida e a 11conversão11 (metanóia, transformação) que Jesus pede. Para
se saber se Cristo realmente chegou a atingir em profundidade a vida
dos Índios, deve-se olhar qual o lugar que Ele chegou a ocupar den-tro do mito: se Cristo foi incorporado no mito, ou se o mito foi incorporado em Cristo. No primeiro.caso, não houve verdadeira evangeli
zação, pois Cristo foi absorvido pelo mito e por ele neutralizado.

12.

Ho segundo .caso, houve eyangelização, po.í s o mito foi relido a partir
da nova consciência que Cristo provocou. Isto ·é, Cristo tornou-se a
chave da releitura & da interpretação do mito e chegou a ser novo /
ponto de referência para a comprdhsão da vidaº Polo que se sabe d?s
atuais mitos indígenas, Cristo não chegou a entrar no centro destes'
mitos como o NT entrou no cen~ro gerador do ATº Em algumas tribos~/
porém, verificaram-se algumas pequenas mudanças no mito, corno fruto·
de uma "relei tura feita a. partir do ~vangelho. Em outros mi tos, ao
que parece, Cristo entrou apenas superficialmente como ligado ao ho~
mero bran~o. Esta ausência quase total do cristo dos mitos indigenas'
é motivo para fazermos um sério exa~e de consciência e uma revisão;·
em profundidade da nossa ação evangelizadora entr os Índios. Pois é
um sinal de que a nossa evangelização não chegou a atingir
profun
didade a vida dos ÍndiosR
II

em

- Como dissemos antcriormentev fé e religião, embora inseparavelmente unidas emtre si, não são· a'· mesma coisa. O e.atequista vive a - /
sua fé em formas de religião! hez-dadas da sua cultura oo.í.derrt a.l., _Por:
nao saber distinguir entr0 fé e religiã9 ele transmite aos Índios as
suas formas religiosas ocidentais, esperando que elas. suscitem no/
índio a me sma fé, desperte..m nele a mesma esperança e lhe zeve.Lam o /
mesmo amor .. de Deus Paí., E isso é impossíveL Na realidade, o que ele
acaba fazendo é o seguinte: Em vez de transmitir a Boa Nova de Deus,
ele impõe e transmite uma cultura, gerada em tempos passados pela v!
vência do Evangelho na Europa. Acostumados com o padrão comum do
/
cristianismo ocidental não nos passa pela cabeça que se possa viver
a fé em Cristo de maneira diferente do que nós a vivemos. S~..rn o percebermos, levamos jesus empacotado numa cultura diferente
e, porca~
sa desta cultura diferentev muitas vezes hostil aos Índios, o pró-/
prio Cristo é rejeitaco ou não é compreencido como Boa ·No~a. O Cristo que veio na bandeira dos colonizadores não podia ser visto por /
eles como um Bom Anúncio, como um libertador! O problema que fica é
este: cristianizar cG ocicentalizar? Cristianizar ou catolicizar? Em
termos diferentes, recoloca-se hoje o mesmo problema que abalou a Igreja dos primeiros cristãosi cristianizar ou judaizar?
1

o problema que abalou a Igreja
guinte:
judaica:

dos primeiros cr-istãos foi o·se-

"O pagão, para poder ser cr í.s câo ," dove

observar· a religião /
sim ou não>" o problema era novo , Surgiu com a entrada dos

13.

nem lhes
passava p~la cabeça que iij:JU0m·pudesse se:cic,r.istão d~ outr~ maneira,
. . .
.•
,
rr
, ,
ppis os primeiros
cristão~
eràm todos judeus-~
µão conheciam outra/··
pag~os

na _ _.tgreja~

1

• :

Antes,

ninguém

se colocava

esta

pergunta,

~

'

•

/

maneira =.;._;
de- se
viver a ·fé em Cristo a não ser através da mediação
da·1~.
.
religião. j~qaica. o primeiro que levantou .a pr-obLoma foi Estevao~ P~ gou caro.! E~ ~eguida,
a
·prática -da comunidade de Antioqui~ 6 _~.
.I

f

'

1

'
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•

-
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•
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•
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própria
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zeoo Locou , po.í.s nesta comunidade o evangelho erar:an~nciado
aos pagã.:;'.
os e.não. se.pedia·
deies
que observassem as prescriçqe~
da,
lei, ; judai~·
J
,•
- •• •
,
•
• ·:
\

1

•

r

•

-ca.• A:.;t.g~ns.dos cr ístãos

de Jerusalém,

porém,

•

,

nem-per-ceb·- í.am que havia

.
. ,
~. probiema.
Achavam ser a coisa mais natural
os pagãos p~ssarem p~
1~1religião
. J~,daica.·pa'.ra poder viver a fé em cr í.s+o , E~t,es . cristãos
.

