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RESUMO: 

O processo de formação da identidade no Opus Dei de perfil Brasileiro está 
fundamentado na concepção do sofrimento e martírio de Cristo. Para esses 
atores, todos os homens deveriam buscar voluntariamente o sofrimento para, 
desse modo, tomar parte no sofrimento redentor de Cristo na cruz. Em termos 
práticos, isso se dá por meio de um conjunto de práticas que chamo de rituais 
de sofrimento - práticas essas que têm por intuito, não somente provocar 
sofrimento a si mesmo, tais como as práticas de mortificação corporal, mas, 
também, cerimonias que o celebram simbolicamente, tais como a Missa. Isso 
posto, o objetivo dessa comunicação é discutir como a tomada de parte nesses 
rituais pelos atores do Opus Dei relaciona-se com o cultivo de sensibilidades 
específicas e disposições incorporadas associadas à produção de uma 
identidade católica conflitante com outras no interior da Igreja. Mais 
especificamente, pretendo problematizar a relação conflituosa, ainda que não 
declarada, entre os primeiros membros do Opus Dei no Brasil e os membros da 
Ação Católica e, principalmente, da Teologia da Libertação, ao longo da década 
de 1960. Minha hipótese é que essa tensão surgiu tendo por bases diferentes 
sensibilidades para o sofrimento que produziram identidades católicas 
antagônicas: uma que tinha por elemento central o sacrifício e o mantinha 
presente por meio de rituais, outra que combatia o sofrimento das classes 
populares por meio do envolvimento na política. Para essa discussão, utilizarei 
as narrativas dos primeiros membros e de ex-membros do Opus Dei coletadas 



durante minha pesquisa de campo em São Paulo, além de dados etnográficos 
que tem sido coletados desde 2011. 

PALAVRAS-CHAVE: Opus Dei; rituais de sofrimento; sensibilidades; identidades 
católicas.  

 

Introdução 

Se assumirmos o pressuposto de que a identidade do Opus Dei de perfil 

brasileiro se constitui por meio de relações de disputa com outros segmentos 

católicos e religiosos, é preciso, por um lado, tentar identificar e problematizar 

essas relações e, por outro, descrever como tais disputas influenciaram a 

constituição dessa identidade. Parto da hipótese de que a identidade do Opus 

Dei de perfil brasileiro se constituiu, sobretudo, em oposição aos movimentos da 

Ação Católica e à Teologia da Libertação. Desde sua criação na Espanha, em 

1928, os membros do Opus Dei dedicaram-se ao apostolado em meio a 

profissionais e, principalmente, universitários. No Brasil não foi diferente, mas, 

ao se instalarem no estado de São Paulo, em 1957, e na cidade de São Paulo, 

em 1958, os primeiros numerários tiveram que disputar legitimidade e 

reconhecimento em um ambiente universitário já penetrado pela Igreja de 

esquerda (MAINWARING, 1986), principalmente pela Juventude Universitária 

Católica (JUC) e, posteriormente, pela Teologia da Libertação. 

A meu ver, a disputa entre o Opus Dei e a Igreja de esquerda por 

universitários se baseia, não somente em diferentes concepções acerca do 

papel da Igreja católica no mundo secular, mas, sobretudo, por diferentes 

entendimentos teológicos com relação ao sofrimento e ao sacrifício de Cristo. 

Sofrimento e sacrifício, como categorias relacionadas, circulam por essas 

diferentes circunscrições discursivas católicas e, de acordo com a forma com 

que são compreendidas, constituem diferentes sensibilidades e identidades. 

Portanto, tratam-se de disputas provocadas por diferentes sensibilidades em 

relação ao sofrimento. Refiro-me aos diferentes sentimentos e sensações que 

se tem ao se experimentar ou pensar sobre algo identificado discursivamente 

como sofrimento. Claro que não se trata somente da categoria sofrimento em si, 

mas de todas as categorias relacionadas a ela em uma rede discursiva, tais 

como sacrifício, dor, martírio, etc. Como já demonstrei, o discurso do Opus Dei 



baseia-se no caráter redentor do sofrimento de Cristo e na importância de tomar-

se parte nesse sofrimento para tornar-se co-redentor. A Igreja de esquerda, por 

outro lado, compreende o sofrimento como algo que precisa ser superado por 

meio da ação política. Desse modo, a ênfase está na ressurreição de Cristo 

como libertação do sofrimento, mais do que na morte de Cristo na cruz.  

Para os atores do Opus Dei, não se trata de uma disputa em meio a um 

pluralismo de concepções teológicas a respeito do sofrimento de Cristo, mas de 

defender a doutrina da Igreja. Ou seja, para esses atores, sua concepção de 

sofrimento está afinada com a doutrina da Igreja que a Igreja de esquerda teria 

tratado de subverter. Um caso interessante que ocorreu em outubro de 

2013ilustra a concepção que circula entre os líderes pastorais do Opus Dei com 

relação à Igreja de esquerda e, mais especificamente, à Teologia da Libertação. 

Trata-se da crítica pública perpetrada pelo cardeal de Lima, Juan Luis Cipriani 

Thorne, contra o então Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Dom 

Gerhard Muller, que teria demonstrado uma posição simpática à Teologia da 

Libertação. Muller teria dito que considerava necessário “reconciliar” os 

“partidos” dentro da Igreja; ao que Cipriani retrucou: “não estou de acordo com 

a afirmação sobre partidos na Igreja. Creio que esteja equivocado. Muller tem o 

dever de defender a sã doutrina da fé na Igreja, por isso deve abandonar essa 

ingenuidade e ser mais prudente”. Muller, claramente, entende que existe um 

pluralismo de concepções dentro da Igreja, ao passo que Cipriani compreende 

que a Teologia da Libertação não merece espaço na Igreja, uma vez que suas 

concepções não estão afinadas com a doutrina católica1. Em resposta, Muller 

teria dito: 

Ingênuo, sim... Todos nós somos ingênuos (risos), ele deve saber. Não 
é este o problema. Não me importa muito ser ingênuo, mas é necessário 
reconciliar os partidos que existem na Igreja. Todos aceitam a sadia 
doutrina da Igreja, é possível ter certo pluralismo no estilo da piedade, 
da veneração a Deus. Temos estes diversos ritos na Igreja. O 
pluralismo no estilo da Teologia, todas estas maneiras diversas, mas 
todos nós vivemos a mesma fé, os mesmos sacramentos2. 

                                                             
1  Citações tiradas de http://fratresinunum.com/tag/cardeal-juan-luis-cipriani-thorne/ 

2  Citação tirada de http://www.ihu.unisinos.br/noticias/524459-a-teologia-da-libertacao-
sadia-nunca-foi-condenada-entrevista-com-o-cardeal-mueller  



 

Gostaria de destacar na resposta de Muller a expressão “ter certo 

pluralismo no estilo da piedade”. De acordo com a doutrina da Igreja, a piedade 

constitui-se por práticas de devoção, amor e compaixão. Os atores do Opus Dei 

realizam diariamente as chamadas “normas de piedade”, as quais envolvem a 

oração, a leitura do Evangelho, a reza do terço e, também, certos rituais de 

sofrimento, tais como a missa e a mortificação. Nesse caso, o sofrimento é amor 

e a compaixão é estimulada por ele. Alguns segmentos da Igreja de esquerda 

tem práticas muito semelhantes, com exceção das práticas de mortificação e, 

claramente, não há equivalência entre amor e sofrimento. De acordo com Muller, 

são apenas formas diferentes de viver a doutrina da Igreja, ao passo que Cipriani 

compreende como a forma correta de viver essa doutrina.  

