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RESUMO: Discutido à luz da Doutrina Social da Igreja, este estudo busca apresentar e

questionar os reais motivos que levariam membros de comunidades cristãs e/ou seus

partícipes a tornarem-se migrantes em missões religiosas. O estudo analisa os discursos

que são incorporados e revestidos de religiosidade e abrigam por trás um teor político-

ideológico  distinto.  Dessa  forma,  tem como  objetivo  refletir  acerca  das  posições  dos

migrantes em missões religiosas. Conta com as publicações de cunho oficial da Igreja

Católica  e  busca  explicitá-las  ao  apresentar  as  possíveis  contradições  presentes  nos

movimentos religiosos e sociais como: Movimento Apostólico de Schoenstatt (Alemanha);

Missionários Combonianos (Itália); Católicas pelo Direito de Decidir (Estados Unidos), e
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Comunidade Canção Nova (Brasil). A pesquisa é de natureza qualitativa e o método de

análise de conteúdo.  Seus resultados contribuem para identificar as diversas posições

dos discursos presentes nos processos migratórios.

Palavra-chave: Migrantes. Missionários religiosos. Discursos. Doutrina social da igreja.

INTRODUÇÃO:

O ser humano é um ente em busca de respostas subjetivas que justifiquem o real

sentido da sua existência objetiva.  Questionamentos como ‘Quem sou eu?’,  ‘De onde

vim?’, ‘Para onde vou?’, sempre motivaram o ser humano a procurar externamente suas

dúvidas interiores. A crença em um ser superior oferece uma possibilidade de, ao menos,

procurar-se a reflexão sobre essa constante procura de um sentido.  Nessa busca de

sentido – aqui exposto através de uma religião - encontram-se inúmeros exemplos de

pessoas que abdicaram de riqueza, conforto, status, para viver em nome de uma crença e

de um ideal. Nomes conhecidos como Irmã Dulce, Madre Tereza de Calcutá, Francisco de

Assis  e Francisco Xavier são exemplos de pessoas que entendiam essa vida terrena

como uma passagem para a vida espiritual e, por isso, precisavam propagar essa fé e

doutrina em que acreditavam. 

Parte-se do entendimento basilar que um missionário religioso é antes de tudo um

ser humano e, por honestidade intelectual,  também um ser crente-religioso. Dessarte,

essa pessoa que escolhe livremente sua crença (e regras), e que possui também o livre

arbítrio  em permanecer  em seu  local  físico  ou  deslocar-se  para  cumprir  os  objetivos

missionários da sua fé, ela realmente atende o dito pela sua crença religiosa ou deixa-se

influenciar por questões políticas e ideológicas que contaminam àquele discurso? 

No momento que ocorre a transmissão da mensagem missionária (quer seja de

modo físico ou virtual), esse ensinamento é passado pelos missionários, em contrapartida

percebe-se que dentro da própria Igreja Católica existe divergências entre os discursos,

uns em que aproximam-se ao dito conservadorismo, e outros que defendem - aberta ou

implicitamente – posicionamentos mais progressistas. Isso não deixa de ser interessante,

pois ambos os lados afirmam possuir a verdadeira palavra de Cristo e da Igreja Católica e

acabam  por  gerar  conflitos  de  ordem  física,  cultural  e  histórica,  tornando  o  ato  de

missionar uma simples catequização ideológica das comunidades missionadas. 

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: OS LIVROS QUE A COMPÕE



A Doutrina Social da Igreja é composta por uma série de encíclicas promulgadas

pelo Papas da Igreja Católica e mais alguns documentos oficiais acerca da atuação da

Igreja e do ser humano no âmbito social, e nela não existe a chamada ‘infabilidade papal’

(que  nessa  crença  apenas  existe  em casos  relativos  a  fé  e  a  moral).  E  são  esses

documentos que acabaram formado também o pensamento uno que a Igreja Católica

defende. Para ela as:

“(...) responsabilidades referentes à construção, à organização e ao
funcionamento  da  sociedade:  obrigações  políticas,  econômicas,
administrativas, vale dizer, de natureza secular, que pertencem aos
fiéis leigos, não aos sacerdotes e aos religiosos” (COMPÊNDIO DA
DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA - CDSI, 83).

Compõe  os  documentos  do  ensinamento  católico  no  âmbito  social:   Rerum

Novarum (1891), em que propõe a questão das condições em que viviam os operários em

torno da revolução industrial. (Leão XIII, 1878-1903); Quadragesimo Anno (1931), em que

amplia  a  doutrina  social  cristã.  Traz  o  tema  do  totalitarismo,  nos  regimes  fascista,

comunista, socialista e nazista. (Pio XI (1922-1939), Mater et Magistra (1961, João XXII) e

Pacen in Terris (1963), afirma que a questão social é responsabilidade de todos (João

XXIII  (1958-1963);  Nas Cartas apostólicas do Concílio Vaticano II  a  Gaudium et spes

(1965),  Dignitatis  Humanae  (1965),  e  enfatizado  o  direito  à  liberdade  religiosa.  Na

Populorum Progressio (1967) e na Octogesima Adveniens (1971), é criado o Conselho