'

conservadores

ni~ c"ancordavam corri a prática

da- comunid~de
•• •
.•
.•

de

1 : !' . -

Ant'io..:-·
~l :1
.J

-quia. Deu briga e confusão!" Foi convo ada uma assembléia
par a discu. t:ir ... o assunto.
Paulo e Barnâbé eram porta-vozes
da comuní.dade de ~_:
0'
-· t;j..oquia. Diziam que para algu~ltl ser salvo. em Cristo bastava.
fé.,
~

a

não era

necessário

que observasse

toda

a· Le

í,

de. Moisés.

Esta posição

era muito perigosa
e corria
o risco de provocar
a raiva dos judeus/
sobre a Igreja.
são Paulo o diz claramente no fim da carta aos gál·a.:..
tas: 110s que vos obrigam 3. "c r cuncã s ão , são homens que querem se Lmí

por, só para.não serem perseguidos
por causa da cruz de Criston (Gál
..
.
6,12). Os de Jerusalém judaizavam, os de Antioquia cristiqnizavam.
No fim da assembléia, sãcPedrÓ decidiu
a questão
e~ favqr .da opiniio
de Antioquia.
São Tiago colocou apenas algumas ressalvas
em vista
da
boa convivência.
Hoje, o problema ·se·:récolo.~:â-~
di:aht'e da ·nova prática
• -,

'

1 •

,-

•

com

relaçãb' à Evangeliza~9;_/.~os
Índios.
q que' .-queremos:
/
.
•..
., .
.
.
cr~stiánizar ou ocidentalizar,. catol,ici.zar,
italianizar; brasileiri' _
,
_
_
,
r'
.. zar, europizar?
Sao Paulo, apoiado por Sao Fedro, responde: ·a ~ente'
deve e cristianizar
r o resto
das pr ât.í.cae tra~~c1:onais
nossas não: /

que \i'!l'rge

r

1

•

~

•

-
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•••••
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•

te~ nada a ver com Cristo que deve ser ~pvnci~do
lndios!
.

•

•

•

~orno Boa Nova

· aos
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1.3.6 Mistério

escondido em Deus: tudo foi criádo
-----------------------------------~~:~~~~;

A descisão
do Concílio
de Jerusalémf.~- a,.brsi;uas poz-cas e os pagã. ·.
os começaram a entrar
na Igreja, trazend@ consigo a riques~ das suas
culturas.
Esta pr_ática nova levou Paulo 1a.·\.ima re.flexão
teológica
sobre o porque daquela ..descisão
concilia-r. Geralmente é_assiIJl;
a prâti
,.
_,..,
1
••
cavai sempre na trento
e abre ·as portas para a compreensao teologica , A .reflexão
de. Paulo est'á expos t.a em .sua canca aos Colossenses
e
sobretudo
na carta aos Efésios.
ÉlE! ·refletiu
.e· . ..concluiu o segu . .inte.
A or í.errt.ação do .AT para· o· NT, isto é, o fato de .Deus te.r conduzido o
AT para ser completado
em Cristô~
nõa é um;1privilégio
sõ do AT. !
o
•

~

•

•
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'

•

'

