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1. O que dizemos quando dizemos espiritualidade? 

 

• A Espiritualidade: uma qualidade relativa ao espírito (etimologia) 
 

De acordo com sua origem etimológica1, a espiritualidade é uma qualidade 
relativa ao espírito. A condição e a natureza do espiritual. 
  

• A Espiritualidade como fonte de vida 

 
1 O substantivo “spiritus”, pode ser traduzido como “alma”, mas também como álito, vida, força, impulso, 
espírito. La partícula “-alis”, que se usa para expresar “relativo a”. O sufixo “-dad”, que é equivalente a 
“qualidade”. 
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Os dicionários traduzem “espírito” como “respiração vital”. Como o ar que nos 
envolve e respiramos é fundamental para a vida de qualquer pessoa, é a fonte 
da vida que nos faz existir. Portanto, podemos dizer que a espiritualidade está 
presente como um princípio que dá vida a qualquer ser humano e como uma 
forma de relacionar-se desde o mais profundo de si mesmo com aquela “fonte 
de vida”, ou com uma alteridade que nos transcende. Para nós, obviamente, 
essa fonte é Deus (o seu Espírito). 

• A Espiritualidade como habilidade social 

A espiritualidade nos torna profundamente conscientes de que viver é “com-
viver”, que a vida é “comunhão”. Ela não só nos conecta com  a nossa “fonte de 
vida”, mas também com outras pessoas. Portanto, o aspecto relacional é vital 
em toda a espiritualidade. 

Assim, a espiritualidade foi definida como a capacidade social de cuidar das 
relações em todos os níveis, a fim de promover uma vida plena e com 
significado.  

• A Espiritualidade como motivação 

A espiritualidade de uma pessoa é a parte mais profunda de seu ser; ela diz 
respeito às suas motivações, aos ideais, à sua paixão. “A Espiritualidade é a 
motivação que permeia os projetos e compromissos de vida" (Segundo Galilea). 
E, portanto, é algo que tem a ver com a raiz que move a própria vida e suas 
relações fundamentais, sua intencionalidade e sua atividade. Poderíamos dizer 
que a espiritualidade define o modo de vida de uma pessoa. 

• A Espiritualidade como um estado de espírito, como inspiração da 
atividade de uma pessoa ou comunidade 

A Espiritualidade, como é também uma realidade comunitária, pode ser definida 
como a consciência e a motivação2 de um grupo, de um povo3. 

A espiritualidade de um sujeito, comunidade ou povo é uma forma de ser e de 
relacionar-se com a totalidade da realidade, com o que esta tem de 
transcendente e de história. 

Perguntar sobre a “vida espiritual” é, naturalmente, perguntar sobre o cultivo do 
silêncio, da oração, da contemplação, mas também sobre a vida social e cívica, 
sobre o compromisso sociopolítico, sobre o uso do dinheiro e do tempo, sobre a 
seriedade e a honestidade no trabalho, sobre suas formas de buscar a felicidade, 
de enfrentar a dor, sobre a maneira como vivem sua vida diária, etc. 

A espiritualidade deve ser enquadrada em todas estas perspectivas entrelaçadas. 
Cada dimensão é co-determinante e está co-determinada por outras. 

 
2 A espiritualidade de uma pessoa, comunidade, povo é: sua motivação de vida, sua postura, a inspiração 
de sua atividade, de sua utopia, de suas causas: CASALDALIGA, P.-VIGIL, J. Mª, Espiritualidade 
daLibertação, Editorial Envío, Managua, 1992, 23. Neste mesmo sentido, “A Espiritualidade é a  motivação 
que perpassa todos os projetos e compromisos de vida, a motivação e mística que impregna e inspira o 
compromisso”. GALILEA, S. O Caminho da Espiritualidade. Paulinas. Bogotá, 1985. ,26. 
3 É a espiritualidade "macroecumênica" que falam  CASALDALIGA-VIGIL, o.c. 23-25, ou “a dimensão 
teologal fundamental da espiritualidade” como a chama J. SOBRINO. Cf. “Espiritualidade  e seguimento de 
Jesus” em “Misterium Liberationis. Conceitos fundamentais da Teologia da Libertação. Trotta, 1990. T.II, 
476. 
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• O Espírito nos faz levar em consideração a realidade. Exigência de 
discernimento. 

A espiritualidade cristã é uma forma de viver o Evangelho pela força do Espírito, 
mas é também, ao mesmo tempo, uma forma de apreender a realidade e, 
portanto, de lidar com ela. Por isso, é a mesma ação do Espírito que nos 
impulsiona, de uma maneira específica, a lidar com a realidade. 

