
Crença nos 
espaços 

intermediários: 
Santa Clara e o 
Bem Comum

Capítulo 2021 dos Franciscanos de Allegany

Fr. David B. Couturier, OFM. Cap.



Uma teologia da pradaria - uma maneira 

realista de falar sobre a graça e o 

pecado

Dra. Serene Jones

Primeira mulher presidente do Union 

Theological Seminary, New York City



Depois de muitos anos de um casamento 
aparentemente feliz e devota da igreja ...

A mãe da Dra. Jones revelou 
brutalmente que ela estava tendo 
um caso amoroso de longa data 

com um amigo da família.



As reações de seu pai aos ataques 
cruéis de sua esposa
A misericórdia é todo o 
processo de se tornar 
permanentemente 
perdoador, de viver em 
um modo de 
conhecimento e presença 
divinos. Às vezes, 
infelizmente, a vida muda 
de direção, afastando-nos 
da graça e deixando-nos 
abandonados na desolada 
terra do pecado.



... como se sua traição

Meu pai, aos oitenta anos, aprendeu essa dura

verdade no dia em que soube da infidelidade de

minha mãe. Ele a perdoou por sua mentira e nunca

sentiu que ela deveria ser punida por isso ou

desejou qualquer dano a ela. Ele a perdoou porque

viveu com o conhecimento constante da

misericórdia. Ele sabia que ela era uma mulher

sofrida. Mas ele não conseguia conciliar o que ela

havia feito com sua visão mais ampla de Deus e o

significado último da vida humana. Foi como se a

traição dela jogasse uma pedra enorme no meio de

seu sistema de crenças fundamentais, quebrando

seu senso do divino e todas as verdades teológicas

que ele pensava ter.



“A crença vive no espaço intermediário de nossas 
relações, nosso tecido conectivo. Quando esse 
tecido se rasga, todo o grupo sente o rasgo. ”



David 
Brooks….

Em 2020, os Estados Unidos falharam em se 
distanciar socialmente e testar para o coronavírus 
e sofreram uma das maiores taxas de infecção e 
mortalidade no mundo desenvolvido. Milhões 
decidiram que usar uma máscara infringia sua 
liberdade individual.

Os americanos sempre foram um povo 
individualista que não gosta que digam o que 
fazer. Mas, em tempos de crise, eles 
historicamente ainda tiveram a capacidade de 
formar o que Alexis de Tocqueville chamou de 
“corpo social”, uma comunidade coerente capaz 
de ação coletiva. Durante a Primeira Guerra 
Mundial, por exemplo, milhões serviram em casa e 
no exterior para vencer uma guerra distante, 
respondendo a cartazes de recrutamento que 
diziam “Eu Quero Você” e “Todos os Americanos”.

Esse senso básico de povo, de pertencer a uma 
empresa comum com um destino compartilhado, é 
exatamente o que está faltando hoje.



Algo no espaço intermediário de

nossas relações sociais, algo no

tecido conectivo daquilo que nos une

como povo se rompeu. Os resultados

são perigosos e assombram nosso

caráter nacional. A insurreição do

Capitólio dos Estados Unidos por

apoiadores da oposição, nacionalistas

brancos e supremacistas é um

testemunho de nosso frágil estado

cultural.



“A confiança social é uma medida 
da qualidade moral de uma 
sociedade - se as pessoas e 

instituições nela são confiáveis, se 
cumprem suas promessas e 

trabalham para o bem comum. ” Ele 
continua sugerindo: “Quando as 

pessoas em uma igreja perdem a fé 
ou a confiança em Deus, a igreja 

entra em colapso. Quando as 
pessoas em uma sociedade perdem 

a fé ou confiança em suas 
instituições e umas nas outras, a 

nação entra em colapso”. 



Confiança Social:

Menos de um em cada 
quatro americanos 
acredita que o governo 
federal, as corporações 
americanas e a mídia 
nacional sejam honestos.

Menos de dois em cada 
cinco americanos sentem 
que “a maioria das 
pessoas é confiável.”