Pontifício  Justiça  e  Paz,  que  tem  como  objetivo  aproximar  a  Igreja  daqueles  mais

necessitados,  como  os  pobres  e  marginalizados.  (Paulo  VI,  1963-1978);  Laborem

Exercens (1981), Sollicitudo Rei Socialis (1987),  Exortação Apostólica. Christifideles laici

(1988) e  Centesimus Annum (1991),  Compêndio  da Doutrina  Social  da  Igreja  (2004),

(João Paulo II, 1978-2005); Caritas in Veritate (2009), o desenvolvimento da pessoa em

sua integralidade é defendido sendo pautado na caridade e na verdade. (Bento XVI, 2005-

2013); Laudato Si (2015) o ser humano como responsável pela preservação ecológica no

mundo. (Francisco, 2013 –       ).

Nota-se que essa chamada “Doutrina Social da Igreja” é um importante apanhado

de reflexões e orientações para os fiéis católicos e, direta ou indiretamente, para todo o

mundo. Concordar ou fazer concordar não é a função deste, mas sim, perceber até que

ponto os ditos ‘missionários religiosos católicos’ são realmente ‘missionários religiosos

católicos’. Para João Paulo II a Doutrina Social da Igreja

“(...) situa-se no cruzamento da vida e da consciência cristã com as
situações  do  mundo  e  exprime-se  nos  esforços  que  indivíduos,
famílias, agentes culturais e sociais, políticos e homens de Estado
realizam para lhe dar forma e aplicação na história” (JOÃO PAULO



II, Carta encíclica Centesimus annus, 59).

O posicionamento sobre a ação e relação social no mundo contemporâneo talvez

seja um dos mais que levam dúvidas e conflito entre os próprios católicos. É fato que os

evangelhos apresentam um Jesus que ajuda,  defende a acompanha os necessitados,

mas  não  um  Jesus  que  tem  unicamente  esse  contato  com  os  mais  carenciados.

Exemplos  como  Zaqueu,  o  cobrador  de  impostos  arrependido,  Mateus  (Apóstolo  e

também  ex-cobrador  de  impostos),  mostra  que  Jesus  não  fazia  distinção  por  classe

social. Século passado, em Puebla, a Conferência Episcopal Latino Americana (CELAM,

1979) manifesta um documento em que afirma o dever de atuação em com uma “opção

preferencial  pelos  pobres”.  (p.  40).  Com  essa  porta  aberta  surgia  a  Teologia  da

Libertação,  em  que  os  pensadores  religiosos  e  não  religiosos  utilizavam-na  como

alavanca para inserir um discurso sobrepujantemente social no interior dos templos. Esse

fator acaba por contribui para uma maior falta de unidade no discurso católico, e aos

ensinamentos das Encíclicas que acabaram por raramente chegar aos púlpitos e, dessa

forma, aos leigos.  

MOVIMENTOS MISSIONÁRIOS REIGIOSOS3:

1. COMUNIDADE CANÇÃO NOVA

A Canção Nova é uma comunidade de vida consagrada da Renovação Carismática

Católica.  Fundada  em  1978  pelo  Padre  Jonas  Abib  (hoje  monsenhor)  e  pelo  casal

Wellington Silva Jardim e Luzia Santiago, é a comunidade católica brasileira que mais

desloca pessoas para suas missões, sendo seu maior evento, o PHN (Por Hoje Não),

atinge a incrível marca de quase cento e cinquenta mil pessoas no final de semana em

sua  sede  principal,  no  município  de  Cachoeira  Paulista,  São  Paulo.  Alcança  o

“Reconhecimento Pontifício” em 2014 e com isso a Comunidade Canção Nova garante a

chancela que sua “missão vai estar a serviço não somente da Igreja local (arquidiocese

ou diocese), mas a serviço da Igreja no mundo inteiro.”4 

São missionários em vinte e uma cidades brasileiras de treze estados e em mais

3  Eduardo Taborda teve a oportunidade de presenciar a organização de mais de um dos locais citados no
estudo  como:  Comunidade  Canção  Nova  (Cachoeira  Paulista,  sede  Brasileira  e  Fátima,  sede  em
Portugal); Movimento Apostólico de Schoenstatt (Brasil: Santa Maria/RS, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS;
Portugal: Lisboa e Aveiro; Alemanha: Koblenz – Sede Internacional do movimento - Münich, Dortmund,
Fulda, Emsdetten); Missionários Combonianos (Portugal: Coimbra e Lisboa). 