Se entendemos, portanto que a “espiritualidade é o modo como lidamos com a 
realidade, COM A MANEIRA COMO LEVAMOS EM CONSIDERAÇÃO A 
REALIDADE, a história que vivemos com toda a sua complexidade, poderíamos 
nos perguntar que espírito/que modo é adequado e qual não é em cada momento 
da é história”4. Daí a importância do discernimento como  “instrumento ou 
mediação”, para este fim. 

Em nosso caso, a espiritualidade será então o espírito com o qual nós levamos em 
consideração esta realidade em que vivemos e para a qual somos enviadas, ou 
seja, da Missio Dei. E o discernimento será a ferramenta que nos permite 
harmonizar este espírito ou estado de espírito ao “Espírito de Deus” que nos guia 
neste empreendimento. 

Na realidade, as várias espiritualidades que surgiram na vida da Igreja e que 
foram se concretizando nas diversas formas de vida religiosa e famílias, foram 
exatamente isso, um deixar que o Espírito conduza a um ou outro modo de “levar 
em consideração a realidade”, respondendo às suas necessidades ao longo da 
história. 

A partir desta concepção, perguntar-nos  que espiritualidade temos, significa 
perguntar-nos  que espírito  nos move no dia a dia, com que espírito enfrentamos 
a realidade aqui e agora, com que espírito enfrentamos a Misio Dei. 

E esta será uma questão central para nós, a fim de podermos olhar o que 
significa falar de uma espiritualidade sinodal. E também tomar consciência do 
que esta forma de entender a “espiritualidade” exige de nós como uma forma 
de viver, de “levar em consideração” - e portanto “responsabilizarmo-nos e 
encarregarmo-nos”5 - da história, da realidade, dos problemas sociais, políticos, 
econômicos, religiosos, etc., de nossa situação multicultural concreta, no “aqui 
e agora” da sinodalidade.  

A espiritualidade revela-se, desta forma, como um caminho de vida, um camino 
de experiência, um camino de busca, um caminho humano-divino que abraça 
todo o humano (corpo, sentidos, cultura, sociedade…), o carregar sobre si e 
encarregar-se do ser humano e orientá-lo até seu destino em Deus. 

2. Sinodalidade: um termo plural. 

 
4 J. SOBRINO o.c.,449-476. 
5 IGNACIO ELLACURÍA, “Para uma fundamentação filosófica do método teológico latinoamericano”, em 
Estudos Centroamericanos, 322-323 (1975) 411-425, aqui 419: Ellacuría comprendia a estrutura formal da 
inteligência como “apreender a realidade e confrontar-se com ela”, o qual se desdobra em três dimensões: 
“levar em consideração a realidade” ou a dimensão intelectual, “responsabilizar-se pela realidade”  ou  a 
dimensão ética; e “encarregar-se darealidade” ou dimensão prática. Sem dúvida, ao ver a vida e a obra de  
Ellacuría, segundo Jon Sobrino, faz-se necessário agregar uma quarta: “deixar-se levar pela relaidade” ou 
a dimensão da graça. Cf. JOSÉ LAGUNA, “Hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad”, Cadernos CyJ 
172 (enero 2011). 
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A Comissão Teológica Internacional (CTI) descreve a sinodalidade como uma 
dimensão constitutiva da Igreja6 em três sentidos, indo do mais externo e 
concreto ao mais essencial. Em primeiro lugar, a sinodalidade designa certos 
aconteciemntos que denominamos sínodos, convocados pela autoridade 
competente e de caráter pontual. Em segundo lugar, a palavra indica as 
estruturas e processos eclesiais que se encontram ao serviço do discernimento. 
Por último, o significado mais esencial do termo remete a um estilo peculiar que 
caracteriza a vida e a missão da Igreja. Este é o sentido que vamos usar nesta 
apresentação7.  

Nós, imediatamente, somos capazes de perceber a conexão existente entre o 
modo de compreender a “espiritualidade” – uma maneira de levar em 
consideração a realidade -  e a “sinodalidade” – um estilo peculiar que 
caracteriza a vida e a missão da Igreja –.  

A sinodalidade indica um modo de viver  e de agir que define a comunidade 
eclesial tanto em suas relações ad intra como ad extra. Porém, além disso o 
significado etimológico da palavra sínodo8 nos permite entendê-la como um 
“caminhar juntos”. 