Quando o vírus chegou aqui, ele encontrou um país com graves 
problemas subjacentes e os explorou implacavelmente. Males 

crônicos - uma classe política corrupta, uma burocracia 
esclerosada, uma economia sem coração, um público dividido e 

distraído - não foram tratados durante anos. Aprendemos a 
conviver desconfortavelmente com os sintomas. George Packer, 

The Atlantic (junho de 2020)



Precisamos fazer algo radicalmente 
novo…

Independência

Autonomia

Auto atualização

Escolha pessoal

Bem comum

Atento ao

Tecido Conectivo

Entre nós



Não vai ser fácil…

Ainda vivemos em uma sociedade altamente 
racializada, onde a cor da pele e a textura do 
cabelo continuam a condicionar o avanço social, 
o acesso ao ensino superior, os níveis de 
assistência médica, a segurança nas ruas e 
emprego no local de trabalho. Ainda vivemos 
em uma sociedade grosseiramente baseada em 
classes, apesar de nossos adorados hinos 
sentimentais à democracia e igualdade, onde as 
disparidades de renda estão aumentando, a 
pobreza está se aprofundando e as classes 
média e baixa das famílias americanas são 
menos ricas hoje do que eram duas ou três 
décadas atrás. Tudo porque a classe rica tem 
suas mãos nas alavancas do poder político e 
agora são capazes de manipular a realocação 
de distritos eleitorais, nomear seus aliados nos 
tribunais e restringir o voto para atingir seus 
objetivos.



Só fé…..
Sabemos que somente a força 
da fé pode resolver a 
desconfiança social que nos 
aflige. Somente a fé pode 
fornecer a vontade política 
para contribuir para o bem 
social e somente a fé pode 
desenvolver em nós a 
conversão de imaginações e 
visões de mundo necessárias 
para construir um bem comum 
que seja durável e justo.



Clara e a Conversão da sua Imaginação

• Protegida, supervisionada, 
subordinada e controlada;

• Recusou as normas de 
gênero de sua época;

• Nunca superou a memória de 
Francisco;

• A cosmologia de uma 
“fraternidade universal”



Clara e o bem comum

• Caridade mútua

• “O último entre os menos”

• Não um consenso de vontades, 
mas o ponto final é o bem comum, 
a forma dinâmica que torna a vida 
da comunidade vibrante, 
inspiradora, inclusiva e 
capacitadora.



A liberdade de viver a caridade mútua

As formas de vida religiosa vigentes em 
seu tempo funcionam para fins de 
hierarquia, de separação de poderes, de 
controle das paixões e do bom andamento 
dos hábitos de vida religiosa. Os “bons 
religiosos” vivem de acordo com a lei e a 
ordem do decoro religioso e encontram a 
vontade de Deus de forma precisa e 
inequívoca, obedecendo aos comandos de 
um superior religioso.

Clara está procurando outra coisa. Ela 
quer encontrar a vontade de Deus em 
mutualidade e interdependência. Ela 
acreditava fortemente que a vontade de 
Deus deve ser encontrada precisamente 
no tecido conectivo entre nós.



Artrite reumatoide e tecidos conjuntivos

Aqueles que sofrem de artrite 
reumatoide (AR) podem nos ensinar 

uma grande lição aqui. RA é 
fundamentalmente uma inflamação 

do tecido conjuntivo que une as 
articulações umas às outras, 

permitindo a função digital e a 
locomoção ambulatorial, nossa 

capacidade de andar. Com o tempo, 
o tecido fica cada vez mais 

inflamado e então começa a erodir e 
se deteriorar, deixando o osso 
arranhar o osso, destruindo a 

flexibilidade e agilidade e causando 
uma dor enorme. Com artrite 

reumatoide, nossas articulações não 
funcionam mais bem juntas.