Em uma palestra que participei com o Cardeal Cipriani em 2013, durante 

a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, ele falou aos jovens que o 

assistiam: “a dor, o sacrifício, de Cristo não é má. Vocês devem Lutar! Não ter 

medo da dor!”. Ao mesmo tempo, estimulou os jovens a defenderem suas 

posições católicas, mas, ressaltou que esses princípios “não são políticos”, mas 

cristãos. Segundo ele, “Deus não é uma ideologia ou um partido político. É uma 

vida!”. Ainda, fazendo uma clara alusão à Teologia da Libertação, acrescentou: 

“pobre não é uma classe social, é uma pessoa com nome e sobrenome”. O 

grande objeto do debate público, a meu ver, não está claramente situado no 

sofrimento, mas na manutenção do que o Opus Dei entende por tradição e 

doutrina católica, elementos que a Igreja de esquerda alterou em suas práticas 

e que são centrais em seu processo de formação indentitária. No cerne dessa 

tradição está o sofrimento - o sacrifício de Cristo - que é o que fundamenta a 

doutrina da Igreja. Por conseguinte, produzem-se diferentes sensibilidades com 

relação ao sofrimento de acordo com a forma com que os grupos compreendem 

essa categoria. Sensibilidades que se relacionam à constituição de identidades. 

Em uma repostagem de 2006 publicada na revista Caros Amigos, a 

jornalista Mariana Amaral reforça a ideia de uma oposição frontal do Opus Dei 

contra a Teologia da Libertação, principalmente a partir de 1961, quando o 

primeiro Vigário Regional do Opus Dei no Brasil, o espanhol Xavier Ayala 

Delgado, foi de Portugal para São Paulo. Segundo Amaral: 



O doutor Xavier – como gostava de ser chamado embora fosse padre – 
pisou em solo brasileiro com a missão de fortalecer a ala conservadora 
da Igreja. Às vésperas do Concílio Vaticano II, o clero progressista da 
América Latina clamava pelo retorno da Igreja às origens 
revolucionárias do cristianismo e à “opção pelos pobres”, 
fundamentos da Teologia da Libertação, admirada pelo Papa João 
XXIII. Como aquele padre de batina negra iria disputar os corações e 
mentes dos jovens católicos brasileiros na plenitude do entusiasmo 
revolucionário?3 

Segundo a jornalista, incomodava ao Dr. Xavier, dentre outras coisas, “a 

Igreja progressista rompendo tradições”. Desse modo, começou a buscar 

simpatizantes em meio à juventude universitária católica de São Paulo mais 

simpática à direita. Dentre as primeiras vocações ao Opus Dei encontradas entre 

esses jovens, estão o Dr. Ives Gandra Martins, que entrou para a Prelazia como 

supernumerário em 1963 e Carlos Alberto DiFranco, que tornou-se numerário 

em 1965.  

Diferente da oposição direta do cardeal peruano Don Juan Luis Cipriani à 

Teologia da Libertação, em anos mais recentes, no Brasil, ao que tudo indica, 

ambos os lados mantiveram uma certa cordialidade na esfera pública. O site 

oficial do Opus Dei relata de forma positiva o encontro de Josemaria Escrivá com 

Dom Paulo Evaristo Arns em São Paulo, em 1974. Segundo um relato anônimo, 

provavelmente de um ex-numerário, lê-se: 

Em diversas consultas que fizemos a pessoas que, naquela época, eram 
numerários, todos afirmam o que de todos era sabido: que entre o opus 
dei e Dom Paulo Evaristo Arns reinava uma mútua e profunda 
desconfiança. 

Alfredo Cantelli, Emérico da Gama e outros chefões da época 
relatavam para os mais velhos esse encontro como um verdadeiro 
"puxão de orelhas" do santo fundador no Cardeal (literalmente, houve 
um puxão de bochechas, relatado na época como uma chamada de 
atenção), e que o Cardeal, interpelado pelo fundador sobre quantas 
comunidades de vida contemplativa havia em São Paulo, não soube 
responder! Os comentários dos numerários iam nessa toada: "Que 
vergonha! Mas, claro, ele só cuida de política, é comunista etc.” 

Outros numerários da época ouviram do fundador, em São Paulo: "Esto 
(confissão comunitária) es herejia. Y lo he dicho al obispo de aquí, y 
además por escrito”. 

                                                             
3  http://www.jeanlauand.com/page0d.html 



Qualquer membro honesto do opus dei que tenha sido contemporâneo 
daquele encontro dirá que Dom Paulo sempre foi mal visto pela Obra 
[…].  

O que Dr. Xavier Ayala comentava com os numerários era que Dom 
Paulo também nunca teve simpatia pela obra, mas a respeitava porque 
o opus dei nunca lançou ataques públicos a Dom Paulo e porque ele, 
Dr. Xavier, com seu prestígio de canonista, manifestara-se contra a 
divisão da Diocese de São Paulo, uma jogada do Vaticano para tirar 
poder de D. Paulo… 

 

De acordo com o entendimento do Opus Dei, o envolvimento direto de 

membros da Igreja na política e sua aproximação com concepções marxistas 

como forma de combater as causas do sofrimento dos pobres é um rompimento 

com a tradição católica. Para os membros da Prelazia, o sofrimento deve ser 

compreendido dentro do plano maior de Deus e, ao mesmo tempo, buscado 

voluntariamente por amor. Desse modo, produz-se um antagonismo entre as 

sensibilidades criadas no interior dessas duas circunscrições discursivas, o Opus 

Dei e a Igreja de esquerda, e, desse modo, criam-se diferentes processos 

identitários. O primeiro percebe o sofrimento positivamente, o segundo nega-o. 

Embora essa concepção positiva de sofrimento seja proveniente da matriz 

espanhola do Opus Dei, fundada por Josemaria Escrivá, bem como as práticas 

de mortificação, o que faz com que essas normas sejam estimuladas em todos 

as casas do Opus ao redor do mundo, parece-me que há uma ênfase maior 

nesse elemento no Brasil do que em países como os Estados Unidos ou Japão. 

Mesmo no livro de Monckeberg, que oferece um ponto de vista crítico sobre o 

Opus Dei no Chile, o foco nas práticas de mortificação é ínfimo, diferente dos 

livros de críticos brasileiros, tais como Brolezzi (2006) e Lauand, Ferreira e Silva 

(2005), que dão grande ênfase no estímulo dessas práticas nas casas do Opus 

Dei. Portando, a meu ver, a identidade do Opus Dei de perfil brasileiro, por 

constituir-se em oposição à identidade da Igreja de esquerda, está associada a 

um discurso que tem enfatizado, principalmente após 1961, ano da chegada de 

Xavier Ayala, a importância do sofrimento e de se tomar parte no sacrifício 

redentor de Cristo.  

Tentemos pois traçar uma reconstituição histórica do Opus Dei no Brasil, 

descrever seus rituais de sofrimento e, em seguida, descrever o contexto 

religioso que os primeiros membros encontraram, dando especial ênfase aos 



movimentos da Ação Católica e à Teologia da Libertação. Desse modo, pretendo 

pensar como o Opus Dei de perfil brasileiro constituiu sua identidade e discurso 

em oposição a esses movimentos.  

