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Vinte e cinco anos depois do martírio de Dom Romero estamos diante de um 
panorama realmente novo. Partindo do significado peculiar de Dom Romero, 
tentaremos extrapolá-lo, relacionando-o com a crise hoje experimentada pela religião, 
sobretudo na Europa. Essa crise européia, que com o tempo talvez se torne mundial, 
não pode nos deixar indiferentes na América Latina. 

Memória 

Dom Romero: símbolo emblemático da opção pelos pobres da América Latina 

Passados 25 anos, pode-se dizer, sem medo: Dom Romero ficou cristalizado na 
memória popular e eclesial, e até na opinião pública da sociedade em geral, como “o 
mártir latino-americano por antonomásia”, o mais conhecido e o mais universalmente 
amado, amado até pelas pessoas afastadas da religião. 

Então nos perguntamos: por quê? Por pura simpatia com ele? Não, mas por 
méritos próprios. Quais? 

Dom Romero não abraçou logo de saída a teologia e a espiritualidade da 
libertação. Pelo contrário, foi um grande conservador (por isso foi nomeado Arcebispo), 
mas no fim da vida, na casa dos 60 anos, “converteu-se”.1 Deixou-se interpelar e 
mudou.2 Assumiu, de modo muito pessoal, essa teologia e essa espiritualidade e viveu-
as com total coerência, até em grau heróico. 

Mais ainda: como Arcebispo, conseguiu institucionalizar a opção pelos pobres 
em sua Igreja local, de modo que a prática pastoral da sua Arquidiocese foi de fato uma 
encarnação ou aplicação concreta dessa teologia e espiritualidade.3 Sua experiência 
não foi uma vivência pessoal meramente individual, mas arrastou consigo a vivência 
comunitária de toda uma Igreja local. 

Sua posição libertadora não foi simplesmente prática, mas penetrou a fundo no 
mundo teológico, dando mostras de notável lucidez. Suas homilias e seus escritos 
ocupam hoje oito volumes e constituem uma grande referência teológica. Seu discurso4 

                                                             
1. María LÓPEZ VIGIL, Piezas para un retrato, UCA Editores, San Salvador 1993, introdução, p. 9. O livro 
pode ser encontrado em http://servicioskoinonia.org/romero.  

2. Zacarias DÍAZ, En Santiago de María me topé con la miseria. Dos años de la vida de Romero (1976-
1976), años del cambio? Edição telemática disponível em http://servicioskoinonia.org/romero. 

3. Jon SOBRINO, Mons. Romero, UCA Editores, San Salvador 1989, p. 79. 

4. Cf. http://servicioskoinonia.org/relat/135htm ou http://servicioskoinonia.org/romero. 



como doutor honoris causa pela Universidade Católica de Lovaina constitui uma peça 
antológica da Teologia da Libertação. 

Por tudo isso, então, e não só por mera simpatia ou fama aleatória injustificada, é 
que Dom Romero é, como dizemos, um dos símbolos máximos da opção pelos pobres 
ou, o que dá na mesma, da teologia e da espiritualidade da libertação latino-
americanas. Há outros muitos mártires da América Latina, mas nenhum deles reúne em 
si essa realização eminente da opção pelos pobres, tanto na sua própria pessoa como, 
através dela, em uma Igreja local, com um respaldo teológico tão sério, e com a rubrica 
e o aval do sangue do martírio. 

Dom Romero: símbolo emblemático do conflito com o Estado 

É necessário reler a biografia de Dom Romero para recordar a exasperada 
tensão do conflito que o povo e a Igreja em San Salvador viveram com o poder do 
Estado. De fato, os anos de Arcebispado de Dom Romero foram anos de guerra, não 
declarada mas real. Perseguições, arrastões, desaparecimentos em massa, torturas, 
execuções extrajudiciais, matanças... eram “o pão nosso de cada dia” durante sua 
atividade pastoral. 