4 CANÇÃO  NOVA,  disponível  em:  http://comunidade.cancaonova.com/reconhecimento-pontificio/o-que-
muda/. 
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cinco  cidades  fora  do  Brasil,  sendo  elas:  Assunção  (Paraguai);  Fátima  (Portugal);

Jerusalém  (Israel);  Roma  (Itália)  e  Toulon  (França).  A  Comunidade  Canção  Nova

apresenta como missão e carisma em seu site

(...) evangelizar, comunicar Jesus e a vida nova que Ele veio trazer, pelos
Encontros e, de maneira preferencial, mas não exclusiva, através dos meios
de comunicação social.  A Comunidade Canção Nova atua nas áreas da
educação, da saúde, das artes, da cultura e da promoção social,  com o
objetivo  específico  de  contribuir  concretamente  na  transformação  do  ser
humano  e  das  estruturas  sociais.  Como  associação  de  fiéis  cristãos,  a
Comunidade  Canção  Nova  busca  cultivar  e  profundar,  portanto,  sua
pertença e inteira comunhão com a Igreja Católica e o expressa através de
seu amor, obediência e dedicação ao Papa e aos Bispos em comunhão com
ele. Procura sempre colocar-se, em tudo, a serviço da edificação da Igreja e
em fidelidade ao carisma próprio. Tem por finalidade a formação de homens
novos para um mundo novo, através da evangelização, de modo a preparar
e apressar a vinda gloriosa do Senhor. Participa da graça que foi dada à
Igreja nos dias de hoje: uma nova efusão do Espírito Santo e enviada a
realizar  sua  missão em comunhão com toda a Igreja.  (CANÇÃO NOVA,
http://comunidade.cancaonova.com/quem-somos/)

A Canção Nova,  além dos  deslocamentos  migratórios  missionários  tradicionais,

apresenta uma forma contemporânea de aproximar o discurso aos missionados. Em 1994

passa a operar a Rádio Canção Nova, que começa a difundir via satélite para todo o país.

Em 1998  a  programação  da  Rádio  Canção  Nova  passa  a  ser  também por  meio  da

internet. Em 2004 lança a primeira WebTV católica do mundo, e atualmente conta com a

Rede Canção Nova de Televisão, que veicula programas gravados e ao vivo direto de sua

sede em Cachoeira Paulista para todos os continentes via Canção Nova Internacional. A

força missionária dessa Comunidade pode ser comprovada também quando observada a

influência  política  que  ela  alcança.  Ao  atender  o  pedido  feito  pela  Congregação  da

Doutrina da Fé, em 2002, através da Nota Doutrinal sobre algumas questões relativas à

participação  e  comportamento  dos  católicos  na  vida  política.  Nesse  documento  é

relembrado o pedido de João Paulo II (2002) em que

os  fiéis  leigos  não  podem de  maneira  nenhuma abdicar  de
participar na ‘política’,  ou seja,  na multíplice e variada acção
económica,  social,  legislativa,  administrativa  e  cultural,
destinada a promover de forma orgânica e institucional o bem
comum, que compreende a promoção e defesa de bens, como
são a ordem pública  e  a  paz,  a  liberdade e a  igualdade,  o
respeito  da  vida  humana  e  do  ambiente,  a  justiça,  a
solidariedade, etc. (VATICANO, Nota Doutrinal sobre questões
políticas. Cap. 1. 01)

Nesse contexto, a Canção Nova permite que alguns candidatos a cargos públicos,

alinhados com a Doutrina Social da Igreja, tenham uma constante visibilidade em sua



programação de Televisão, tendo muito provavelmente garantido a eleição de pelo menos

quatro deputados, sendo três federais (Gabriel Chalita por São Paulo, Flavinho também

por São Paulo e Eros Biondini por Minas Gerais) e dois estaduais (Márcio Pacheco e

Miriam Rios, no Rio de Janeiro). Não cabe nesse analisar a plataforma individual de cada

eleito, mas com esse exemplo demonstro a força missionária que um movimento religioso

alcança tanto no contexto do deslocamento físico quando pelo alcance desses mesmo

missionários, mas de forma virtual quando seus shows e eventos são transmitidos online

para todo o país, e fora. 

2. MOVIMENTO APOSTÓLICO DE SCHOENSTATT

O Movimento Apostólico de Schoenstatt foi fundado em 18 de outubro de 1914 pelo

padre  alemão  Josef  Kentenich.  Esse  movimento  nasceu  em  meio  a  uma  complexa

situação política na Alemanha, que depois acabou por resultar nas duas grandes guerras.

Possui vinte e dois santuários no Brasil em oito estados, sendo o de  Santa Maria/RS,

fundado em 1948, o primeiro do mundo fora da Alemanha; Londrina (PR), Jaraguá (SP),

São Paulo (SP), Atibaia (SP), Santa Cruz do Sul (RS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS),

Guarapuava (PR),  Itaára  (RS),  Olinda (PE),  Santo  Ângelo  (RS),  Rio  de Janeiro  (RJ),

Brasília (DF), Cornélio Procópio (PR), Poços de Caldas (MG), Jacarezinho (PR), Salvador

(BA), Araraquara (SP),  Belo Horizonte (MG), Frederico Westphalen (RS) e Garanhuns

(PE).  A força  do  Movimento  Apostólico  de  Schoenstatt  no  mundo  impressiona.  São

duzentos  santuários  assim distribuídos:  África  (09),  América  Central  (06),  América  do

Norte (14),  América do Sul  (76),  Ásia (07),  Europa (85),  Oceania (03).  (MOVIMENTO

APOSTÓLICO  DE

SCHOENSTATT(http://www.santuarios.schoenstatt.de/db_user/cms_db_santuarios_map1.

php?lang=de). Em uma rasa, mas interessante, comparação a ONU possui hoje cento e

noventa e três Países-membros (http://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros/).