Partindo da concepção de Anthony Giddens (2002) de identidade, refiro-

me ao Opus Dei como um conjunto de sujeitos em cujas narrativas 

autobiográficas afigura-se a pertença ao Opus Dei como elemento 

preponderante. Ao mesmo tempo, para Giddens, a construção reflexiva da 

identidade está associada diretamente com o uso do corpo, uma vez que é 

apresentado como uma forma de construir um eu diferenciado. Seguindo essa 

linha de pensamento, podemos pensar os rituais de sofrimento no Opus Dei, 

dentre outras coisas, como a construção desse eu diferenciado, ou seja, de um 

corpo que sofre e que se auto-disciplina a fim de buscar a santidade no meio do 

mundo secular. A construção identitária dos sujeitos do Opus Dei passa pelo 

sofrimento. Trata-se, sobretudo, do sofrimento voluntário, ou seja, a questão da 

livre escolha que envolve a construção da identidade na modernidade (Giddens, 

2002; Hall, 1998; Bauman, 2005). Reconhecer-se como membro do Opus Dei 

pressupõe que o sujeito assuma seu papel no plano de Deus para os homens e, 

dessa forma, tome parte no projeto de redenção do mundo, no qual Cristo tomou 

parte por meio do seu sofrimento e quem os homens devem imitar.   

O Opus Dei no Brasil 

O Opus Dei chegou ao Brasil em 1957, na cidade de Marília, no interior 

do estado de São Paulo. Josemaria Escrivá, o fundador do Opus Dei, que viria 

a ser canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II, enviara da Espanha quatro 

membros para começar o trabalho no novo país, sendo dois padres e dois leigos. 

O que permitiu à instituição chegar ao Brasil foi a iniciativa de Dom Hugo 

Bressane de Araújo, bispo de Marília naquela época. Como a diocese de Marília 

ainda era muito nova, Dom Hugo precisava de padres para as paróquias da 

diocese. Ao saber que Josemaria Escrivá tinha o interesse de expandir o Opus 

Dei para outros países, Dom Hugo escreveu-lhe uma carta, mesmo sem saber 

muito bem o que era o Opus Dei. Ao receber a carta, Escrivá tratou de encontrar 

jovens membros do Opus Dei, ainda estudantes do Colégio Romano (centro de 

formação de membros do Opus Dei em Roma), que tivessem interesse em vir 

para o Brasil. Graças à devoção que lhe era dedicada por conta de ser o fundador 



do Opus Dei, tudo o que Josemaria Escrivá pedia era sempre mais legítimo de 

ser pedido, de modo que não foi difícil achar os quatro membros. 

Desse modo, os quatro primeiros membros chegaram à cidade de Marília 

em 1957 e fundaram a residência de Marília. Desde seu surgimento, o Opus Dei 

dedicou-se a fazer atividades de cunho cultural, intelectual e científico de modo 

a traduzir suas concepções religiosas para uma linguagem leiga e que, desse 

modo, fosse compreendida e aceita publicamente. Nesse primeiro ano, os 

padres da instituição, além de se dedicarem às atividades de formação espiritual 

na residência, celebravam missas nas paróquias de Marília.  

No ano de 1958, dois membros deixaram Marília e foram para a cidade 

de São Paulo. Posteriormente, os outros dois também foram. Por tratar-se de 

uma cidade mais imponente, industrial e comercialmente mais desenvolvida, 

com universidade, etc., fazia parte do projeto, desde o começo, consolidar o 

Opus Dei nessa cidade. Desse modo, um pequeno Centro, localizado na rua 

Gabriel do Santos, deu origem a vários outros na capital paulista. Entre os anos 

de 1958 e 1974, com a chegada de novos membros, principalmente no ano de 

1962, começaram a surgiu os primeiros Centros Culturais do Opus Dei, que se 

propunham a realizar atividades intelectuais, acadêmicas e culturais, mas, ao 

mesmo tempo, oferecer formação cristã-católica aos seus frequentadores e, 

também, moradia para universitários.  

Com o Opus Dei fortemente consolidado em São Paulo, em 1974, 

Josemaria Escrivá resolveu visitar o Brasil. Nessa visita, que durou cerca de uma 

semana, concluiu que o Opus Dei de perfil brasileiro tinha potencial. Desse 

modo, em 1975, enviou mais membros da Espanha e, também, mais recursos 

financeiros. Deu seu aval para a expansão do Opus Dei para outros estados 

brasileiros. Após aquele ano, surgiram Centros do Opus Dei no Rio de Janeiro 

(RJ), em Porto Alegre (RS), em Belo Horizonte (BH), em Brasília (DF), em 

Ribeirão Preto (SP), em Campinas (SP), em Florianópolis (SC) e, mais 

recentemente, em Fortaleza (CE). Surgiu, também, na capital paulista, o Centro 

de Estudos Universitários do Sumaré, dedicado à formação de novos membros. 

Todo novo membro do Opus Dei tem que passar um período de dois anos nesse 

Centro. Ao lado do Centro do Sumaré localiza-se a Residência da Comissão 

Regional, que é responsável pelo governo e centralização do Opus Dei no Brasil.  



Os rituais de sofrimento 

Os rituais de sofrimento são elementos importantes para a constituição 

da identidade dos membros do Opus Dei, pois é através deles que esses sujeitos 

cultivam sensibilidades específicas para o sofrimento. A busca pelo sofrimento e 

a sua compreensão como algo positivo são sensibilidades cultivadas por esses 

rituais, constituindo a identidade de seus membros e, sobretudo, em oposição 

aos grupos católicos de concepções diferentes e, portanto, “questionáveis”. Os 

rituais de sofrimento transformam a experiência individual e faz com que os 

sujeitos se reconheçam como membros do Opus Dei. Ao mesmo tempo, a prática 

desses rituais acaba tornando-se uma forma de resistência ao discurso 

secularista que defende que o sofrimento deve ser substituído pelo prazer e bem-

estar. Por outro lado, quando posto em relação aos movimentos da Ação 

Católica, representam a forma correta de compreensão e prática da doutrina 

católica. 

Existem dois principais rituais de sofrimento no Opus Dei: a Santa Missa 

e as práticas de mortificação. A formação espiritual do Opus Dei ensina sobre a 

importância de assistir à Santa Missa diariamente a fim de cultivar sensibilidades 

específicas: a idéia de se tomar parte no sofrimento de Cristo diariamente; 

alimentar-se espiritualmente para ser capaz de santificar seu trabalho secular 

cotidiano e, desse modo, o próprio mundo; lembrar do sacrifício de Cristo; cultivar 

uma relação pessoal com Deus; etc. O propósito da mortificação é ser participe 

no sofrimento redentor de Cristo ao longo do dia, tomando parte no seu sacrifício 

e, sobretudo, negando paixões corporais através da dor e disciplina corporal. 

Assistir à Santa Missa e receber a Sagrada Comunhão é a forma de 

alimentar-se espiritualmente para buscar a santificação durante o dia – a própria 

santificação, a santificação dos outros e a santificação do mundo secular. 

Compreendo essa cerimônia ritual como um locus de experiências, afetos e 

disposições que não terminam com o fim da missa. Durante minha pesquisa 

etnográfica, era muito comum ouvir os numerários referindo-se à Missa como o 

momento fundamental do dia do cristão, uma vez que é o momento em que os 

cristãos podem participar do sofrimento de Cristo e ter uma experiência pessoal 

com ele através da Sagrada Comunhão. Ao participar da Santa Missa 

diariamente, cada cristão se torna apto e capaz a orientar o seu dia para a 



santificação. A idéia do sofrimento sacrificial de Cristo é muito presente na Missa, 

e os membros do Opus Dei mantém isso claro através de estudos doutrinários 

regulares, além de tomar parte na missa diariamente. No entanto, para participar 

da Missa e receber a Sagrada Comunhão, é necessária uma preparação prévia: 

o indivíduo não pode estar em estado de pecado mortal (em outras palavras, ele 

não pode ter quebrado qualquer um dos 10 Mandamentos), e, caso isso ocorra, 

deve confessar-se antes de receber a Sagrada Comunhão. Também deve estar 

recolhido em oração silenciosa e buscar quatro propósitos fundamentais durante 

a Missa: 1) ação de graças (dando graças a Deus, especialmente por receber a 

Santa Comunhão); 2) expiação (pedir perdão pelos pecados); 3) adoração a 

Deus; 4) petição (pedidos a Deus). 