El Salvador era o país denominado de “as catorze famílias”: a desigualdade 
social era tão forte, que 14 nomes possuíam a imensa parte da riqueza do menor país e 
talvez do mais densamente povoado da América continental. Só em 1932, trinta mil 
camponeses foram massacrados por reivindicarem justiça. Maior ainda foi o número de 
mortos na guerra que estava começando nos anos de Dom Romero e que ele não pôde 
deter. Se o conflito já era de imensas proporções em si mesmo, teve um agravante 
maior no envolvimento dos EUA, com sua decisiva ajuda técnica e econômica ao 
governo e ao exército salvadorenhos na sua repressão ao povo.5 

Não se tratava, contudo, de um governo materialista, comunista, ateu..., mas – 
muito pelo contrário – de um governo dirigido por oligarquias “católicas”, para as quais 
muitos padres e bispos exerciam as funções de capelães. Esse Estado católico 
governado pela ultradireita capitalista e conservadora, se empenhou a fundo, com toda 
a força, em uma guerra contra seu povo, para defender a própria hegemonia e o 
sistema econômico de exploração. Essa repressão não apenas foi dirigida contra o 
povo organizado, mas especificamente contra a Igreja da libertação. “Seja patriota, 
mate um padre!” era um lema célebre da direita salvadorenha naqueles dias. Poder-se-
ia comparar a perseguição contra a Igreja salvadorenha com aquela efetuada pelo 
Império Romano contra os primeiros cristãos. E ainda se poderia comparar melhor com 
a perseguição sofrida pela primeira testemunha da verdade libertadora, Jesus: como se 
disse e já se repetiu, os mártires latino-americanos – o próprio Dom Romero em 
primeiro lugar – são mártires “jesuânicos”6 e não simplesmente “cristãos”. Como Jesus, 
executado pelo poder, Dom Romero exemplifica o conflito entre o seguimento de Jesus 
na opção pelos pobres e o poder estabelecido em uma sociedade burguesa. 

Dom Romero: símbolo emblemático do conflito com a Igreja institucional 

                                                             
5. Ficou celebremente conhecida a média do auxílio econômico em armamentos ao exército 
salvadorenho pelos EUA: um milhão de dólares por dia. 

6. Em várias passagens Jon Sobrino elaborou significativamente o tema do caráter jesuânico dos 
mártires latino-americanos. 



Dom Romero manteve um sentido de Igreja e uma fidelidade a esta, a toda 
prova. Seu lema episcopal: “Sentir com a Igreja”, definiu do princípio ao fim a sua 
identidade mais profunda. Ainda hoje preside a seu túmulo. 

No entanto, o Dom Romero já convertido à opção pelos pobres passou por 
notáveis dificuldades com a instituição eclesiástica superior, a vaticana. Dom Romero 
só conheceu os dezessete primeiros meses do Pontificado de João Paulo II, mas esse 
curto lapso de tempo bastou para manifestar o conflito. 

O primeiro que o intuiu foi o próprio Dom Romero. Passados alguns dias da 
eleição de Karol Wojtila como Papa, em uma celebração com sacerdotes, em Opico, as 
testemunhas declaram que ele teria manifestado esta opinião: “Receio esse novo Papa. 
Temo que ele não entenda a realidade de nossos povos latino-americanos. Ele vem da 
Polônia, vem do outro lado... E talvez vá respaldar o governo dos EUA. Para combater 
o comunismo, portanto. Crendo que assim defende a fé, que assim convém à Igreja...”7 

O tempo se encarregaria de lhe dar razão, e de lhe fazer experimentar 
pessoalmente esse conflito. Quando viajou a Roma, a Cúria Romana criou dificuldades 
para dar-lhe uma entrevista com João Paulo II, e ele mesmo teve que arrancá-la, 
chegando fisicamente perto do Papa na audiência geral e a reclamou. 

O testemunho que José María López Vigil apresenta8 daquilo que o próprio Dom 
Romero lhe contou, entre lágrimas, sobre a sua entrevista pessoal com João Paulo II é 
extremamente significativo: um João Paulo II sério e distante, que não acolhe a 
angústia de Dom Romero, e não acredita em seu testemunho pessoal sobre o Padre 
Otávio Ortiz, assassinado pelo Governo, sacerdote que o Papa considera guerrilheiro. 
O Papa Wojtyla pede a Dom Romero que mantenha boas relações com o Governo que 
está assassinando seus sacerdotes e camponeses, ele que durante toda a sua vida na 
Polônia foi oponente acérrimo do seu Governo... 