Portanto, o que estamos seguindo é uma forma particular de caminhar juntos 
como Igreja (sinodalidade), a fim de - mais e melhor - poder “levar em 
consideração” o mundo (espiritualidade). Nisso consiste a espiritualidade 
sinodal, em levar em consideração a realidade, do mundo, da Missio Dei, 
caminhando juntos. 
  
Como “levamos em consideração”  a situação do mundo, para que este 
encarregarmo-nos dele seja sinodal, ou seja, para fazê-lo com esse estilo 
peculiar que afete nossa vida eclesial e nossa missão e que implique um 
“caminar juntos”? 

Tratarei de identificar alguns aspectos que me parecem especialmente 
importantes, neste momento que estamos vivendo como Igreja, que 
caracterizariam esta espiritualidade sinodal. 

 

 

3. 5 características de uma espiritualidade sinodal que abraça a 
vulnerabilidade 

 

a) Espiritualidade da escuta 

 

 
6 O encontra no nº 70 do documento da COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL, A sinodalidade na vida e 
na missão da Igreja: Texto e comentário do documento da Comissão Teológica Internacional, Estudos e 
ensaios 244 (Santiago Madrigal Terrazas, Autor, Redactor), BAC, Madrid 2019.  
7 Não só é mais amplo, como é fundamento dos outros dois. 
8 A palavra sínodo vem do latim sinodus, vocábulo procedente do grego σύνοδος (encontro, reunião, 
assembleia), composta pelo prefixo grego συν- (reunião, ação conjunta) e a raiz ὁδος (via, caminho, 
viagem). 
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A espiritualidade sinodal deve ser uma espiritualidade de escuta porque a 
primeira coisa que precisamos para “levar em consideração a realidade do 
mundo” é “escutá-lo” e “escutar a nós mesmos”. Podemos sempre escutar! Há 
sempre alguém que precisa ser escutado! 

Escutar é algo “Decisivo”, porque é uma das maiores necessidades que o ser 
humano experimenta: “o desejo ilimitado de ser escutado” (Francis); e é 
exigente, porque não basta qualquer tipo de escuta, devemos escutar bem, 
prestando atenção a quem escutamos, o que escutamos e como escutamos. 

A Bíblia nos lembra constantemente que a escuta é algo mais que una 
percepção acústica, e que está ligada à relação dialógica entre Deus e a 
humanidade. Toda a Torá, repousa sobre uma disposição prévia: “ouve Israel” 
(o Shema) (Dt 6,4). A iniciativa vem sempre de Deus, que nos fala, e nós 
respondemos, antes de mais nada, escutando. Mas esta escuta é, por fim, 
possibilitada por sua Palavra, proveniente de sua graça.  

Tanto é que São Paulo afirma que “a fé vem da escuta” (Rm 10,17). Em última 
análise, acreditar é ver o que nasce da escuta. Portanto, para a Bíblia, o ouvir – 
a audição - é mais importante do que a visão, o enxergar. Por quê? 

 

 

 

 

 

 

O ato de ver é mais impositivo. O olho é o órgão com o qual o mundo é possuído 
e dominado. Através dos olhos, o mundo torna-se “nosso mundo” e está 
subordinado a nós. Nós definimos, rotulamos a realidade. Quem vê tem a 
tentação de impor-se ao objeto que contempla, a possuí-lo a partir de sua pré-
compreensão, de julgá-lo por sua aparência pura. A relação que se estabelece 
entre o que vê e o que é visto é uma relação de objeto. 

O ouvido possibilita uma maneira totalmente diversa de relação com a 
realidade. Em primeiro lugar, porque não podemos ouvir objetos, podemos 
apenas ouvir suas comunicações, seu desenvolvimento, sua realização, seu 
movimento, ação... Além disso, “não podemos determinar nem controlar” o que 
vamos ouvir.  

 

 

 

 

 

O som, a voz… “o chamado” vem, chega, nos assalta, nos surpreende... de alguna 
maneira estamos sem defesas ante a chegada dele. Os sons que chegam ao 
ouvido se impõem ao ouvinte, surpreende-o, inesperadamente, sem que ele 
possa fazer algo para evitá-lo.  

O que vê O visto 
Possui... domina 

É possuído ... e dominado 

O que ouve O que é ouvido 

É possuído e obedece 

Comunica-se  
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Somente “não querendo ouvir”, somente “fazendo-se surdos” seria possível 
evitar “a escuta”. Mas somente quando se vê o que nasce de uma escuta, é 
possível ver a partir de um olhar interior e é possível acreditar. 