•
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±4.
contrário. A or'ientação do AT para o NT-- é a amostra de como Deus costuma agir com todos os povc a , Na história do AT e do NT, Deus· -apena's ·
explicitou~ 'por· antecipação gratúita, aquilo,.. que Ele está fazendj I
com todos, desde a criação. Com efeito, Deus criou todas· as· co í.sas em
Cr-istó e para Cristo. Tudo está orientando para Cristo·, inclusive -a·/
hi~tória do povo hebreu, inclusive a história dos nossos Lnd í.os , ·Por'
isso, não há necessidade de todos passarem pela observância do Antigô
Testamento dos judeus para poder chegar a Cristo. Cada povo tem a sua
lei, o seu caminho único e irrepetível para Cristo. Por isso mesmo,··./
quando Paulo anunciava o Evangelho aos habitantes pagãos de Atenas, /
ele não· apelava para o Antigo Testamento dos judeus, mas para o antigo t'estamento 'dos próptios pagãos, isto é, para os mitos e par-a hist§.
ria 'que rna·rcava·, a vida daquele povo Atenas. Se ele usava o AT, era · /
ma í.s . como norma e modelo para poder acertar, mas não como condição ·-pa
r~ o pagão'poder ser cristão.ta realidade vivida pelo povo ao qual'
eie anunciava-c'Evangelho, que se torna assim a base e o ponto de par
tida para a evangelização e para a catequese. A reveiação do Mistério
esc~ndido de Deus, de que fala Sao Paulo na carta aos Efesios, consis
~e precisamente nesta descoberta do horizonte universal da salvação:
desde a -criação, todos os povos estão destinados por Deus para Cristo,
cada um ·ao seu ·jeito. Portanto, també~ na vida dos Índios, Deus já es
tá trabalhando, ccnduzindo-os para Cristo.
•

1 :

-

-
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•

•

1.3.7 .Ser colaborador de Deus
.•

-----------------------

são Paulo 'define a sua missão de evangelizador como ''colaborador
de Deus". Nós temos qu€ colaborar com Deus que já está trab~ihando na
vida dos índios,
conduzindo-os para Cristo. Nós não podemo~··'éles~lá-los,
para que sigam o nosso caminho. Fazendo isso, impediriam~s :~·manisfetação das riquezas que Deus colocou na vida dos índios. Do ponto de/
vista da antropol::>gia, todos reconhecem hoje o valor e a. rlq~e~a.das
cultura~ indígenas e, por isso mesmo, pedem que estas culturas 'indige
nas sejam preservadas, para que possam crescer e revelar aos outros a
sua mensagem. Mas do ponto de vista da vivência da 'fé, ainda'não apareceu o valor e a riquesa que elas possuem em s~~-·bojo. Pela evangeli
·zaçao e pela catequese, colaboramos com Deus, para que, um dia, esta
riqueza possa· apareqer diante da t'ace das nações. Para sabermos como
devemos colaborar. com Deus, é útil olhar no AT como Deus educou as dQ
ze tribos de ··rsrael. A caminhada para Cristo teve etapas que devem /
ser respeitadas. Se há coisas erradas nos mitos, não somos nós os que
vatnos convencer os Índios do seu erro. Nós não temos o direito de, em
nome da nossa cultura, exigir que eles mudem a sua cultura. t só eles
mesmos, descobrindo~se como filhos'de Deus, amados p0r- Ele, que.·
/
própria · realidade~ a .rela--deniiro da sua
vac descobrir,

!'
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tividade e os limites das coisas que eleshoje talvez, admitam como/
absolutas e certas. sã~ eles que vão ter ~ue descob~ir .. em Cz'Ls t.o
o
SIM de Deus às suas aspirações mais profundas. E se+á neste momento
que eles, sem deixar d~ ser Índios, mas sendo-o até.9 raiz~mai~ profunda do seu ser, vão po~er aceitar o Cristo, sem que .isso si~nifi-que uma ruptura
com o seu povo e com a suá .cultura:. :f .na raiz do .s eu
mi to que o índio vai encontrar
cr.isto
csper'endo :ro.r ~le! AÍ, rea~me_!!
te, o Evangelho
será a Boa Nova que os fará fica~ mais tndios e nele
.
.
encontrarão devolvido o sentido mais profunuo .da s-4ç1. vida._ E.º mito'
terá alcançado o seu objGtivo, terá sido complet~do em.Cristo. Cle-mente de Alexandria diziG: "O Deus único fo.i. descoberto etnicamente
pelos gregos. judaicamente pelos judeus e espiritualmente pelc;:,a C:ri.ê_
tãos". A gente poderia acrescentar: "E ele terá .que ser
desc~b~r~o
/
.
.
'

indiamente

'

'

pelos Indios".

•,.