Nem queremos lembrar o caso da carta de Dom Romero que vazou da Cúria 
Romana para a embaixada norte-americana em San Salvador, que levou Dom Romero 
a se questionar, angustiado: “Mas então, Roma... de que lado está?” – do lado do povo 
e da Igreja em San Salvador ou do lado do Governo assassino e da embaixada norte-
americana?9 

Pode-se dizer que o conflito continuou depois da morte de Dom Romero: João 
Paulo II excluiu do programa de sua visita a San Salvador a visita ao túmulo de Dom 
Romero, incluindo-a depois subitamente e fora do programa, com o que, por uma parte, 
“cumpriu”, mas por outro lado não aceitou compartilhar com o povo salvadorenho a sua 
devoção por Dom Romero, deixando claro que não a endossava. 

Podemos também ver prolongado o conflito na nomeação do atual Arcebispo 
Lacalle para ocupar mais tarde a sede de Dom Romero: um Bispo estrangeiro (em uma 
Diocese onde era abundante o clero nativo), do Opus Dei (essencialmente contrário à 
espiritualidade latino-americana da libertação) e General do Exército que assassinara 
seu antecessor... É bem conhecida a política conservadora de João Paulo II na seleção 
dos bispos impostos às igrejas locais. O caso de Lacalle e o do sucessor de Dom 

                                                             
7. LÓPEZ VIGIL, ibid., p. 217-218. 

9. Ibidem, p. 282-285. 

10. Ibidem, p. 219. 



Helder Câmara, são provavelmente os mais clamorosos, dentre aqueles que a história 
dificilmente esquecerá. 

Este conflito eclesiástico-institucional com Dom Romero, não foi com ele 
pessoalmente, mas com toda a Igreja martirial dos pobres da América Latina. João 
Paulo II que, inexplicavelmente, beatificou e canonizou mais da metade dos santos 
registrados no Santoral Romano, não beatificou um só dos membros da “imensa nuvem 
de testemunhas” que formam a plêiade de mártires latino-americanos. Nem um só! 
Trata-se de um martírio coletivo rechaçado, não reconhecido, embora Karol Wojtyla 
tenha efetuado, simultaneamente, algumas das canonizações mais contestadas da 
história (a do Marquês de Peralta, José Maria Escrivá de Balaguer, ou a do Imperador 
Carlos de Habsburgo, por exemplo). As últimas notícias falam que o processo de 
beatificação de Dom Romero – que não foi possível impedir que começasse em âmbito 
diocesano – seria proposto como sendo reconhecido não como mártir, mas como 
“confessor”... 

A meu ver, as palavras de Dom Casaldáliga a Jon Sobrino continuam 
plenamente atuais: ”Não canonizem jamais São Romero da América, porque o 
ofenderiam. Ele é santo, mas de um modo muito particular. Já está canonizado. Pelo 
povo. Não é preciso nada mais...” É o que eu dizia a Jon Sobrino, quando visitei a 
sepultura do Arcebispo mártir. Eu lhe dizia: “Olhe, Jon, que ninguém imagine canonizar 
Dom Romero, porque seria como pensar que a primeira canonização não serviu...”10. 

Discernimento 

Dizíamos, por uma parte, que Dom Romero é símbolo emblemático da opção 
pelos pobres. E dizemos também que ele viveu um conflito máximo com o Estado e 
com a Igreja institucional. Trata-se de duas afirmações independentes ou ligadas 
causalmente? 

Dom Romero não viveu esse conflito durante toda a vida, mas somente “depois 
da conversão”, quando abraçou, convicta e coerentemente, a opção pelos pobres. Foi 
tão grave o conflito que lhe acarretou a morte, o martírio e – como estamos dizendo – 
ainda se prolonga nos dias de hoje. 

Vinte e cinco anos depois do seu martírio, quando o martirológio latino-
americano já pode ser contemplado em perspectiva histórica suficiente para avaliar e 
discernir, fica claro, para nós, que o caso de Dom Romero não foi um caso pessoal 
peculiar, nem muito menos excepcional, mas a expressão simbolicamente suprema de 
uma lei geral: “A opção pelos pobres comporta essencialmente uma incompatibilidade 
utópica, tanto com o Estado oligárquico capitalista como também com uma Igreja ‘de 
cristandade’”. Acreditamos que esse conflito é inevitável e irresolúvel. Vamos 
aprofundar essa conclusão. 