Deus se revela comunicando-se gratuitamente, e Ele também se revela através 
da realidade, através dos acontecimentos, através de outros que falam. A nós é 
pedido apenas de simplesmente “colocarmo-nos a escutar” para poder 
harmonizar “nosso espírito/nossa disposição” com seu Espírito. 

Esta escuta, como eu disse, é exigente. Requer uma disposição que começa com 
um “vazio”, um fazer espaço, um sair do “meu próprio amor, do meu querer e 
meu interesse” [Ex 189] e dispor-me a receber. Para quê? Para poder acolher o 
que o outro diz sem ouvir a mim mesma, sem distorcer o que a pessoa me diz, 
sem interpretar antes que o que ela diz toque meu interior, sem fingir possuir, 
controlar, acreditar que já sei, impermeável a qualquer novidade ou a qualquer 
espanto. Esvaziando-me de meus preconceitos, de minhas polarizações, 
disposta para fazer um espaço livre, gratuito, que não impõe nada e que espera 
tudo. 

Não há escuta verdadeira sem esperança, sem esperar algo do outro a quem 
escuto… sem “reter minhas expectativas, desejos, buscas...”. Sem dar prioridade 
absoluta àquele de quem vem a palavra. Por esta razão, ouvir também gera 
esperança “no outro”, que se sente escutado, que percebe que alguém espera 
algo dele, que acredita nele, e assim o dignifica. Escutar é o reconhecimento do 
outro e, por isso, implica em dignificá-lo. 

Este é possivelmente um dos aspectos mais importantes na vida sinodal da 
Igreja, e em todas as nossas Assembleias, onde o mais importante é, e deveria 
ser, a escuta. Onde quase tudo se julga a partir da qualidade desta escuta. 
Porque sem escuta, não há discernimento. A escuta do Espírito que fala dentro 
de nós, a escuta do Espírito que também fala em cada uma de nossas irmãs e 
irmãos. Em todas as pessoas, não apenas naquelas que me parecem mais 
interessantes, que têm posições mais importantes, mais poder, mais influência 
ou pensam de uma forma mais parecida com a minha. É necessário escutar a 
cada pessoa e a todas as pessoas, e para escutar a cada pessoa é necessário 
criar aquele espaço interior que me permita acolher “a pessoa e sua palabra”, e 
com ela sua experiência, sua realidade, sua percepção das coisas e do Espírito 
que a habita e que dela quer sair ao meu encontro. 

Esvaziar-me para que a escuta não se torne uma mera confirmação de meus 
preconceitos, um eco de minha própria voz. 

COMO PODERÍAMOS LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O MUNDO SEM ESCUTÁ-LO, 
SEM DEIXAR QUE CHEGUE ATÉ NÓS O SEU GRITO E AS SUAS NECESSIDADES? 
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A escuta – disse o Papa9– corresponde ao estilo humilde de Deus. Cada vez me 
parece mais importante esta atitude de humildade se pretendemos viver uma 
espiritualidade da escuta. 

Deus deve ser o paradigma de nossa escuta. A Bíblia nos apresenta um Deus 
que escuta.  

Ele escuta o clamor de seu povo, ele escuta sua queixa, sua palavra... e ao fazê-
lo, ele os reconhece como seu interlocutor, como seu parceiro. Deus “inclina seu 
ouvido” para escutar o homem e se deixa afetar por esta escuta. O Deus 
onipotente e impassível torna-se passível, responsável ao escutar a voz de seu 
povo, a voz de sua criatura. 

Jesus também nos revela esta humilde atitude de Deus que se deixa afetar, que 
se deixa mudar, que se deixa transformar pela escuta. O texto da mulher 
cananeia10,  é um exemplo único desta escuta “certamente vulnerável”, que 
afeta e transforma. Uma pobre mulher, que entra em diálogo com Jesus que, a 
princípio, “a vê” a partir de seus preconceitos: é uma sírio-fenícia, uma pagã, ela 
não pertence àqueles a quem ele foi enviado. Mas quando ela fala, então o que 
Jesus vê “nasce de uma escuta”, e Jesus escuta humildemente. Por isso, a 
palavra da mulher também se torna para ele a presença do Espírito do Pai que 
o guia e o faz reconsiderar sua posição e seu propósito. 