A vocação  missionária  do  movimento  apostólico  de  Schoenstatt  ganhou  força

quando os leigos e padres participantes foram levados presos ou obrigados a atuar no

exército alemão durante a I Guerra. Ao serem obrigados a entrar no front muitos deram

testemunho em palavras e atos, o que acabou por gerar uma esperança espiritual nos

soldados  eu  tinham  contato  com  esses  membros  missionários  do  movimento  de

Schoenstatt.

Alguns dos congregados schoenstattianos entregaram-se de tal
modo  à  “ideia  predilecta”,  que,  nos  campos  de  batalha  da
Primeira Guerra Mundial, chegaram a oferecer a sua vida como



vítimas  à  Mãe  Três  Vezes  Admirável  para  a  realização  do
Programa de 18 de Outubro de 1914. Entre eles sobressai em
primeiro lugar José Engling que, antes da sua chamada para o
serviço  militar,  tinha  sido  durante  um  ano  prefeito  da
Congregação  Schoenstattiana.  Em 3  de  Junho  de  1918,  na
frente  da  Flandres,  ele  fez  este  pedido  numa  oração  de
consagração a Nossa Senhora de Schoenstatt: “Se estiver de
acordo  com  os  Teus  planos,  aceita-me  como  vítima  pelas
tarefas, que confiaste à nossa Congregação”. Com a sua morte
heróica, na tarde de 4 de Outubro de 1918, foi consumada a
sua oferta. Próximo do local da sua morte, nas imediações de
Cambrai,  em  França,  encontra-se  hoje  um  Santuário  de
Schoenstatt e um memorial simples, que se tornaram lugar de
encontro  para  franceses  e  alemães.  O  processo  de
beatificação de José Engling foi encerrado em 1964 em Tréves,
tendo já dado entrada em Roma. (MOVIMENTO APOSTÓLICO
DE  SCHOENSTATT  http://www.schoenstatt.pt/index.php?
option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3&lang=pt) 

O conteúdo missionário do Movimento Apostólico de Schoenstatt atrai atenção não

apenas pelo conteúdo, mas pela forma como historicamente ele foi sendo incorporado.

Cabe citar que Padre Joseph Kentenich foi interrogado pela primeira vez pela Gestapo

(Polícia Secreta do Estado Alemão) em setembro de 1941. Preso e solto diversas vezes,

e  em  16  de  janeiro  de  1942  foi  definitivamente  preso  e  enviado  ao  campo  de

concentração de Dacha, onde ficou até sua libertação em 06 de abril  de 1945. Nesse

período, Pe. Kentenich (assim como fora feito por outros membros do movimento na I

Guerra), passou a fazer do campo de concentração seu local de missão, e transmitia a

mensagem de esperança embebidas da sua crença para seus colegas presos,  assim

como  também  aos  capos  (presos  que  detinham  algum  tipo  de  privilégio  junto  aos

nazistas). Esse fato marcou de forma tão intensa esse movimento que nota-se ainda hoje

(principalmente na Alemanha) o intenso repúdio – de forma intrínseca e extrínseca – aos

regimes totalitários, de forma muito especial (e óbvia) ao nazismo e ao comunismo.

Schoenstatt  está marcada,  decisivamente,  pela fé  prática na
Divina Providência da vida diária e pela fé de um organismo de
vinculações  a  pessoas,  lugares  e  idéias.  Décadas  antes  do
Concílio Vaticano II,  Padre Kentenich percebeu, com clareza,
que a Igreja precisava de pessoas e comunidades formadas a
partir do seu interior e não a partir do meio que as rodeava;
pessoas e comunidades que, com a ajuda do Espírito Santo,
conseguissem transformar-se  e  optar  por  Deus.  Schoenstatt
considera que uma das suas principais tarefas é conservar o
espírito do Concílio e levá-lo até a vida da Igreja. No trabalho
concreto  trata-se  de  criar  as  condições  pedagógicas  que
promovam uma fé prática como um método de conhecimento
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da vontade de Deus na vida diária.  Junto com outros meios
práticos para a educação da personalidade, a espiritualidade
de  Schoenstatt  oferece  toda  uma  formação  sustentada  na
própria vida, nos acontecimentos, nos homens, nos encontros,
no Deus da vida que nos fala  e chama a trabalhar  de uma
forma  concreta. Todos  os  membros  do  Movimento  de
Schoenstatt  realizam  projetos  educativos  e  assistenciais,
exercem atividades no campo das missões,  da  cultura e da
política,  particularmente  em  colaboração  com  outras
comunidades  religiosas  e  iniciativas  da  Igreja,  para
transformação do homem novo. O Movimento de Schoenstatt,
tem como objetivo a renovação religiosa e moral do mundo, por
meio  da  educação  de  homens  novos,  por  isso,  colabora
principalmente  para  as  pessoas  a  conseguirem  uma  auto-
educação a fim de melhorarem as suas vidas e a formarem-se
como  pessoas  fortes,  livres  e  responsáveis.  (MOVIMENTO
APOSTÓLICO  DE  SCHOENSTATT
http://www.schoenstatt.pt/index.php?
option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3&lang=pt)