Em se tratando das práticas de mortificação, durante minha pesquisa de 

campo, percebi que tinham uma importância crucial na formação espiritual 

oferecida pelo Opus Dei. Na residência do Opus Dei de São Paulo, onde realizo 

pesquisa de campo desde 2011, a categoria “mortificação” era articulada de duas 

maneiras: uma teórica e outra prática. Embora eu tivesse ouvido falar muitas 

vezes sobre esse tema, a primeira instrução que ouvi sobre isso foi durante uma 

meditação, cujo tema era mortificação, em 2012. O padre referiu-se à 

mortificação como uma forma de controlar os instintos e dominar o corpo. Falou 

sobre deixar para trás o homem velho, o qual só segue os instintos, paixões e 

vícios, e cultivar o homem novo através da mortificação e do desenvolvimento 

das virtudes humanas. Usou uma metáfora interessante para ilustrar este ponto: 

os homens têm dois cães dentro de si, os vícios e as virtudes. Deve-se alimentar 

as virtudes e deixar morrer de fome os vícios, e isso só pode acontecer com a 

mortificação – a oração do corpo e dos sentidos. 

Algumas semanas mais tarde, participei de um círculo de São Rafael4 

sobre mortificação. A palestra começou com a seguinte idéia: "para Deus, toda 

a glória, para nós, humilhação. Tudo em prol do amor de Deus. Desse modo, 

podemos matar gradualmente o nosso ego..." A idéia central dessa palestra foi 

que, por meio da mortificação, os homens podem lutar contra as paixões 

                                                             
4  Os círculos de São Rafael são aulas de doutrina para universitários. São organizados 
para poucas pessoas, previamente convidadas por conta de sua freqüência nas atividades da 
residência do Opus Dei.  



humanas e crescer em virtudes. Uma alma que busca a santidade deve procurar 

mortificar o corpo. Portanto, a mortificação foi abordada no círculo como a oração 

dos sentidos. Deve-se morrer gradualmente para si mesmo para, desse modo, 

deixar Cristo nascer em si. As almas mortificadas identificam-se com Cristo e, 

com efeito, oferecem seu sofrimento diário por amor a Deus. A palestra seguiu-

se com o incentivo de que os presentes pensassem em uma lista de 

mortificações voluntárias, tais como banhos frios diários, comer menos do que 

se gostam e mais do que não se gosta, sorrir sempre, ficar calado em ocasiões 

nas quais não é necessário falar, ser pontual, não beber água durante as 

refeições, levantar-se e deitar-se no horário, etc. A mortificação, é claro, deve ser 

uma luta alegre e individual que só Deus vê. O palestrante ressaltou a ideia de 

não ser como os fariseus, que gostavam de ser vistos durante a penitência e o 

jejum. A conclusão do círculo foi a idéia da mortificação como co-redenção – 

tornar-se participante do sofrimento redentor de Cristo. 

De acordo com Daly (1990), a concepção cristã de sacrifício é a única 

encontrada no Novo Testamento. No século II, a Eucaristia foi mencionada como 

sacrifício por escritores cristãos. Referiam-se à oração eucarística, que mais 

tarde foi institucionalizada como uma prática da Igreja. A idéia de sacrifício na 

Missa não está relacionado apenas com a carne de Cristo (a Eucaristia), mas 

também com seu sangue, que é, de acordo com James (1962), reconhecido 

como o princípio da vida no homem, a sede, por excelência, da vitalidade em 

muitas culturas, incluindo a tradição cristã. Davies (2002) associa o sacrifício de 

Cristo, não apenas com uma conexão entre o homem e Deus, mas também com 

a idéia de pecado e purificação. Visto que o sacrifício e sofrimento de Cristo tinha 

por intuito redimir os pecados da humanidade, o homem deve participar dessa 

redenção através da mortificação e da dor. No Opus Dei, mortificação está 

associada com sacrifícios, geralmente pequenos, e eles são entendidos como 

agradáveis a Deus, uma vez que feitos por amor. Por outro lado, participar 

diariamente na Santa Missa significa contemplar o sacrifício de Cristo todos os 

dias.  

Sensibilidades antagônicas: a Igreja de esquerda 

A  Ação Católica iniciou-se no Brasil em 1923, lançada por dom Sebastião 

Leme, arcebispo do Rio de Janeiro e, inicialmente, era um movimento leigo 



dedicado à transformação espiritual das pessoas nos diferentes segmentos da 

sociedade; não se dedicava, inicialmente, à transformação social. Segundo 

Riolando Azzi (AZZI, 2005), o que se esperava de um católico leigo é que fosse 

capaz de proclamar a sua fé “sem respeito humano” (AZZI, 2005, p. 11) e que 

permanecesse fiel às práticas católicas. Desse modo, a transformação da 

sociedade se daria pela ação dos católicos verdadeiramente cumpridores das 

suas obrigações religiosas. Os líderes religiosos incentivavam os leigos a 

frequentarem constantemente os sacramentos, de modo que se tornassem 

exemplos de virtudes e conduta nas esferas estudantis e de trabalho. A partir de 

1950, a Ação Católica segmenta-se em movimentos dedicados a meios sociais 

específicos: Juventude Agrária Católica (JAC); Juventude Operaria Católica 

(JOC); Juventude Independente Católica (JIC); Juventude Estudantil Católica 

(JEC); Juventude UniversitáriaCatólica (JUC). Para o meio adulto, surgiram: 

Ação Católica Rural (ACR); Ação Católica Independente (ACI); Ação Católica 

Operária (ACO). Importante ressaltar que, a partir de 1960, a JUC que assumiu 

posição de liderança entre esses segmentos. Em 1944, Dom Carlos Carmelo de 

Vasconcelos Motta havia assumido a arquidiocese de São Paulo e estimulou o 

desenvolvimento da Ação Católica.   

No entanto, ao longo do anos 1950, membros de segmentos da Ação 

Católica, sobretudo da JOC e da JUC, na convivência com grupos políticos, 

começaram a preocupar-se com a abertura para a problemática social. Segundo 

Mainwaring (1983, p. 9), a JOC começou a tornar-se um movimento importante 

somente após 1947 e, segundo Wanderley (2005), a JUC a partir de 1960. Até 

então, a JOC e a JUC eram movimentos que se dedicavam a cristianizar a classe 

operária e os universitários.Estavam, portanto, ligados à vida sacramental da 

Igreja e às celebrações. Nas reuniões familiares, por outro lado, discutia-se 

temas como família, relações com os pais, casamento, emprego, etc. 

Organizavam, também, picnics e bailes. Ao longo da década de 1950, aos 

poucos, começavam a aparecer temas políticos nas reuniões da JOC, no 

entanto, ainda evitava-se falar dos problemas concretos dos jovens operários e 

sustentava-se a posição de que bons católicos não votam em comunistas. No 

interior desses movimentos, então, passou a ser gestado o método “ver-julgar-

agir”. O “ver” consistia em uma espécie de diagnóstico da realidade que se 



apresentava nos meios de atuação; o “julgar” buscava unir reflexões teológicas 

com reflexões de líderes e intelectuais – textos marxistas eram conhecidos pelo 

intermédio de intelectuais cristãos; o “agir tratava-se de ações individuais e 

coletivas – muitas vezes consistiam em ações sindicais, no caso da JOC, e na 

participação na política estudantil, no caso da JUC.  