'

Condição para--qualquer trabalp.o de evangelização e de catequese
no meio dos Índios: 1. Ccnhecer por dentro a vida dos Índios, como o
próprio Jesus, conhecia por dentro a vida do seu povo. Para isso não
~
~
basta a observaçao externa. As manifestaçocs externas nao
sao
o seu
segredo intimo. Deverá estudar
c s seus .~i-~os, usando para isso os r.§_
sultados das ciênctas humanas. 2. Conviver com os indios, como o pró
prio Jesus conviveu durante trinta anos. (Nunca esquecer que a prep~
ração daquelas doze tribcs para Cristo levou quase 1800 anos.) Pois
só assim, pela convivência, é que o conhecimento se torna concreto e
vivencial, a partir. de qentro, com a mesma visão com que a própria/
tribo conserva, usa .e transmite os seus mitos em defesa da sua vida.
3. Viver a fé e ter a convicção de que Deus já está trabalhando dentro da vida dos Indios, conduzindo-os para Cristo. Assim, atravis do
conhecimento, tirado do estudo e da convivência, em constante diãlo.go um com outro, os dois, tanto os "evangelizadores"
como os "evang_g
· liz~dos", poderâc chegar a descobrir onde está o apelo de Deus que/
lhes revela a Boa Nova da presença libertadora da ação do Espirita/
de Jesus Cristo cm sua vida e história..
O .rE:sultado de tal ação evan
ge.l,izadora ser~ o seguinte: os próprios "evangelizadores" acabarão/

-

-

sendo '.'evangelizados"

por se_us ''evangelizandos·".

evangelizador ou 'cat.equ í.s ca deve estar· s.empre atento., aos si-;-nais de Deus, pois ele não é .o dono,,da .sua m~nSi,tgem,ele estã.apénas
·. O

•

1

•

'

••

•

'

•

•

·-

J..::.. •

a serviço

tan~o de Deus como dos Índios. Ele deve colaborar

que quer rev~lar-se

com D~us

aos Índios. Ora, existem hoje alguns sinais na/

vida e na hi~tória . dos Índios,
os quais, confranta~os
com~ modelo/
. '
da "verdar1eira
pedagogia divina" do l\T, revelam as e t.apas .. por onde /
.

.

~

:

Deus está conduzindo

os Índios para Cristo .

. 1. A retomada.dos mitos~

Em vários lugares, os Índios estão se in-

terressand?.·
novamente pelas suas coisas: recomeçam a contar os seus .
mitos e temta_m_· recuperar
suas histórias
an t í.qas , seus costumes e· suas festas de outrora. Po0 ex8mplo, um pagé àa região amazônica fez/·
uma viagem de várias s cmanas até a Co Lômb í.a , só para poder encontrar
a pessoa que lhe

lista

pudesse lembrar o nomG de alguém que devia

de uma genealogL'.'1.. Tudo isso

é

estar na

gencr~
lizada da consciência das tribos. No AT, cm épocas de crise ou de m~
dança, nota-se sempre a mesma retomada da. consciência
do povo atra·-'
vês de uma reloitura

à luz do presente. Estas repor onde Deus conduzia aquele povo das ·doze·

das coisas antigas

leituras foram as etapas
tribos para
motivada

Cristo.

por vários

mente não acontece
Cristo

um sinal de uma retomada

Por isso, a retomad~ dos mitos, condicionada
fatores

sociais,

econômicos

sem que esteja presento
tal retomada,

certa-'

a ação do Espirito de

que conduz o s0u ;~vc para a ressurr8ição.

evangelizadora estimular

e pollticos,

e

pois ela

/

ação

Faz par~e da

f az parte· da camí.nha

da das tribos para Cristo.

2. o tempo se torna história.: No Per5 ,· onde grande paz t e dos Índi
os é cristã, está ocor rondo o .seguinte
fenômeno. Como vimos anterio!:
mente, o mito tem uma noção estática do tempo. Ele é como um disco/
que gira,

tocando

sempre o mesmo canto,

sem sair do seu lugar. ~

tempo ciclico do eterno retorno. Mas no Perú, os Índios
çando a descobrir

uma

outra noção

estão come-'

do tempo, a noção profética

near. o disco se levanta e se transforma

o

em roda que, girando,

ou li-·
come-

ça a fazer

caminho na estrada. Os Índios começam a reler a sua.hist§
ria, não mais como um fenômeno ciclico que tonta absorver e neutrali
zar os fatos históricos,

mas como uma ca!hinhada que parte de um com~

ço para chegar· a u~ fim.