Fica evidente a religiosidade existente nos cerne dos missionários de Schoenstatt

quando lemos seus objetivos. Não excluem o trabalho com a na política, mas observam

uma certa prioridade nas ações. Ao trabalhar a fé,  proximidade com Deus, renovação

religiosa e moral do mundo por meio da educação o movimento de Schoenstatt direciona

seu trabalho missionário na direção do apontado pelos documentos da Doutrina Social da

Igreja. O Papa Pio XI (1931) apresenta na Encíclica Quadragésimo Anno um documento

acerca  dos  regimes  totalitários  que,  não  raro,  acaba  por  não  ser  discutido  nem

apresentado nos grupos missionários. 

“Católicos  e  socialistas  são termos contraditórios:  E  se  este
erro, como todos os mais, encerra algo de verdade, o que os
Sumos  Pontífices  nunca  negaram,  funda-se  contudo  numa
própria  concepção  da  sociedade  humana,  diametralmente
oposta  à  verdadeira  doutrina  católica.  Socialismo  religioso,
socialismo católico são termos contraditórios :  ninguém pode
ser  ao  mesmo  tempo  bom  católico  e  verdadeiro  socialista.”
(55/56).

O Movimento Apostólico de Schoenstatt aparece como rara exceção quando une

seus objetivos aos documentos papais.  Ainda na Encíclica Quadragésimo Anno, Pio XII

(1931) esclarece:

“E  realmente,  veneráveis  Irmãos  e  amados  Filhos,  acabamos  de
estudar  a  economia  actual,  e  achámo-la  profundamente  viciada.
Citámos novamente a juízo o comunismo e o socialismo, e vimos
quanto as suas formas ainda as mais mitigadas,  se desviam dos
ditames do Evangelho.” (62/63).

http://www.schoenstatt.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3&lang=pt
http://www.schoenstatt.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3&lang=pt


3. CATHOLICS FOR A FREE CHOICE

Percebe-se  logo  de  início  a  complexidade  e  dificuldade  em alinhar  a  Doutrina

Social Cristã à sociedade contemporânea. Mesmo em aspectos socias, o pensamento do

Direito Natural e crenças está presente. Sendo, para a Igreja Católica, que toda a vida

social é a expressão do seu inconfundível protagonista: a pessoa humana,

É igualmente social todo o pecado cometido contra a justiça,
quer nas relações de pessoa a pessoa, quer nas da pessoa
com a comunidade,  quer,  ainda,  nas da comunidade com a
pessoa. É social todo o pecado contra os direitos da pessoa
humana, a começar pelo direito à vida, incluindo a do nascituro,
ou contra a integridade física de alguém; todo o pecado contra
a  liberdade  de  outrem,  especialmente  contra  a  suprema
liberdade de crer em Deus e de adorá-lO (118) Uma sociedade
justa pode ser realizada somente no respeito pela dignidade
transcendente  da  pessoa.  Também a  ordem social  e  o  seu
progresso  devem  subordinar-se constantemente ao  bem  da
pessoa,  visto  que  a  ordem das  coisas  deve  submeter-se  à
ordem pessoal e não o contrário (COMPENDIO DA DOUTRINA
SOCIAL DA IGREJA, CDSI, 132)

Além  de  considerar  o  aborto  “pecado”  na  matiz  religiosa,  a  Igreja  também  o

considera socialmente inaceitável.  O que pode parecer obviedade encontra relevância

que esse aspecto permite a refutação do argumento que o estado é laico. Realmente o

Estado deve ser laico, mas como a sociedade é composta por pessoas, e essas pessoas

escolhem livremente seus representantes, o “pecado” religioso passa a ser socialmente

inaceitável  para  o  Estado,  composto  pelos  seus  cidadãos.  Concordando-se  ou  não,

reconhece-se  a  coerência  intelectual  desse  posicionamento.  Confrontamos  essa

resolução com as defendidas pelo grupo chamado “Catholics For a Free Choice” (CFFC).

O Catholics For a Free Choice foi fundado em Nova Iorque em 1970 como resposta ao

posicionamento da Igreja Católica contrário a lei que permitiu o aborto até o quinto mês de

gravidez  apenas  por  solicitação  da  gestante.  Presente  em  treze  países  (Argentina,

Bolívia,  Brasil,  Canada,  Chile,  Colômbia,  El  Salvador,  Espanha,  México,  Nicarágua,

Paraguai,  Peru,  USA),  no  Brasil  é  chamado  de  “Católicas  pelo  Direito  de  Decidir”,

doravante aqui chamado de CDD. Entre seus objetivos estão: 