Segundo Azzi (AZZI, 2005, p. 12-13), o intuito da Igreja com a Ação 

Católica era que a mesma pudesse se constituir em uma forca atuante na 

sociedade brasileira através de um regime de colaboração entre a Igreja e o 

Estado. Diversos autores reconhecem o ano 1960 como o marco divisório entre 

dois períodos na história do catolicismo brasileiro. Wanderley, (WANDERLEY, 

2005, p. 438) destaca dois momentos importantes da JUC, ocorridos no final da 

década de 1950 e início da década de 1960, e que teriam constituído uma 

oposição a hierarquia católica e, portanto, teriam tido um papel decisivo no 

desaparecimento do movimento, em 1966: 

a) a oposição dos militantes jucistas a um projeto de lei de diretrizes e 
bases da educação nacional, defendido pelos setores católicos (leigos 
e religiosos) como o mais conveniente, e que acabou por ser aprovado 
pelo Congresso Nacional; em sentido contrário, eles deram o seu apoio 
a outro de natureza mais laica, no decorrer do 1o. Seminário Nacional 
de Reforma Universitária promovido pela União Nacional dos 
Estudantes (UNE), realizado em Salvador, na Bahia (1961); b) as 
alianças na política estudantil com grupos comunistas, basicamente em 
eleições nos diretórios e nas uniões Estudantis e na UNE, o que 
suscitava muitas tensões dentro e fora da instituição; fenômeno que 
acabou por gerar um intenso conflito por ocasião da eleição para 
presidente da UNE de um jucista (Aldo Arantes), fato que o cardeal 
responsável pelo movimento no Rio de Janeiro não aceitou, exigindo, 
mesmo, sua retirada do movimento. 

Importante ressaltar que no início de 1960, setores da imprensa, tal como 

o jornal O Estado de S. Paulo, acusavam a JUC de comunismo. Embora, 

algumas vezes, a Igreja tenha defendido publicamente a JUC, pairava uma 

tensão e a possibilidade de uma possível proximidade com o comunismo em se 

tratando desse movimento. De fato, alguns membros do movimento 

entusiasmavam-se com a Revolução Cubana que ocorria naquele mesmo ano. 

Também, em 1960, ocorreu o X Congresso Nacional da JUC, comemorando 

seus 10 anos, o qual reuniu jucistas do Uruguai, Argentina e Colombia. Embora 

nunca tenha assumido posições socialistas, a tônica da JUC estava no “ver-



julgar-agir”, na justiça social, nos direitos humanos e na crítica ao capitalismo por 

meio do discurso marxista. De fato, aJUC buscou reinterpretar a doutrina social 

da igreja de modo diferente dos bispos. Segundo Mainwaring (1986, p. 64):   

A Revolução Cubana também causou um profundo impacto na Igreja 
em toda América Latina. Os eventos em Cuba criaram a consciência de 
que a revolução era a possibilidade na América Latina; de fato, durante 
a maior parte dos anos 60, tanto a esquerda quanto a direita 
superestimaram o potencial revolucionário do continente. Cuba 
inspirava algumas pessoas a intensificar seus esforços em promover 
uma mudança radical; outras, a adotar defesas intransigentes da 
ordem vigente e outras, ainda, a promover o reformismo como meio de 
abortar a revolução. Dentre a igreja brasileira estavam presentes as 
três reações: entre os católicos praticantes a primeira era mais fraca, 
e o impulso reformista era mais forte. O conflito exacerbado entre a 
igreja e o regime de Castro reforçou as tendências defensivas dentro de 
alguns setores. 

 

Com relação à JOC, seu intuito, ate meados da década de 1950, era 

converter jovens operários que, como demonstra Mainwaring (1983, p. 9-10), 

eram compreendidos pelo movimento como religiosamente ignorantes. A ênfase 

primeira do movimento, portanto, era em questões espirituais e religiosas – seu 

intuito era a salvação das almas. Além da tônica na salvação pessoal e 

desenvolvimento espiritual, a JOC era vista como um movimento de jovens da 

Igreja, também dedicado a organizar atividades recreativas, como picnics e 

bailes. Entre os anos de 1958 e 1961, a JOC começou a envolver-se mais 

profundamente em questões de cunho político, tornando-se um dos mais 

importantes grupos leigos da Igreja Católica brasileira. Mainwaring (1983, p. 13) 

associa esse fato ao contexto de rápida politização e mobilização pelo qual 

estava passando a sociedade brasileira. Durante esse período, a JOC abriu-se 

ainda mais para questões sociais e políticas e com a crença de que sua missão 

religiosa requeria atenção a essas questões. Essa abertura, portanto, permitiu 

que a JOC fosse afetada, progressivamente, pela movimentação política do 

contexto brasileiro e, desse modo, passou a participar mais ativamente da vida 

política do país, além de se identificar com a luta da classe operária.  

Ao mesmo tempo, com o papa João XXIII e com a CNBB, a Igreja 

brasileira passou por uma experiência mais progressista. A experiência dos anos 

anteriores, por outro lado, estava relacionada àorientação para a cristianização 



da sociedade – procurava-se a influência sobre as elites políticas, o sistema 

escolar, a mídia e outros segmentos sociais. O ano de 1959 também é 

considerado o ano de radicalização do discurso da JUC. No ano de 1961, os 

movimentos da esquerda católica começaram a entrar em sérios conflitos com a 

hierarquia da Igreja. Também nesse ano, os bispos criaram o MEB (Movimento 

de Educação de Base), que era dominado pela esquerda católica e, sobretudo, 

pela JUC. O MEB era uma forma, dentro da Igreja, de educar e conscientizar a 

classe operária. A JUC, nesse período, também organizava cursos para 

militantes da JOC e encorajava-os a aderir a uma visão mais “progressiva” 

(MAINWARING, 1983, p. 15) de fé e compreender a sociedade brasileira. A JOC, 

portanto, passou a desenvolver sua organização interna e preparar líderes 

leigos.  

Mainwaring (1983, p. 16) destaca o ano de 1961 como um marco na 

história da JOC. Em termos de publicização, de fato, esse foi um ano importante 

para o movimento, pois foi marcado por três importantes conferências: o 

Segundo Congresso da JOC, o I Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores 

e o Congresso de Jovens Empregadas Domésticas. Todos foram organizados 

pela JOC. Ao mesmo tempo, o movimento lançou a Campanha de 

Conscientização da Classe Trabalhadora com o intuito de alertar os jovens com 

relação à exploração, horas de trabalho, condições de trabalho, etc. e, também, 

para chamar a atenção para organizações da classe trabalhadora, cooperativas, 

associações de bairro, etc. No entanto, a JOC ainda posicionava-se de forma 

reformista, defendendo possíveis soluções dentro do sistema capitalista – 

sustentava uma posição política moderada.  

Com o Concilio Vaticano II, em 1962, a JOC sentiu-se encorajada a 

assumir posições mais progressistas. Ao mesmo tempo, a hierarquia se dividia. 

A CNBB, por sua vez, sob a liderança de Dom Helder Camara, criticou os 

desequilíbrios sociais provocados pelo liberalismo econômico e, no ano 

seguinte, defendeu a reforma agrária. Também, em 1962, surgiu a Ação Popular. 

Embora fosse um movimento não denominacional, o grupo havia sido criado por 

católicos como forma de promover a transformação social. No entanto, a JOC 

permaneceu relativamente afastada desse movimento, assim como de outros 

movimentos da esquerda católica. Em 1963, alguns segmentos dentro da JUC 



de São Paulo e Recife começaram a defender posições mais radicais, mais 

críticas ao capitalismo, incluindo a concordância com a luta de classes. Desse 

modo, a JOC começava a alterar seu caráter anterior que era dedicado ao 

desenvolvimento espiritual e à vida sacramental da classe operária. Ainda em 

1962, ex-jocistas fundaram a ACO (Ação Católica Operária), composta por 

operários católicos adultos. Na segunda metade da década de 1960, a JOC 

rompeu com a perspectiva reformista e tornou-se um movimento anti-capitalista. 