A opção pelos pobres e a teologia e a espiritualidade que a acompanham não 
são uma teologia a mais, nem uma espiritualidade entre muitas outras, dentro do 
sistema da “Igreja de Cristandade”. Significam, isto sim, um salto qualitativo, um novo 
paradigma, uma novidade sistêmica, uma forma de cristianismo qualitativamente 
diferente. Como disse muitas vezes Leonardo Boff, a opção pelos pobres é “o maior 
acontecimento da história do cristianismo desde os tempos da Reforma Protestante”... 

                                                             
11. P. CASALDÁLIGA, El vuelo del quelzal, Maiz Nuestro, Managua 1988, p. 10. Encontra-se também na 
biblioteca dos Servicios Koinonia: http://servicioskoinonia.org/biblioteca. 



Talvez essa opinião ainda esteja curta: em um certo sentido, a forma de cristianismo, 
que a opção pelos pobres representa, significa o começo da superação da forma de 
cristianismo que costumamos chamar de “cristianismo de cristandade”, o tipo de 
cristianismo que se formou no século IV dC como sucessor herdeiro da religião de 
Estado do Império Romano, um “movimento de Jesus” que acabou sendo transformado 
em religião sociológica, religião de Estado, Império cristão, “cristandade medieval”. A 
opção pelos pobres da Igreja Latino-Americana surge na história como a primeira 
superação radical da clássica aliança entre a instituição religiosa e o poder da 
sociedade, em prol de uma aliança direta com os pobres. A opção pelos pobres 
representa o fim da “Igreja de Cristandade” em favor de um resgate do cristianismo 
como “movimento de Jesus”, como religião dos pobres e daqueles que fazem aliança 
com eles, como um movimento popular profético para conseguir outro mundo possível, 
o mundo introduzido na ordem da vontade de Deus, a utopia que Jesus chamava de 
“Reinado [Reino] de Deus”. 

Há trinta anos surgiram entre as Igrejas Cristãs a espiritualidade e a teologia da 
libertação, um movimento renovador que postulava de fato a reconciliação do 
cristianismo com suas próprias fontes jesuânicas,11 uma possibilidade de tornar a ser o 
que foi no princípio: o “movimento de Jesus”, livre (diante dos poderes) e libertador (de 
todos os oprimidos). Poderia esse movimento transformar e renovar efetivamente a 
Igreja? Surgia, além disso, o movimento no continente onde habita a maioria católica, e 
nele ganhou muita força e teve promissoras realizações. A experiência se desenvolveu 
e durante algumas décadas ofereceu o seu carisma florescente à Igreja universal e à 
sociedade civil. Esta, certamente, saudou com júbilo a novidade... 

Mas a instituição eclesiástica, com a virada de retrocesso anticonciliar que Karol 
Wojtyla de fato lhe impôs, não foi capaz de acolher a possibilidade de renovação e 
conversão que se lhe oferecia. Pelo contrário, recuou para as estruturas de 
“cristandade”, ou seja, para a aliança com o poder estabelecido: pela sua orientação 
capitalista, anti-socialista e de reforço institucional. A Igreja da Libertação Latino-
Americana sofreu uma repressão sangrenta por obra dos interesses capitalistas norte-
americanos e mundiais, vivida sob os regimes militares de segurança nacional como 
terrorismo de Estado na maioria dos países latino-americanos. Nesse conflito, a 
instituição católica central abandonou a Igreja Latino-Americana, defensora do seu 
povo, e se alinhou do lado dos EUA, em conivência com as forças capitalistas e anti-
socialistas e antipopulares do Ocidente. Chile, Argentina, Peru seriam os casos mais 
sangrentamente clamorosos da conivência eclesiástica hierárquica com esse terrorismo 
de Estado; Nicarágua e El Salvador, o exemplo do alinhamento com os EUA para 
esmagar os movimentos revolucionários populares. O futuro se mostrará muito duro na 
sua crítica a essas páginas trágicas da história recente. O martírio de Dom Romero aí 
se destaca – como dissemos – como o símbolo emblemático do conflito entre o novo e 
o velho modelo de cristianismo, o da “Igreja de cristandade” e o da opção pelos pobres. 