Não será possível para nós “ABRAÇAR A VULNERABILIDADE NO CAMINHO 
SINODAL” sem introduzir em nossa maneira de considerar a realidade uma 
escuta “vulnerável”. Porém, somente uma escuta humilde pode realmente nos 
tornar vulneráveis e, por isso, afetar-nos, mudar-nos. 

Sem humildade, não há escuta. Sem escuta, não há caminho sinodal. 

A escuta não pode ser feita de qualquer maneira. A disposição para uma “escuta 
autêntica” nos situa necessariamente: 

1)  “a partir de baixo”, neste sentido. Com a humildade de quem 
reconhece no outro, alguém de quem pode aprender, digno de ser 
escutado em profundidade… Alguém que pode lhe mudar. Com a 
humildade de Deus que desce para escutar… o Deus que “inclina o 
ouvido”. 

 

2) A parir da “proximidade”. A escuta exige proximidade, evitando 
distâncias, permitindo-me ser tocada pela realidade do outro. A 
escuta é “a capacidade do coração que torna possível a proximidade”.  

3) Por esta razão, a escuta também deve ser “a partir de dentro”. A 
verdadeira sede da escuta é o coração. “Não tenha seu coração em 
seus ouvidos, mas seus ouvidos em seu coração” - Santo Agostinho 
costumava dizer. Isto nos fala da profundidade necessária que toda 
a escuta deve ter. Trata-se de acolher a verdade do outro a partir do 
coração, do essencial... livre de perguntas superficiais... Escutar, 
deixando-se “afetar e comover” para que não só as ideias cheguem 

 
9 O papa Francisco em Mensagem para a 56° Jornada Mundial das Comunicações Sociais: Escutar com os 
ouvidos do coração. 
10 P. ALONSO, A Mulher que mudou Jesus: cruzando fronteiras em Mc 7,24-30, Peeters, Leuven 2011. 
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até nós, mas também a experiência, a vivência, o sentir da pessoa a 
quem estou escutando. Sem ese “a partir de dentro” nossa escuta 
nunca poderá ser misericordiosa. 

Por esta razão, a escuta autêntica deve ser sempre precedida pelo “silêncio”. 
Este silêncio nos permite entrar em contato conosco mesmas, com a fonte da 
vida de nossa existência, colocar-nos em nossas entranhas, em nosso coração e 
esvaziar-nos de tudo o que nos impede, não tanto de escutar, mas de nos 
tornarmos “disponíveis para escutar”. 

A escuta faz parte de nossa missão. “O serviço da escuta nos foi confiado por 
Aquele que é o ouvinte por excelência”, disse o Papa. O primeiro serviço que 
podemos prestar à comunhão é precisamente “escutar”. Bonhoeffer disse que 
“aquele que não souber escutar seu irmão, não será capaz de escutar a Deus”11. 
E isso é algo que podemos fazer sempre, adultos ou jovens, pessoas ágeis ou 
com alguma dificuldade de movimiento, sempre é possível escutar, gastar o 
tempo próprio na escuta do outro, levar em considerção a realidade, 
“escutando-a”. 

Escutar como Deus nos escuta, escutar como Jesus nos convida a fazer: uma 
espécie de “escuta que capacita o outro a falar” (escutar para falar), e que na 
escuta mútua é transformadora12. 

Uma espiritualidade da escuta brota desta fonte: a perspectiva de um Deus que 
escuta, e escuta a todos, e escuta especialmente os “sem voz”, os mais 
vulneráveis, os que ficaram sem fala, e o faz despertando neles uma fala com 
poder, pois Sua escuta é sempre libertadora13. 

Por esta razão “ser escutado”, ser BEM escutado, é sempre uma experiência de 
cura. A simples escuta cicatriza muitas feridas. Ela permite que aquele que é 
escutado, o ouvinte, reverta e recrie suas próprias narrativas como uma pessoa 
ferida e, a partir daí, encontrar caminhos de cura14, de sair do processo de 
vitimização, de encontrar novamente sua própria identidade e dignidade. Não 
por nossos conselhos, mas pela qualidade de nossa escuta, oferecendo aquele 
espaço humilde, mas próximo, onde é possível experimentar a si mesmo como 
refeito, curado, reparado. 