“Contribuir  com  a  construção  do  discurso  ético-teológico
feminista pelo direito de decidir que defenda a autonomia das
mulheres, a diversidade sexual,  a justiça social  e o direito a
uma vida sem violência. Conscientizar a sociedade de que a

http://www.catholicsforchoice.org/about/international/internationalpartners.asp#Peru
http://www.catholicsforchoice.org/about/international/internationalpartners.asp#paraguay
http://www.catholicsforchoice.org/about/international/internationalpartners.asp#nicaragua
http://www.catholicsforchoice.org/about/international/internationalpartners.asp#Mexico
http://www.catholicsforchoice.org/about/international/internationalpartners.asp#elsalvador
http://www.catholicsforchoice.org/about/international/internationalpartners.asp#Colombia
http://www.catholicsforchoice.org/about/international/internationalpartners.asp#Chile
http://www.catholicsforchoice.org/about/international/internationalpartners.asp#Canada
http://www.catholicsforchoice.org/about/international/internationalpartners.asp#Brazil
http://www.catholicsforchoice.org/about/international/internationalpartners.asp#Bolivia
http://www.catholicsforchoice.org/about/international/internationalpartners.asp#Cordoba


experiência humana da sexualidade e da reprodução de todos
e todas deve  ser  reconhecida,  respeitada e  vivida  de forma
autônoma  e  livre.  Promover  o  diálogo  inter-religioso  e  uma
cultura de respeito à livre expressão religiosa.
Defender os princípios democráticos de laicidade do Estado,
particularmente  a  sua  autonomia  frente  a  grupos  religiosos.
Trabalhar  pela  aprovação  e  efetiva  implementação  de  leis,
políticas públicas e serviços necessários à plena cidadania das
mulheres,  jovens,  LGBTs,  negras  e  negros”.  CDD.
http://catolicas.org.br/institucional-2/nosso-trabalho.

Tendo influência no discurso missionário de diversos grupos “pró escolha”, o grupo

CFFC, - com seus catequizadores brasileiros do CDD – chama a atenção por utilizar o

nome “Católicas”,  deslocar  membros ao redor  do  mundo para  implantar  uma agenda

contrária  ao  posicionamento  da  instituição  que  inspiraram seu  nome.  Em 2015  treze

países  possuem  sedes  locais,  e  um  número  estrategicamente  não  divulgado  de

simpatizantes.  Encontramos em Kissling  (2002,  2006)  números do  que movimentaria,

financeiramente, a agenda pró escolha em todo o mundo: aproximadamente, em 15 anos,

US$1,7  bilhão para  frear  o  crescimento populacional  no  mundo através da USAID,  a

agência  norte-americana  para  o  desenvolvimento  internacional,  com  aporte  das

Fundações Ford e Rockfeller.  

No  Brasil  o  endereço  da  sede  da  CDD é  no  mesmo prédio  da  Confederação

Nacional  dos  Bispos  do  Brasil  (CNBB),  o  que  auxilia  ainda  mais  na  confusão  do

pertencimento ou não desse grupo à Igreja Católica. Essa confusão não modifica o fato

que esse discurso missionário é carregado de componentes religiosos e sociais, mas que

não sinalizam para o mesmo rumo que é o apontado pela Doutrina Social da Igreja. O

distanciamento torna-se irreversível no momento em que o Código de Direito Canônico

adverte com a pena de  excomunhão  para o católico que cometer ou de alguma forma

contribuir  para  o  aborto:  “Quem  procurar  o  aborto,  seguindo-se  o  efeito,  incorre  em

excomunhão latae sententiae.” (art. 1398).

4. CONGREGAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS COMBONIANOS DO CORAÇÃO

DE JESUS (MCCJ)

A Congregação dos Missionários Combonianos do Coração de Jesus foi funda por

Daniel  Comboni  em  1º  de  junho  de  1867,  na  cidade  de  Verona,  Itália.  Os  dados

disponibilizados pela  Congregação indicam que em agosto  de 2015 os  Combonianos

contavam com mil seiscentos e trinta e nove missionários distribuídos por quarenta e um



países em quatro continentes. Desses, vinte são bispos, mil duzentos e trinta e seis são

padres, duzentos e cinquenta e cinco são irmãos e cento e vinte e oito professores que

fizeram os votos temporários. Trinta e três são os países de origem desses missionários.

No Brasil estão presentes quarenta e quatro missionários, que têm sua origem nos

seguintes países: Brasil, Costa Rica, Filipinas, Espanha, Itália, Portugal e Uganda, e têm

como ação “priorizada” os: Indígenas, afrodescendentes, promoção da Justiça e Paz e

animação missionária. O endereço eletrônico da CMCJ no Brasil traz grande destaque ao

Padre Ezequiel Ramin, italiano assassinado no Brasil em 1985. É narrado que ele:

“Encontrou  uma  Igreja  que  caminhava  junto  ao  povo,
comprometida com os pobres e atenta às questões sociais, tal
como orientou o Vaticano II. Não demorou muito para perceber
os conflitos de terra que havia naquela região. Encontrou-se
num contexto de gritantes desigualdades pela falta de reforma
agrária e de isso da violência pelos poderosos que grilavam
terras para ampliar seus latifúndios. Corajosamente, colocou-se
em defesa de indígenas e posseiros em luta pelo direito à terra,
vivendo de modo muito  concreto  a opção pelos  pobres e a
fidelidade  até  o  fim.  Isto  acabou  lhe  trazendo  o  martírio”
(http://www.combonianos.org.br/index.php/combonianos/oficina
s-ecologicas)

Nesse mesmo endereço eletrônico percebe-se a ausência de gravuras e imagens

que  remetem  a  pessoa  de  Jesus  Cristo  e  ao  fundador  São  Daniel  Comboni,  em

detrimento a exposição dada ao padre Ezequiel. Por si só esse fato desperta curiosidade

sobre os valores principais que estão enraizadas essa ação missionária. 