Não foi possível uma Igreja da libertação assumida e reconhecida dentro da 
Igreja Católica nem de outras muitas igrejas cristãs. Nem tampouco foi possível evitá-la 
e erradicá-la (tão forte era o seu enraizamento popular, sua verdade e profecia). E aí se 
acha, ainda hoje, marginalizada e invisibilizada, rechaçada pelos poderes centrais, não 
reconhecida, perseguida e sufocada com as armas do poder eclesiástico, como – por 

                                                             
12. Era, mais uma vez, a “volta ao Jesus histórico”. 



exemplo, dentro da Igreja Católica – a nomeação e a imposição de bispos 
militantemente contrários à sua espiritualidade e à opção pelos pobres. 

Deve-se perguntar, a esta altura, tentando abordar a problemática religiosa atual: 
esta inviabilidade de uma Igreja libertadora dentro da Igreja Católica foi conjuntural ou 
será estrutural? Ocorreu simplesmente de fato, ou por necessidade intrínseca? Por 
causa do governo do Papa que foi concretamente Karol Wojtyla, ou apesar dele, indo 
além dele? Com um comando de outro tipo à frente da instituição eclesiástica, teria sido 
viável a conversão de uma “Igreja de cristandade” em uma Igreja Libertadora e de 
opção pelos pobres? Será que ainda é possível tal conversão, ou será inviável? 

Durante os 40 anos que se passaram desde o Concílio Vaticano II, ficamos 
pensando que essa inviabilidade era conjuntural, que se devia – entre outros motivos – 
a uma aleatória e lastimável contradição entre as exigências dos sinais dos tempos e a 
idiossincrasia concreta da pessoa detentora do poder máximo (que já sabemos que é 
personalista) na Igreja Católica, mas que no dia em que esse comando fosse coerente 
com as necessidades reais da Igreja e do Evangelho, tal inviabilidade desapareceria. 
Pensávamos que uma Igreja abertamente instalada nas orientações do Vaticano II iria 
desembocar, espontaneamente, na conversão aos pobres. Precisamente, a Igreja 
Latino-Americana da Libertação, surgida depois da Conferência de Medellín (1968), não 
era senão a aplicação do Vaticano II à realidade da América Latina, seu prolongamento 
mais coerentemente evangélico. Durante 40 anos – volto a dizer – estivemos pensando 
que quando o espírito do Vaticano II, posto em quarentena por Karol Wojtyla, recuperar 
na Igreja o lugar que lhe cabe, a Igreja como instituição tornará a acolher a opção pelos 
pobres e a espiritualidade libertadora.12 Considerávamos que a principal tarefa 
pendente era a da recuperação do espírito conciliar e o seu “aggiornamento” 
interrompido, o “pôr em dia” [a Igreja] após o tempo perdido. Mas, na realidade, será 
que as coisas ainda são vistas assim? Tentemos responder olhando para o futuro. 

Futuro 

Passados já 25 anos do martírio de Dom Romero e 40 do encerramento do 
Vaticano II, a perspectiva mudou. Também aqui acontece o dito: “Quando já tínhamos a 
resposta, mudaram a nossa pergunta”. No mais profundo do cristianismo e da 
sociedade as perguntas se transformaram substancialmente nesses últimos anos.13 A 
crise da religião na Europa14 talvez seja a ponta visível de um imenso iceberg epocal, 
que está crescendo silenciosa e quase invisivelmente: uma deserção em massa de fiéis 
cristãos que se afastam da Igreja, uma geração jovem que praticamente em bloco se 
recusa a entrar, uma quase total perda de credibilidade15 e de reconhecimento social, 
um confinamento do eclesiástico ao campo do tradicional-cultural, e uma imponente 

                                                             
13. Agora, tendo já entrado no terceiro milênio, tratar-se-á de uma espiritualidade e de uma teologia 
articulada com a teologia do pluralismo como novo paradigma adicional emergente, aberta à 
reconsideração do estatuto da própria religião – como diremos a seguir. 

14. J.M. VIGIL, “Adiós al Vaticano II. No aggiornamento sin mutación”: na revista temática Discipulos: 
http://www.ciberiglesia.net/discipulos/07/07eclesiologia-adiosvaticanoII.htm. 

15. Cf. o número monográfico da revista teológica Alternativas sobre “A crise da religião na Europa, novo 
lugar teológico”. 