Eles estão

ria. O tempo se torna história

tudo

os escritos

prof0ticos

sem que esteja presente
faz parte

da caminhada

n. assumir a· .sua histó-

e o povo começa a mexe.r+aes

que chamam a s ua atenr;ão,

pelho da sua atual realidade.

tão importante na·caminhada

começando

são sobre

como sendo es-

Ora, onde quor quo ocorra uma mudança'

de um povo, ela certamente não se faz

a ação do Espírito

de Cristo.

dos Índios para Cristo

Tal mudança

/
/

e deve ser estimulada

pelo êvangelizador.
3. A variedade

das culturas

indígenas:

O simples

fato de existir'

no Brasil mais ou menos 280 linguas indígenas diferentes1 com costu- (-!
... .~:-:- f-'S1.i.Ve
•.
'L. e..1 ieg;:rx -:,e a.· uma 1~-1-..mes d 1. f ere.itE.s e . at~... oposros , roc.-stp~ que n,.~.•••. u= Tu~'
.fc~
9~_pvar.g~liz.J.çãc
quo "aízva \.Xm.'> rorma pr;tit:P., úr.J.1"'3., vi:\lid.:i parã +cdas as

-trilx's. -~sim ermo sê ,àevc:. resr,-eitar a individualldad~ de cada pessoa, deve-se r~
peitar a .individualidade de cada tribo. Por exerrplo, . o scntrído do mme,
da-

17.

'1

água, do v í.nho, da cruz, __ da traqiç·ão, do pài:."entesco·,· -do caaament.ov-",
da morte, d~ s;brevi~ên~i~, etc, nio é igual pata·todos. Caca-tribo
tem o seu universo. e a sua ,,;~ligiãó' ~Cada úma ··tem o seu .antigo tes
tamento, o-~ ;~m~nh~ p~~~ C~isto, que ~eve 'ser-respeitado como ~
mesmo respeito _que ac~tamos as coisas criadas por.Deus. A variedade
existe~te é o_ponto d~ partida ca ação evangelizadora.
4. o. problem.a ..d.a t8rra: O problema da t'erra, hoje tão agudo e ur
gente, é talve~,~.~aior sinal dos tempos,· por onde·DeUS· faz-um.ape~
Lo -aos evangeli;zadores. Ele merece cons'ideiação
cspeciaP~ :. ·· .· · ·: .-, 11

,, '

2.

O PROBLEMA DA .TERRA E A CATEQUESE

EVANGELIZADO~.

2.1 O problema

Muitos dizem que o problema da terra é um problema ecônomico e
político
que nada tem a ver com a catequese e com a evangelização.
.
;
Alguns até dizem que o CIMI deveria ocupar-se-menos com a terra.e/
mais com o Evangelho e com a catequese. Mas esta ~~~ei~a de per.sa7
não nos parece exata. ·A térra· ocupa um lugar central, tanto na BÍbl~a como na vica ·aos.índios. A procura da terra, a sua posse e·/
sua cemarcação foram fundamentais para a caminhada do povo h~reu
para Cristo. E o são igualmente, hoje em dia, para a caminhada dos
Índios para Cristo. Por isso, os evangelizadores nãq podem ignorar
este problema, nem podem dizer que ele não tem nada a ver com o /
Evangelho e com a catequese. Quando na Bíblia se fala em "terra"/
ou em "terra prometida
não·se trata de uma terra "esp:i,.ritual", /
e~t~:n~ida como "pátria celeste". Esta expressão "pátria celeste",
usada por São Paulo na carta· aos hebreus,
só apaz eoeu depois que. a
terra "mat.er í.aã " já tinha exercido a sua influência na camí.nhada /
co
povo para C:tiisto. No At, quando se fala em "terra" e em procura
'
de terra,· ent~nde-se terra mesmo! Terra como 0bjetico de disputas'
e
l~tds·, cobiçada por muitos, mas oferecendo espaço só para po~
~ 'cos...
'

11,
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2.2 A terra e sua posse no AT
·Abraã~- sai da sua terra em busca de outra. A procura e a pos·r
seca terra fazem parte integrante do processo culturalda passagem
, .. de povo nomade_ para povo agr1cola. Urna vez na posse da sua terra,
- as tribos 'estenáem sobre el:a a "teia invisível ºe.as .histórias dos'
seus mitos, tr'ánsformando-·a -as s.ím em casa. A terra torna-se o esp~
ço livre, ondo as tribos se endbntram consigo mesmas e com o seu/
Deus • A terra torna-·s·c mui to mais do :que simples pedaço de chão,
necessário para pode'r'plantar e sobreviver. Ela é importante
não
1;