Além disso, “Em nenhum caso a pessoa humana pode ser instrumentalizada para

fins alheios ao seu mesmo progresso, que pode encontrar cumprimento pleno e definitivo

somente em Deus e em Seu projeto salvífico”. (CDSI,  132-133). Quando em Puebla o

CELAM afirmou a necessidade de se fazer uma “opção preferencial pelos pobres”. (1979,

p. 40), indiretamente acabou criando um pensamento seguido por muitos missionários

religiosos em que, na prática, acaba por separar o humano e do sagrado.

A aproximação de católicos com os regimes totalitários como o comunismo é tão

grave que este tema recebeu uma encíclica exclusiva para tratar dessa questão, a Divini

Redemptoris. Entre as diversas afirmações feitas por Pio XII encontra-se: 

“Para  aqui  (tende)  essa  doutrina  nefasta  do  chamado
comunismo, sumamente contrária ao próprio direito natural, a
qual,  uma  vez  admitida,  levaria  à  subversão  radical  dos
direitos,  das coisas, das propriedades de todos e da própria
sociedade humana” (Encíclica Qui pluribus, 9 de novembro de
1846:  Acta  Pii  IX,  vol.  I,  pág. 13.).  Mais  tarde,  outro



Predecessor  Nosso  de  imortal memória,  Leão  XIII,  na  sua
Encíclica  Quod Apostolici muneris  (28 de dezembro de 1878:
Acta Leonis XIII,  vol.  I,  pág.  40),  assim descreveu distinta e
expressamente  esses  mesmos erros:  “Peste  mortífera,  que
invade a medula da sociedade humana e a conduz a um perigo
extremo”  (Encíclica  Divini  Redemptoris,  4).  “A  doutrina
comunista  que em nossos dias  se  apregoa,  de  modo muito
mais acentuado que outros sistemas semelhantes do passado,
apresenta-se sob a máscara de redenção dos humildes. E um
pseudo-ideal  de  justiça,  de  igualdade  e  de  fraternidade
universal no trabalho de tal modo impregna toda a sua doutrina
e  toda  a  sua  atividade  dum  misticismo  hipócrita”  (Encíclica
Divini Redemptoris, 8). “Além disto, como esta doutrina rejeita e
repudia todo o caráter sagrado da vida humana, segue-se por
natural conseqüência que para ela o matrimônio e a família é
apenas uma instituição civil e artificial, fruto de um determinado
sistema econômico: por conseguinte, assim como repudia os
contratos  matrimoniais  formados  por  vínculos  de  natureza
jurídicomoral, que não dependam da vontade dos indivíduos ou
da coletividade, assim rejeita a sua indissolúvel perpetuidade.
Em particular,  para  o  comunismo  não  existe  laço  algum da
mulher  com a  família  e  com o  lar.  De  fato,  proclamando  o
princípio da emancipação completa da mulher, de tal modo a
retira da vida doméstica e do cuidado dos filhos que a atira
para  a  agitação da  vida  pública  e  da  produção  coletiva,  na
mesma medida que o homem. Mais ainda: os cuidados do lar e
dos filhos devolve-os à coletividade. Rouba-se enfim aos pais o
direito  que  lhes  compete  de  educar  os  filhos,  o  qual  se
considera  como  direito  exclusivo  da  comunidade,  e  por
conseguinte  só  em  nome  e  por  delegação  dela  se  pode
exercer.” (Encíclica Divini Redemptoris, 11)

Quando  -  em missão  -  discute-se  apenas  o  social,  a  terra,  o  latifúndio,  e  no

momento  que uma Congregação legítima da Igreja  Católica  aponta  como mártir  uma

pessoa que deu seu sangue pela causa do latifúndio, e não a causa de Cristo, confirma a

necessidade  de  aprofundar-se  no  que  está  –  afinal  -  nas  entrelinhas  dos  discursos

missionários,  sobretudo  os  da  América  Latina  e  África.  Esse  discurso  revestido  de

religiosidade  cristã  que  determinados  grupos  missionários  utilizam  para  ministrar  a

doutrina  ideológica  que  lhes  é  seguida  transforma a  ação  missionária  num palanque

político, em que o missionado – muitas vezes sem uma educação formal que lhe permita

distinguir entre ambos – aceita passivamente dito e acabe por replicar a catequização

ideológica ao pensar tratar-se de um ensinamento missionário.

CONCLUSÕES

Percebe-se com os estudos realizados que as comunidades e grupos da Igreja



Católica são distintos, tanto nas formas de discurso/evangelização/doutrinação como em

forma  de  interpretação  e  na  dificuldade  de  compreensão  sobre  a  hierarquia  dos

documentos da própria Igreja em que dizem realizar missões religiosas. 