16. “A TV e a Igreja são as duas instituições em que os espanhóis menos acreditam, segundo enquete 
realizada pelo CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), simultaneamente com 17 países latino-
americanos para poder comparar as opiniões em todos eles”. El País, 21/10/04, Madrid. 



indiferença social perante a Igreja,16 configuram hoje os traços maiores da atitude da 
sociedade moderna européia.17 Nessa sociedade européia avançada, pós-industrial, 
“do conhecimento”, as “religiões”18 vão se mostrando sempre mais como formas 
superadas, configurações sociais que a religiosidade permanente do ser humano 
revestiu neste último período da história, de menos de uns cinco mil anos para cá.19 Por 
sua parte, a religiosidade arqueologicamente datada do ser humano, remonta a mais de 
150 mil anos. “Religiões”, no sentido concreto em que usamos essa palavra, só houve 
nos últimos 5.000 anos, como a forma de religiosidade conatural das sociedades 
agrárias, aquelas que se formaram com o neolítico. As instituições religiosas foram 
nelas como que o software que serviu de programação para os membros de cada 
sociedade: deu-lhes identidade, sentimento de pertença, ideologia profunda, controle, 
submissão..., mediante uma cosmovisão totalizante veiculada por uma série de 
“crenças” propostas como indiscutíveis a que se deve submissão absoluta e 
inquestionável...20 

Religiões: esta foi a forma usada para se revestir a eterna dimensão religiosa do 
ser humano desde a era agrária, época que, precisamente, está terminando nos dias de 
hoje. Estamos assistindo, com efeito, ao momento histórico em que, na Europa, como o 
lugar de realização mais avançada, estão desaparecendo os últimos vestígios da 
sociedade agrária. Estamos entrando em uma nova etapa21 da evolução humana, em 
uma sociedade substancialmente diversa e com uma epistemologia radicalmente outra. 
Os dados parecem corroborar a previsão segundo a qual as “religiões” – sempre neste 
sentido preciso que estamos dando à palavra –, conforme avançar a implantação 
cultural da sociedade pós-industrial, a sociedade do conhecimento, vão entrar em 
aguda crise, subsistindo como realidades do passado, embora, logicamente, isto não vá 
ocorrer da noite para o dia, mas vão permanecer um bom tempo ainda, enquanto 
perdurar a presença da sociedade agrária em nosso mundo atual... A religiosidade vai 
permanecer, consubstancial que é com o ser humano; as “religiões”, pelo contrário, 
como configurações concretas sociais da religiosidade agrária, entrarão em franco 
declínio. 

Não podemos, dada a brevidade do nosso texto, apresentar nem discutir a fundo 
essa re-interpretação do significado de Dom Romero quando relacionado com a nova 
problemática mal e mal vislumbrada atualmente no que tange à crise da religião, mas 
queremos concluir lançando algumas interpelações que possam abrir caminhos de 
reflexão que a figura de Dom Romero nos sugere. 
                                                             
17. “Não acredito que a Igreja espanhola tenha diante de si, falando propriamente, uma ofensiva laicista. 
O que tem diante de si é algo muito mais sério: uma enorme indiferença religiosa, um desprestígio social 
sem comparação na Europa, uma sociedade que não aceita a sua tutela moral, uma queda em vôo 
picado de seus recursos humanos; um gravíssimo problema de financiamento a médio prazo”. Rafael 
AGUIRRE, em: El Correo, Bilbao 06/10/04. 

18. Embora eu o diga extrapolando o que melhor conheço: a Igreja Católica espanhola. 

19. Falo de “religiões” em um sentido preciso que depois concretizarei. Não estou simplesmente me 
referindo à religiosidade, à espiritualidade, ou à busca religiosa do ser humano. 

20. A religião mais antiga, o hinduísmo, não tem mais de uns 4.500 anos. 

21. Cf. Marià CORBI, Religión sin religión, PPC, Madrid 1996, 21-22. 

22. Estaríamos em um novo tempo “axial”, segundo Karl JASPERS (Von Ursprung und Ziel der 
Geschichte, 1949), ou em uma “metamorfose” da religiosidade, segundo Juan MARTÍN VELASCO 
(Metamorfosis de lo sagrado y el futuro del cristianismo, Sal Terrae, Santander 1998). 