Apesar de não se identificar com a esquerda marxista, passou a defender 

mudanças sociais radicais como um elemento essencial da fé crista.  

Mainwaring (1983, p. 26), identifica duas causas fundamentais para essa 

mudança: o modelo de desenvolvimento não igualitário proposto pelo regime 

militar, que assumiu o governo em 1964; a repressão e as torturas contra 

movimentos populares, o que levou à prisão de diversos jocistas. Ao mesmo 

tempo, mudanças na Igreja, principalmente a Conferência de Bispos Latino-

americanos, ocorrida em Medellin em 1968, também influenciaram essa 

radicalização das concepções da JOC. Nesse encontro, discutiu-se temas como 

religião e política, fé e liberdade, Jesus e a opção preferencial pelos pobres, 

práticas pastorais e pedagógicas entre as classes populares. (MAINWARING, 

1983, p. 28). Diferentemente da JUC, que foi encerrada pela hierarquia em 1966, 

a JOC prosseguiu. Ao final do ano de 1969, a JOC publicou documentos 

reafirmando sua condenação ao capitalismo. Esse ano representou uma 

conversão ainda mais radical quanto as posições da JOC com relação à análise 

política e possíveis soluções. Desse modo, o regime militar aumentou a 

repressão sobre o movimento. Ao passo que a repressão aumentava sobre a 

JOC e a ACO, a hierarquia da Igreja assumia uma posição de maior neutralidade. 

Os movimentos eram defendidos por bispos isolados, tais como Dom Helder 

Camara. A CNBB se posicionou contra as torturas somente em 1970.  

Segundo a análise de Mainwaring (1983, p. 43):  

Despite internal divisions and problems, JOC fulfilled an important 
historical role in the Brazilian Church. Perhaps JOC’s most important 
contribution was as a precursor to the Popular Church. JOC developed 
a conception of faith, a commitment to the popular struggle, and 
pedagogical practices that served as a model and influenced other 
experiences. Even though JOC’s level of political militancy and 
rejection of popular religiosity differentiate it from the Church 



movements of the 1970s, JOC influenced the theological reflection and 
practices of these younger movements.  

 

Segundo Oliveira (OLIVEIRA, 1992, p. 44-45), foi no final da década de 

1960 e início de 1970 que a Igreja ganhou maior coesão interna no Brasil, uma 

vez que o regime militar não estava acusando mais padres e leigos de 

subversão, mas a Igreja enquanto instituição. Após superar as principais crises 

da década de 1960 – eram as mais evidentes: as crises da Ação Católica, do 

clero, a resistência à renovação litúrgica e catequética, a implantação da pastoral 

de conjunto – a Igreja voltou-se mais para os setores populares e saiu em defesa 

das vítimas da repressão. A conferência do Episcopado Latino-Americano de 

Medellin conferiu maior legitimidade eclesial e novo impulso teológico à 

resistência ao regime e à opção pelos pobres. Ao longo da década de 1970, a 

Igreja aparecerá cada vez mais publicamente, posicionando-se em defesa dos 

direitos humanos e das causas populares. Desse modo, saíra em defesa de 

todos os que considera injustiçados: índios, posseiros, favelados, etc. Nesse 

período surgem e começam a se desenvolver as CEBs (Comunidades Eclesiais 

de Base), principalmente nas zonas rurais. 

Com o comprometimento da Igreja com as classes populares através das 

CEBs, das pastorais populares e com os direitos humanos, Oliveira identifica a 

emergência de um novo período da Igreja no Brasil. Segundo o autor, o marco 

desse período é o apoio do bispo de Santo André à greve dos metalúrgicos do 

ABC, em 1978. De fato, esse gesto provocou descontentamento em alguns 

setores da Igreja. Ao longo da década de 1980, além da CNBB ter se posicionado 

a favor das lutas populares, líderes da Igreja expressavam apoio explícito a 

ocupações de terra, greves, movimentos sociais e até mesmo a campanhas 

políticas de esquerda. Para Oliveira (1992, p. 46), os anos 1980 representaram 

a presença explícita da Igreja ao lado das lutas populares, enquanto os anos 

1970 representaram a defesa dos direitos humanos e os anos 1960 tiveram a 

marca da renovação interna da Igreja. Portanto, o autor chama de “esquerda 

católica” (OLIVEIRA, 1992, p. 46) a experiência da Igreja dos anos 1960, ao 

passo que, a partir da década de 1970, passou a gestar-se a “Igreja da 

Libertação”.  



A complexa configuração de relações que passa a ser gestada nas CEBs 

e a partir das CEBs foi chamada de Teologia da Libertação. As CEBs são o cerne 

da “Igreja da Libertação”, pois era onde se realizava os círculos bíblicos, as 

equipes, os núcleos de reflexão, as equipes de serviço e de liturgia, bem como  

a reunião de um conjunto de pessoas que participavam das CEBs sem assumir 

nenhum tipo de responsabilidade ou tomar parte em grupos de reflexão ou 

serviços. Essas comunidades faziam parte da própria estrutura diocesana, assim 

como as pastorais populares. Encontros, cursos, publicações, interações com 

outros movimentos fora da Igreja, fez circular ideias, experiências, projetos, 

símbolos e pessoas entre nesse setor da Igreja (OLIVEIRA, 1992, p. 49). 

Segundo Oliveira (1992, p. 51): 

A espiritualidade da “Igreja popular” é marcada pela ênfase na luta 
pela vida e pela libertação que se dá no campo histórico, terreno. Ela 
se opõe, portanto, a uma espiritualidade de salvação individual, cujo 
campo é o da vida-depois-da-morte. Não é por acaso que o tema da 
vida tornou-se central na Teologia da Libertação, contrapondo o deus 
bíblico que zela pela vida do seu povo aos deuses pagãos e rituais 
antropofágicos. Nesse contexto, confia-se a salvação eterna mais à 
misericórdia divina do que à Igreja, cuja ocupação primeira é a 
construção do Reino de Deus na história humana. 

De fato, desde os movimentos da Ação Católica, principalmente da JOC, 

encontra-se a tônica, mais na ressurreição de Cristo do que na sua morte e 

sofrimento. A construção da espiritualidade da Teologia da Libertação está na 

leitura popular da bíblia, que nela busca a narrativa da libertação dos oprimidos. 

Oliveira (1992, p. 51), afirma que os textos bíblicos fundamentais para a “Igreja 

popular” são os que falam de um deus que escuta os clamores do seu povo, 

derruba os poderosos do trono, julga a partir do comportamento para com os 

desvalidos e quer uma Igreja que reproduza a comunidade onde não havia 

pobres. Interpretada dessa forma e usada por leigos, a bíblia ganha, não só um 

viés contestatório com relação à política e à sociedade, mas também em relação 

à própria Igreja por meio de um discurso de utopia igualitária.  

Ainda segundo Oliveira (1992, p. 52), pode-se falar em uma nova 

estrutura eclesial nas CEBs: a transferência do poder religioso às comunidades 

dirigidas por leigos, mais voltadas à evangelização do que à distribuição dos 

sacramentos. “Nelas configura-se uma forma de catolicismo que se distancia do 

modelo tridentino e romanizado e sugere um catolicismo pós-vaticano II, 



pluriforme e ecumênico”. (OLIVEIRA, 1992, p. 52). Embora nem todos os setores 

da “Igreja da Libertação” estivessem vinculados às lutas populares, toda a 

produção desse segmento estava intimamente ligado à prática política, ou seja, 

à atuação junto aos movimentos sociais, sindicais e politico-partidário das 

classes populares. Enfim, ao contrário do reformismo da Ação Católica, a “Igreja 

da Libertação” recusava o capitalismo como modelo de organização social e 

econômica e buscava, abertamente, o modelo socialista. Em linhas gerais, a tese 

de Oliveira é que a “Igreja popular”, desde a sua pré-história na “esquerda 

católica”, constituiu-se em uma estrutura eclesial alternativa à “Igreja de salvação 

individual” (OLIVEIRA, 1992, p. 62) que existe desde o Concílio de Trento. Para 

o autor, entram em choque duas concepções de Igreja: a concepção da “Igreja 

da Libertação”, que “quer ser a Igreja Católica Romana” (OLIVEIRA, 1992, p. 