A existência de um grupo que tem posicionamentos claramente distintos aos da

Igreja Católica, mas autodenominar-se “Católico” chama menos a atenção do que o fato

da  sede  desse  grupo  ser  alugada  no  mesmo  edifício  que  é  sede  da  Confederação

Nacional dos Bispos do Brasil, e tendo como proprietários a Ordem Carmelita (Província

de Santo Elias). Isso levanta questões sobre qual posicionamento, afinal, os missionários

católicos levam em suas missões. Nesse exemplo, apesar de não pertencerem à Igreja

Católica,  sua aproximação é tão grande que gera dúvidas, e no momento de missão

acaba por passar um discurso missionário divergente do que, a princípio, se apregoa.

Quanto a Congregação dos Missionários Combonianos do Coração de Jesus a

situação parece ser mais delicada. Esse grupo missionário tem como fundador São Daniel

Comboni,  considerado um santo da Igreja Católica. Presente em quatro continentes e

com o aval hierárquico do Vaticano, esses missionários apresentam discursos durante as

missões que mais parecem uma doutrinação ideológica. Essa catequização, que também

existe nos endereços eletrônicos oficiais, encontra divergência em muito dos documentos

estudados. O trabalho realizado pelo  Padre Ezequiel  Ramin deixa dúvidas se era um

trabalho de sacerdote católico, ou de um líder social. O que não deixa dúvidas é que essa

não é a forma indicada pela Igreja católica em relação a sua ação social.

O  Movimento  Apostólico  de  Schoenstatt  surge  com  a  peculiaridade  de  seu

fundador ter passado quatro anos em um campo de concentração nazista. Por si só esse

fato já o distingue. Ainda mais quando o próprio movimento exalta sua ação missionária

dentro desse campo de concentração durante esses anos, e que esse fato também havia

ocorrido na I Guerra com membros leigos do movimento. A fórmula missionária parece ter

dado resultado positivo no memento que é encontrado duzentos santuários espalhados

pelo mundo, cada um com um grande potencial  de recepção de migrantes, turistas e

peregrinos.  Nesses  locais  a  mensagem  passada  coaduna  com  a  Doutrina  Social  da

Igreja,  o que confirma a existência de um número grande de pessoas que buscam a

religiosidade  em  detrimento  a  ideologização,  como  encontrada  em  outros  grupos

missionários.

Com  a  Comunidade  Canção  Nova  surge  a  necessidade  de  um  estudo  mais

aprofundado sobre  a intenção missionária  real  em alguns momentos.  Se de um lado

existe um recente reconhecimento pontifício e uma norma com objetivos aos missionários

que  respeitam  à  doutrina  católica,  por  outro  lado  percebe-se  uma  aproximação  não



envergonhada com a questão político eletiva de uma forma de difícil compreensão. Ao

mesmo  tempo  que  abre  espaço  para  o  deputado  Marcio  Pacheco,  que  pertence  ao

Partido Social Cristão, e para o deputado Flavinho, Partido Socialista Brasileiro (Se não

eleitos diretamente, eleitos com muita força do movimento missionário da Canção Nova,

tanto  no  deslocamento  físico  missionário  tradicional  como  no  discurso  missionário

transmitido  pelas  redes  de  televisão,  rádio  e  Internet)  ela  demonstra  creditar  mais

importância  às  pessoas  que  aos  partidos.  Em  contrapartida  os  partidos  comumente

tomam decisões em bloco, o que permite que em temas profusamente de interesse dos

missionados,  tais  deputados  possam  ter  que  tomar  decisões  díspares  do  discurso

apresentado nas mesmas redes de televisão, rádio e internet. Dos grupos missionários

estudados esse é o que seria de mais difícil compreensão para este.

De certa forma, o presente acaba por responder as questões provocadas no início.

A existência de movimentos que buscam seguir retamente à doutrina, como no caso do

Movimento Apostólico de Schoenstatt; congregações que parecem muito ter se afastado

do real sentido missionário cristão como a dos missionários combonianos; comunidades

que  pelos  escritos  e  ações  deixam  em  dúvida  sobre  os  reais  direcionamentos  que

pretendem ter, como a Canção Nova; e um grupo que tem no nome ‘católico’ mas que é o

mais  radical  defensor  de  posicionamentos que vão de encontro  à  Doutrina  Social  da

Igreja.

Parece  evidente  a  existência  de  um  posicionamento  ideológica  crescente  que

utiliza a estrutura física e intangível, já é organizada, como a Igreja Católica. No momento

em  que  se  aproveitam  do  acesso  aos  locais,  discursos  e  púlpitos,  os  missionários

ideológicos,  travestidos de  religiosos,  criam conflito  políticos,  culturais  e  religiosos  na

sociedade  visitada.  A comunidade  autóctone  acolhe  missionários  religiosos  católicos,

mas, em contrapartida, recebe discursos políticos e ideológicos. Felizmente, como visto,

isso não ocorre com todos os movimentos missionários, sendo o Movimento Apostólico de

Schoenstatt um exemplo da evangelização cristã realizada por missionários religiosos e

não de catequizadores ideológicos travestidos de religiosidade. 
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