Na Europa que rechaça as “religiões”, Dom Romero continua sendo uma luz, e o 
seu gesto martirial e o de sua Igreja continuam sendo admirados e acolhidos. Será que 
a espiritualidade e a opção pelos pobres eram já de certa maneira uma resposta 
antecipada para a crise das religiões em seu confronto com a modernidade? Serão a 
opção pelos pobres e a espiritualidade da libertação a dimensão mais profunda da 
religião, e serão por isso aquelas que melhor se salvarão do declínio das religiões 
tradicionais? Será também por isso que a religião-instituição se deu e se dá tão mal 
com elas? Será verdade que são incompatíveis com a “Igreja de cristandade”, com as 
religiões-instituição, enquanto estas trazem inscrito nos próprios genes a sua identidade 
de “poder religioso-social em busca de aliança com o poder social” (religião de Estado, 
religião de sociedade, religião de instituição)? Será que a forma de “religião” não é a 
mais adequada para o Evangelho de Jesus? Será que o cristianismo de libertação 
deveria enfrentar o tema da crise da religião e pensar em passar a uma nova “forma” 
religiosa, indo além da forma “religião”, além das “religiões”?22 Será que a renovação 
futura do cristianismo dentro da sociedade pós-agrária e do conhecimento consistirá em 
resgatar jesuanicamente o seu caráter de “movimento de Jesus”? Será que a opção 
pelos pobres é a versão atualizada da “regra de ouro”,23 como o mínimo e mais 
profundo comum denominador ético das religiões, e à qual cabe sair à praça pública da 
nova sociedade mundial para além do controle de uma instituição religiosa, para se 
transformar no fundamento de uma ética mundial e uma nova religiosidade mundial? 

Além de todas as perguntas que suscita, o aniversário do martírio de Dom 
Romero nos lembra que os seus 25 anos estão sendo ainda celebrados sob o 
pontificado do Papa “que veio do outro lado”,24 e a cujo respeito Dom Romero receava 
que “talvez não compreenda a Igreja Latino-americana”; e nos lembra também que, por 
isso mesmo, a Igreja institucional ainda não se acha em condições de (re)descobrir a 
opção pelos pobres. Mas nos convida a ir mais além. Convida-nos a considerar a 
possibilidade que a opção pelos pobres e a espiritualidade da libertação talvez possam 
continuar sendo inviáveis na Igreja-“religião”, inclusive sob um Papado reformado, eleito 
democraticamente, exercido colegialmente, evangelicamente convertido à causa dos 
pobres. Poder-se-ia pensar que a opção pelos pobres e a espiritualidade da libertação 
talvez estejam em um nível de utopia tão alto – ou tão profundo – que a sua realização 
plena parece inviável dentro da forma histórica institucional das “religiões”? Poderíamos 
pensar que esse Dom Romero “inviável” e, por isso mesmo, mártir, mas profundamente 
vivo na memória e na acolhida da sociedade civil – inclusive a mais leiga – seria como a 
ponta desse iceberg enorme, invisível por estar submerso, pedindo para vir à flor da 
água “crendo de outra maneira”, dando o passo que o cristianismo ainda não deu 
verdadeiramente para o terceiro milênio, criando essa nova forma de religiosidade que 
os mais perspicazes estudiosos da religião começam a detectar como um clamor surdo, 
mas ensurdecedor? 

São estas as reflexões e perguntas que me suscita a celebração do aniversário 
do martírio de Dom Romero, em um mundo que 25 anos depois está dando à luz uma 
mutação religiosa epocal, cuja manifestação maior talvez esteja hoje ocorrendo na 

                                                             
23. Mais uma vez, no sentido preciso que estamos dando à palavra, não em sentido genérico. 

24. Lc 6,31: “Tratem os outros como desejariam que eles tratassem vocês” (Tradução da Bíblia Latino-
Americana). 

25. M. LÓPEZ VIGIL, ibidem, p. 217-218. 



Europa, mas que em um mundo mundializado – que na medida em que o for de 
verdade já é “um só mundo” – esta problemática já não é só européia, mas 
compartilhadamente mundial. Deixo muitas perguntas abertas e prometo voltar a elas, 
convidando também o leitor e a leitora e as comunidades – sobretudo da Europa – a 
enfrentá-las. 
José María Vigil 

 