Hoje precisamos de homens e mulheres na 
religião apaixonados pela importância do 

tecido conjuntivo entre nós

Temos olhos para ver e ouvidos 
para ouvir as alegrias, 
ansiedades, esperanças e sonhos 
desta época, e ainda assim 
somos prejudicados em nossa 
capacidade de agir com 
flexibilidade e agilidade, porque o 
osso agora está raspando contra 
osso, junta contra junta. 
Precisamos de mulheres e 
homens que estejam dispostos a 
reparar o tecido conjuntivo entre 
nós.



Chega dos bispos guerreiros da cultura…

Chega de bispos “guerreiros da 
cultura” das últimas décadas que 
parecem amar o som de osso 
contra osso! Chega dessas 
religiosas e religiosos cuja voz na 
Igreja é apenas de protesto e 
provocação. A inflamação quando 
sustentada é corrosiva da 
agilidade e flexibilidade que o 
povo de Deus precisa para 
responder às mudanças em um 
momento de acelerações 
extremas. 



Precisamos de especialistas que 
sejam apaixonados pelos tecidos 
conjuntivos da Igreja e que estejam 
comprometidos com sua cura, 
quando e onde eles estiverem 
inflamados ou erodidos. Não é mais 
suficiente ficar do “lado certo” de 
uma questão. Certeza dogmática, 
seja à esquerda ou à direita, não é o 
que é necessário hoje. Precisamos 
abrir mão da segurança de nossos 
dogmas pessoais e da segurança de 
nossos espaços privados e escolhas 
autônomas.

Não basta ficar dentro dos 
parâmetros seguros do pensamento 
de tolerância que interrompe o 
diálogo e a discussão quando cada 
pessoa atingiu seu nível máximo de 
autonomia e escolha. Tolerar os tons 
ásperos de osso contra osso, desde 
que todos sejam sinceros em suas 
crenças pessoais, ainda é doloroso 
e paralisante.



Jean Molesky-Poz

Jean Molesky-Poz demonstra o
que ela chama de “práxis da
presença” de Clara, o caminho
que leva de uma cultura de
isolamento e interesse próprio
para uma cultura de caridade
mútua e bem comum. Usando as
Cartas de Clara a Agnes, ela
destaca quatro passos para a
caridade mútua. Vou usá-los,
mas vou expandir sua análise e
desenvolver uma teoria do
estágio que leva ao reparo dos
tecidos conjuntivos em nossas
comunidades.



Teoria do Estágio de 
Reparação do Tecido 
Conjuntivo na Igreja Reparar

Contemplar

Considerar

Olhar



Caridade Mútua Intencional

1. Ela respeitava suas irmãs;

2. Mostrou-lhes um profundo calor, carinho e cuidado;

3. Ela era responsável e prestava contas às suas irmãs;

4. Ela estava disposta a mudar por eles.



Papa Francisco

Uma opção preferencial para os pobres Uma opção
preferencial para o planeta



Diversidade

Diversidade é mais do que o acúmulo de diferenças. O Papa 
sugere que a diversidade só é possível quando existe um 
ecossistema que permite que diferentes espécies existam, 
interajam, cooperem e participem do mundo na beleza e na 

complexidade das suas diferenças. Dito de outra forma, 
‘hacceitas’ é vazia sem fraternidade.



Clara de Assis fez de São Damião mais do que um convento. Ela fez disso um lar comum, 
onde crianças vinham para cura e peregrinos para orar, onde cardeais buscavam conselho 
e leprosos imploravam por misericórdia. Clara construiu uma casa comum, onde não havia 
alienígenas ou estranhos, nenhuma divisão por status ou classe. Só existia a caridade 
recíproca e o bem comum, desenvolvido na oração contemplativa e protegido pela pobreza 
absoluta, porque Clara sabia que era o amor que movia o sol e as outras estrelas.



É o amor….

que nos une como irmãs e irmãos. 

Que sempre seja assim para os 

franciscanos e

frades franciscanos de Allegany, na 

magnífica casa comum que nosso 

gracioso Deus nos deu.

Santa Clara, rogai por nós! Amen.  