~

-

•

•

l

~

•
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A

em primeiro lugar_ pelq_. se_µ ~specto_ econornico de meio para poder pla!}_
tar:,: ·produz ir e gçnhar µ .vdda , -Ela_ é mui to mais do que isso. Ela é'.a "sua casa; casa de família-, onde a~ tribos !_encontram sua identidade
Por isso, a terra é marcada e demarcada com-muita precisão, pois uma
incerteza na demarcação da terra é um reflexo dá incerteza em torno
da sua própria identidade. Por este motivo, oslugares santos são /
marcados-e explicados como lugares de passagem dos patriarcas da··;.
tribo.·· O povo anda pela sua terra e faz as suas -romarias.'. paz.a _ estes
santuários, que funcionam como umã espécie de cen+ra L'<de abastecimento da conciência do povo. t no santuárioque o povo vai encontrar
-se consigo, com o seu passado e com o seu Deus. Os santuários sao
elementos usados por Jeroboão na demarcação do novo território,
/
após a separação das tribos do norte das tribos do sul. Quando
as
tribos, no tempo de josué, tomam posse da terra, faz-se a relação/
completa de todas as cidades e povoados que pertencem a cada tribo.
Tudo é calculado e indicado com muita precisão. Pois, mudando-se o
limite d~ terra, muda-se na consciência do povo algo. A invasão das
terras·pelos.filisteus no tempo dos juízes e no tempo de Saul e· Davi foi uma ameaça'à sobrevivência das tribos. Foram quase ?OO anos'
dG luta pela defesa das suas terra, que fazem parte da caminhada do
povo para Cristo e que', até hoj e , ocupam mui tas pâq í.nas no livro dos
juízes e nos livros de Samuel. Foi esta luta pela posse de sua terra que fez aquelas doze tribos adotarem um novo sistema de governo,
o sistema da monarquia.· Davi foi o pr lmeâxo rei que conseguiu unifi
caras doze tribos em'séus territórios. Esta unificação do território nacional produziu urna nova consciência e deu origem à primeira
narração da história do povo, chamada hoje a "Tradição Javista". /
eon·:orme a mentalidade daquele, tempo, a terra era_ o território onde
Deus reinava. Vivendo fora do território eles se colocaVctm fora da
proteç~o de Deus. Assim, quando Da~i teve que fu.gi;r. de- Abs~lã0/ ele
'
' .. • J .
~ :.
'
se queixou amargamente dizendo que ele, fugindo para fora do território I 'ia ficar fora da proteção de Deus. A perda da te1:.ra dur' ante
o exílio foi a maior crise da história do povo do Antig~ rT:~s-taínertto
pois perderam o seu "habitat" natural, o lugar da sua identificação.
'.., •..• f>R~5'::i ~ v'O
Muitos abandoram a fé.-Ap~~~ª um grupd ficou fiel. No fim do exilio,
apareceu Ciro, o rei dos persas, o homem que ajudou o povo a voltar
para sua terra. Voltando para·sua terra, o povo rena~ceu. Mesmo sem
reconquistar a independência, eles reencontraram.a sua ide~tidade,
pois estavam de volta à sua terra natal. A terra era a sua memória:
os lugares altos, as montanhas, os rios, os santuários, tud~ lembr~
va alguma coisa. Basta ver como o cântico dos cânticos canta a·terra e descreve, em termos poéticos, . o s errcd do de cada pedac.í.nho da'
Palestina.· A voltá do exílio foi como o fulano que vo~tà à s~a casa
paterna e lá encontra de novo os objetos f~iliares da sua infância.