63), opõe-se frontalmente à concepção da “Igreja de salvação individual”. 

Tratam-se, para Oliveira, de duas estruturas eclesiais em conflito. As CEBs, 

desse modo, surgem como estruturas alternativas às paróquias, mas sem que 

uma alternativa substituísse a outra.      

Ao longo da década de 1970, surgiram os principais intelectuais 

associados à Teologia da Libertação, incluindo Leonardo Boff, Carlos Mesters, 

J. B. Libanio e Eduardo Hoornaert. A grande maioria dos trabalhos desses 

autores tratavam das CEBs, de interpretações específicas da bíblia voltadas à 

Teologia da Libertação e à concepção da Igreja para os pobres. Ao mesmo 

tempo, veiculavam a ideia de redução gradativa do sofrimento das classes 

populares por meio da atuação política e, algumas vezes, posicionavam-se 

contra as práticas de tortura e a repressão por parte do regime militar.   

A reinterpretação do conceito de sofrimento produzida pelas práticas 

discursivas dos diferentes segmentos da Ação Católica, a qual está no cerne da 

formação do seu processo identitário, o transforma em uma noção muito mais 

abrangente, capaz de atribuir significado a uma realidade que se apresenta aos 

sujeitos como desordenada e caótica. O que importa para esses sujeitos é dar 

respostas práticas e soluções ao seu sofrimento cotidiano na esfera do trabalho 

– interessa-lhes reduzir o sofrimento por meio da atuação política. Desse modo, 

esse conceito é associado a uma negatividade genérica que transcende o corpo 

individual e abrange a coletividade mais ampla de pessoas na mesma condição 



social. É essa negatividade genérica que os sujeitos dos diferentes movimentos 

da Ação Católica procuravam compreender por meio do Evangelho associado 

ao pensamento marxista e combater através da luta política. As mazelas 

enfrentadas no trabalho cotidiano, o abuso dos patrões, etc., eram associados 

às “estruturas do pecado”. 

A formação na Juventude Operaria Católica (JOC), através da 

incorporação das disposições de julgar e agir no mundo, produz sensibilidades 

com relação ao sofrimento diário diferentes daquelas produzidas pela formação 

do Opus Dei. A ênfase na exploração e nas más condições de trabalho – baixos 

salários, ambientes insalubres, abuso sexual pelos patrões, etc. – sugerem o 

cultivo cuidadoso de uma sensibilidade para o sofrimento dirigida à sua 

superação e busca pelo bem-estar. Isso envolve o cultivo das formas de ver e de 

julgar a realidade cotidiana do trabalho operário. Desse modo, a produção dessa 

sensibilidade para o sofrimento desenvolve-se paralelamente  à produção de 

uma sensibilidade política e moral, nomeando rivais que, ao mesmo tempo em 

que são entendidos como exploradores, também associam-se com a 

manutenção das “estruturas do pecado”.  

Ao observarmos os testemunhos autobiográficos dos jocistas, 

percebemos, com muita clareza, que todas as narrativas5 são perpassadas pela 

descrição negativa do que é entendido por eles como sofrimento – uma 

descrição mais ou menos linear da própria experiência de exploração, a 

descoberta de uma nova perspectiva com a JOC e, finalmente, as tentativas de 

atuação política para a redução desse sofrimento. Esse elemento é muito 

presente nas falas dos líderes pastorais da Ação Católica e da Teologia da 

Libertação. Pelo fato dos sujeitos desses movimentos formularem suas 

narrativas dentro de um mesmo contexto discursivo, percebe-se uma forma 

específica de estruturação dos relatos. Apesar da diversidade das experiências 

                                                             
5  A forma como os membros dos movimentos da Ação Católica e da Teologia da Libertação 

utilizam a categoria sofrimento em suas narrativas pode ser contrastada com a descrição que 
Gutierrez (2015) faz das narrativas de sofrimento articuladas por atores da Universal como 
forma de ganhar um debate público. Para esses atores, as narrativas de sofrimento compõem 
uma linguagem “adequada à situação”, não fazendo referência direta à linguagem religiosa, 
diferente daqueles grupos católicos, nos quais a linguagem religiosa católica é diretamente 
associada às narrativas de sofrimento.  



individuais, todas as narrativas de jocistas que analisei possuem uma formulação 

mais ou menos semelhante. Nesse contexto, descrever o sofrimento significa 

reorganizar a experiência individual dentro da perspectiva de um discurso 

específico de compreensão das mazelas do ambiente de trabalho e as 

possibilidades de atuação prática para a sua superação. 

É interessante observar nas práticas discursivas dos líderes da JOC a 

produção de um conceito especifico de sofrimento com base na narrativa católica 

do martírio de Cristo. Maria Angelina de Oliveira, que conheceu a JOC em 1956 

em João Pessoa (PA) por intermédio de uma amiga, oferece-nos uma descrição 

interessante a respeito desse ponto. Ao descrever sua revolta com a miséria em 

que vivia durante a adolescência, juntamente com mais 100 famílias do seu 

bairro, Maria comenta: 

Era época da Quaresma e da Semana Santa. Pe. Everaldo pegou toda 
aquela realidade que tinhamos avaliado e nos fez refletir dentro do 
mistério da morte e ressurreição de Cristo: “A gente está acostumada 
a pensar que Cristo nasceu há 2000 anos, que não tem nada a ver com 
a vida da gente, mas o Cristo continua nascendo hoje e sofrendo, a 
morte dele continua acontecendo hoje na vida de todos esses jovens e 
dessas famílias que vocês trouxeram aqui através desses fatos. Mas esta 
morte não ficou só na morte. Cada vez que vocês lutam – o próprio 
inquérito que vocês fizeram, os debates, esse esforço para tomar 
consciência dos problemas e buscar soluções – tudo isso significa uma 
atualização da ressurreição de Cristo. Assim como acreditamos que a 
morte de Cristo continua acontecendo hoje atualizada na vida do povo, 
a ressurreição também, quando se faz uma ação para sair dessa morte 
e alcançar uma situação melhor.” (VIDA JOCISTA v. 2, 2003, p. 32-
33). 

Nesse relato, o sofrimento e a morte de Cristo são associados diretamente 

ao sofrimento do povo. Esses elementos ganham uma conotação negativa, ao 

passo que a sua ressurreição associa-se à superação daquela condição de 

sofrimento. Aqui, a disposição incorporada do sofrimento conduz os sujeitos a 

evitá-lo e buscar a sua superação, ao invés de tomar parte nele voluntariamente. 

A ênfase maior, portanto, está na ressurreição como superação do sofrimento e 

da morte. A sensibilidade para o sofrimento, aqui, produz corpos que recusam o 

sofrimento e a “morte”. Essa maneira de perceber o sofrimento, característica da 

JOC, dos movimentos da Ação Católica e da Teologia da Libertação, é capaz de 

agregar uma multiplicidade de elementos e categorizá-los como diferentes 

formas de sofrer. Os sujeitos ganham legitimidade para identificar e combater 



esse sofrimento por meio das práticas discursivas de seus líderes, ao associá-lo 

negativamente com o martírio e morte do próprio Cristo. A imagem de Cristo se 

constrói em torno da sua ressurreição, a qual se reflete na atitude positiva de 

transformação da realidade do trabalho.  

Conclusão 

Em primeiro lugar, a inexistência de estudos historiográficos sobre o Opus 

Dei no Brasil, bem como de estudos sociológicos acerca de sua relação com 

outros segmentos religiosos no contexto brasileiro, conduziu-me em direção à 

tentativa de pensar as relações que teriam influenciado fundamentalmente a 

constituição identitária desse grupo no Brasil. Parece-me que a relação do Opus 

Dei com a Teologia da libertação teve importância fundamental nesse processo. 

Nesse contexto, o ano de 1961 merece destaque. Segundo Mainwaring (1983), 

esse foi o ano em que os movimentos da esquerda católica começaram a entrar 

em sérios conflitos com a hierarquia da Igreja. Foi entre o período de 1958 e 

1961 quando a JOC começou a envolver-se mais em questões de cunho político, 

tornando-se, junto com a JUC, um dos mais importantes movimentos dentro da 

Igreja.  Mainwaring (1983, ano p. 16), destaca o ano de 1961 como um marco na 

história da JOC, principalmente, em termos de publicização. Esse também foi o 

ano em que Dom Hugo Bressane de Araújo, o primeiro bispo de Marília, 

responsável pela chegada do Opus Dei ao Brasil, e que teve proeminente 

atuação nos movimentos da Ação Católica, recebeu a nomeação de assistente 

do Sólio Pontifício pelo papa João XXIII. Certamente, esses não eram fatos 

isolados, mas estavam diluídos na forte presença que a Igreja de esquerda 

representava naquele período, como bem demonstra a literatura  sobre esse 

período. 

O ano de 1961 também foi o marco organizativo do Opus Dei no Brasil. 

Foi o ano de chegada do padre Xavier Ayala Delgado - ou Dr. Xavier, como 

gostava de ser chamado - e seus principais assistentes: o padre Francisco Faus 

e os numerários leigos Alfredo Cantelli e Emérico da Gama. Nesse ano, iniciou-

se a ampliação do projeto do Opus Dei na cidade de São Paulo. Nesse ano, 

começaram a ser planejadas novas residências, casas de retiro, trabalhos 

apostólicos, iniciativas leigas e a fundação do Centro de Estudos do Sumaré, 

para a formação de novos numerários. Em 1962 criou-se o Centro Cultural do 



Pacaembu - criou-se a categoria Centro Cultural - dedicado à formação da 

juventude. O processo de criação de novos Centros Culturais na cidade de São 

Paulo durou até 1967. Iniciou-se, portanto, um processo de disputa de pessoas 

entre a juventude católica. A meu ver, o Opus Dei não tinha interesse em levar 

os jovens universitários de esquerda para os Centros Culturais, mas produzir 

pessoas que fossem capazes de disputar espaço com eles nas universidades.  

Nesse contexto de proeminência dos movimentos da Igreja de esquerda, 

as estratégias apostólicas e a forma de compreensão da doutrina católica dos 

atores do Opus Dei constituíram um arranjo novo de relações: em meio à forte 

ênfase progressista da Igreja do Brasil e da América Latina, esses atores 

buscavam transmitir a doutrina católica tendo como matriz a tradição da Igreja e, 

desse modo, constituía-se seu processo identitário. Em sua compreensão, a 

doutrina não poderia ser objeto de reforma, ainda mais se essa reforma viesse 

dos fiéis ao invés da hierarquia da Igreja. O fundamento da doutrina, portanto, 

estava no sacrifício de Cristo para a salvação da humanidade. Mas, não se 

tratava apenas do entendimento pouco ortodoxo que os movimentos da Igreja 

de esquerda faziam da doutrina, mas, também, do envolvimento de membros da 

Igreja com grupos políticos de esquerda. Tanto o Dr. Xavier Ayala quanto 

Josemaria Escrivá haviam passado pela Guerra Civil Espanhola e, desse modo, 

experienciaram a violência comunista contra a Igreja. Experiência essa que 

Escrivá sempre fez questão de associar com o martírio dos primeiros cristãos 

perseguidos durante o Império Romano. 

A exaltação do sofrimento no Opus Dei e os rituais de sofrimento têm seu 

fundamento na forma de entendimento do Evangelho dos primeiros cristãos e, 

desse modo, produz-se o que Perkins (1995) chama de suffering self. Para os 

membros do Opus Dei, essa é a tradição e a doutrina que devem ser mantidas. 

Esse tipo de entendimento, a meu ver, produz um tipo específico de sensibilidade 

para o sofrimento entre seus membros, o qual está intimamente relacionado com 

a formação de sua identidade. Em termos práticos, o sofrimento por amor a Deus 

ganha a forma dos rituais de sofrimento. Durante minha pesquisa etnográfica em 

São Paulo, percebi um estímulo progressivo de práticas de mortificação entre os 

jovens frequentadores dos Centros do Opus Dei. Em minha pesquisa etnográfica 

nos Estados Unidos, não havia nenhum incentivo à mortificação entre os jovens 



frequentadores das residências do Opus Dei. A ênfase parecia estar na oração. 

Mesmo em relatos críticos sobre o Opus Dei no Japão e no Chile, as práticas de 

mortificação aparecem como elementos muito secundários, diferentemente do 

Brasil, onde ganham especial destaque na formação espiritual. Parece evidente 

que as formas de formação de pessoas variam de acordo com o contexto, e não 

sou capaz de traçar um quadro comparativo a respeito de todos os lugares que 

visitei. No entanto, o que me intriga é o porquê de nos Centros de São Paulo a 

ênfase no sofrimento e na mortificação corporal ser tão proeminente e estar no 

cerne do processo de formação identitária do Opus Dei de perfil brasileiro. Minha 

hipótese é que isso se deu pelo fato do Opus Dei, no Brasil, ter encontrado a 

necessidade de afirmar a doutrina tradicional da Igreja no contexto do catolicismo 

progressista da Igreja de esquerda, por isso, a ideia de sofrimento é tão 

fundamental no processo de formação identitária do Opus Dei de perfil brasileiro. 

É claro que uma maior aproximação da matriz espanhola também tem uma 

influencia forte nesse fator. Diferente dos outros países citados, grande parte dos 

numerários que vieram para o Brasil são espanhóis ou conviveram com 

Josemaria Escrivá em Roma.  

Procurei demonstrar duas formas de sensibilidades para o sofrimento 

relacionadas com a produção de identidades dentro das circunscrições do 

catolicismo brasileiro. A meu ver, as tensões existentes entre essas identidades 

são moldadas por sensibilidades que são fundamentalmente distintas, até 

mesmo incongruentes: por um lado, uma experiência positiva do sofrimento 

entendida como o fundamento da doutrina tradicional católica, por outro, o 

sentido de que o sofrimento dos pobres e torturados deve ser combatido pelo 

envolvimento da Igreja na esfera política. Desse modo, o ativismo político dos 

atores da Igreja de esquerda está mobilizado em torno do combate ao 

sofrimento. A noção que circula entre os movimentos da Igreja de esquerda a 

respeito da mutabilidade da doutrina tradicional da igreja é encarada com 

ceticismo entre os membros do Opus Dei e, em alguns casos, com hostilidade. 

Os rituais de sofrimento sugerem um cuidadoso cultivo de sensibilidades guiadas 

por uma extensiva economia de disciplinas que produz uma identidade diferente 

daquela produzida nas CEBs e nos movimentos da Igreja de esquerda. Essa, a 

meu ver, é a base da tensão, muitas vezes não declarada, entre o Opus Dei no 



Brasil e esses movimentos e que, desse modo, moldaram a identidade do Opus 

Dei de perfil brasileiro.  
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