1

1

j
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Ele renasce. Foi o que aconteceu com o povo depois do exílio. Ciro,
o grande benfeitor do povo, é saudado na Bíblia como o "Servo de /
Deus .o "Ungido", pois .e Le permitiu a continuação da caminhada do
povo para Cristo. Ciro não ·.Grà · judeu, não era nem do povo, mais foi
ele quem mais ajudou.o povo e dele recebeu o maior elegio. Recebeu
o título que só se dava. ào Messias! o profeta Isaías usa até o termo "Evangelho" para des,igné'~r- a Boa:.··Nóva da volta do povo a sua terra~ E é de Isaías que o termo "Evangelho" entrou no NT. Ora, tudo'
isso mostra que não podemos ignorar o problema da terra dos Índios,
como se ele nada tivesse a ver com o Evangelho e com a catequese!
11,

2.3 A Catequese Evangelizadora

-

O prol5,1~1n:a._.ga terra é fundamental para a sobrevivência do ín-, diq.,Cq2JA<a,Jndiq:• Cc.>;rno já .dd.s s emo s , para o índio, a terra é muito
/
mais 901._-que um s:fmp'io-s ,~pedaço de chão para poder plantar, colher e
matiaz _·a fo~~..•.. Jt-;~~t'ri'·não existe, em primeiro lugar, para ser explo
rada, mas para se conviver com ela. A linguagem que o índio usa para indicar as coisas da terra é terna e poética. Ele convive com as
árvores, os rios, os bichos, as pedras, as montanhas, as fontes, as
flores. A posse e a demarcação das terras, feita por eles mesmos, '
de acordo com as suas tradições antigas, é fundamental para a sua
caminhada para Cristo. Ameaçados de perder a terra que possuem,
/
eles necessitam de um Ciro que hoje os ajude a defender a sua terra
ou arecuperar a terra que já foi sua, para que possam renascer como
tribo, - exatamente como as doze tribos da Bíblia, - depois deste '
longo e tenebroso exílio ae quase 400 anos. Lutar pela defesa das '
{'; h.OJi:;.
terras dos Índios realmente uma obra evangelizadora, como foi evangelizadora a obra de Ciro, pois a posse e a demarcação das suas ter
ras colocam os índios no caminho da sua identificação consigo mes-mos e permitirá que, um dia, possam descobrir-se como filhos de Deus, amados por Ele em Jesus Cristo. Se o povo d.a Bíblia não tivesse
voltado para a sua terra depois do exílio, Cristo não teria chegado,
e a história teria sido outra. Por isso tudo, pode-se dizer que, na
etapa em que se encontra atualmente os índios, o problema da terra
é um sinal dos tempos. Através dele, Deus faz um apelo aos que nele
acreditam e aos que querem.colaborar com Ele, e pede que ajudemos '
os nossos irmãos para que, de posse da sua terra, possam continuar
na sua caminhada e não sejam destr~hos. No futuro, o grande beneficiário desta luta de hoje nã0 serão só os Índios, mas todos os po-vos, pois haveremos todos de receber em troca a riquesa que eles /
vão descobrir quando chegarem até Cristo.
~,1 •...
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CONCLUSÃO
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Para qu~
pude~se ahegar o Novo Testamento.,··. o povo da B1bLid re
qebeu de Deus a cportunidade de viver o seu A~t~~o Testamento. Os/
l~dics devem ter e receber a oportunidade de viver o seu antigb ~es
t ament:o , que tem as euae etapas ne~essária.s
para eh eqa» d.tê c;/·,lit(I~
A;judá-7,o e estimulá-i •.)_s a viver estas etapds é obra evangéÍizadora.
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OS MITOS DOS !NOIOS~ O ANTIGO TESTA~E~TO

EA
j ,

CATE~F.SF EVANGELIZADORA

Q _que você entende por ~Mito~?

2- Qual o conteúdo do 'mito~?
3- Por que O Mitoª a MEMORIA da tribo?
4 .•. o que acontece quando ê abalada a identidade da tribo?
5"". o que i o Mito par3 o lndio?
6~ Na s~lda do Egito. Deus fez sentir novament~ a sua presença nara os
Hebreusº A partir dessa expe~iincia
·tomo us Hebreus experimentavam
Deus?

· 7- o que mudou em relação

a· ª~~ITOS' d~nois da experiencia

de Deus .feita

pelos Hebreus?
8° Como st~ Paulo define a Missio do Evangelizador?
9= Quem qu zer ,dedicar .•. se a l!vangel i'zação e Catequese dos 'i'ndios
deve fazer?
10-~ Quais as condiç·ões para: qualquer tr-abe l ho de rvanqelização e
~uise
no Meio
dos
Tndios?
,
.
.
11,, Duais o s sinais dos tempos que o Fvanqe'l l zador..
tem que. ter
)2~ ouai a importancia da terra e sua ~osse no Aritiqb. Testa~ento
lndio?
í

o que
rfe Cate.,.

atencão?

e na~a o