 
11 Vida em comunidade, Segue-me, Salamanca 2003, 92. 
12 Cf. NELLE MORTON, O Caminho é a casa - The Journay is Home, Boston 1985. 
13 De tal forma que com STEPHANIE KLEIN poderíamos dizer que falar de Deus, o próprio anúncio 
evangelizador pode ser entendido como uma escuta, um renovado estilo de acompanhamento. Atreve-se 
afirmar ainda que “o conhecimento teológico –prático, indutivo ou empírico– não surge da palavra de Deus, 
mas da escuta de Deus à teologia e da escuta desta, por sua vez, de outras mulheres”: VIRGINIA R. AZCUY, 
“O método qualitativo na teología feminista. A experiência das mulheres e um diálogo com Stephanie Klein 
sobre a escuta”: Perspectiva Teológica 53/3 (2021) 671-700, aqui, 692. “Um anúncio entendido como uma 
forma de escuta e um receber ao outro/a como uma forma de animar a própria linguagem” em coerência 
além da sinodalidade que requer a escuta como prática fundamental da vida e missão da Igreja. Ibidem, 
693. 
14 O papa em Mensagem para a 56° Jornada Mundial das Comunicações Sociais: Escutar com os ouvidos 
do coração, Reconhecer com precisão alguns usos da ouvido que não se tratam da uma verdadeira escuta 
Escutar à escondidadas e espiar. Esse inteirar-se de tudo, quando não somos convocados a escutar. 
Armazenar informação, guardando seu uso para seu próprio interesse. Escutar-nos a nós mesmos quando 
os outros falam. Distorcer o que o outro diz, interpretando a partir de meus próprios pontos de vista, não 
deixando espaço para que o outro fale ou dizendo o que o outro não disse, ou não quis dizer. A escuta 
seletiva que vai preenchendo o que me interessa e só deixa espaço para o que se ajusta ao meu modo de 
ver. A escuta instrumental, utilizada como trampolim para fazer brilhar a minha resposta. 
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Somente comprometidos com uma espiritualidade da escuta podemos dar 
passos em direção à mudança sinodal pela qual a Igreja anseia, e levar em 
consideração a realidade abrindo-nos ao diálogo e ao discernimento, pois a 
escuta é a condição para a possibilidade de ambas. 

 

 

b) Espiritualidade do diálogo  

 

Uma espiritualidade sinodal precisa ser uma espiritualidade do diálogo. Porque 
se a sinodalidade nos fala de um “caminhar juntos”, a palavra “diálogo” (do 
grego diáalogos: diáa/logos) em sua etimología própria15 – traduz a ideia de 
“pensar/falar juntos” ou mais concretamente: “falar/pensar entre dois”. 

Se se trata de “levar em consideração” a realidade caminhando juntos (sinodal), 
isto só poderá  acontecer “em um falar/pensar entre aqueles que caminham 
juntos” (dialogal).  

Apesar da importância da escuta, isto não é suficiente para que possamos falar 
de diálogo. Precisamos de um sujeito capaz de falar. Foi assim que fomos 
criados: ouvintes da palavra e capazes de responder ao que ouvimos. 

O diálogo se baseia no poder e no mistério da palavra. Poder para dizer da 
realidade, para dizer de nós mesmas. A palavra é um dos instrumentos mais 
poderosos que temos para nos expressar, para abrir um caminho para 
exteriorizar nossa interioridade e, obviamente, para comunicar e dialogar.  

Mas para que isso aconteça, a palavra tem que vir de dentro e ser a portadora 
da verdade que habita em nós. Por esta razão, a palavra é sempre 
acompanhada de gestos, o olhar, o tom da voz, que delineia as emoções que ela 
transmite, as experiências que pulsam sob os sons e os significados objetivos 
que são transmitidos, que são assim matizados e enriquecidos. 

A palavra, para que seja uma verdadeira mediadora do diálogo, ela deve 
também “nascer da escuta”, e não principalmente da própria visão. A palavra é 
sempre um segundo momento. 

E mais uma vez, devemos nos voltar para a humildade. Somente uma palavra 
humilde é capaz de entrar na construção de um diálogo. Uma palavra que, ao 
escutar, inicia um caminho de busca que, a partir de sua própria verdade, tenta 
co-construir com a palavra escutada uma nova palavra, uma palavra maior. 

A palavra que dialoga não sai como uma flecha certa de atingir seu objetivo, 
mas se deixa moldar pelo que é escutado, se detém, espera pelo momento certo, 
sabe que está incompleta e, tateando e tremendo, tenta balbuciar o que, na 
conjunção da palavra escutada, da experiência vivida, e da comoção 
experimentada, emerge como resposta e que, de alguma forma, já não me 
pertence mais porque brota como resultado de um encontro e criação comum. 

O diálogo é sempre a co-criação de uma narrativa que é diferente das 
narrativas dos sujeitos que se encontram. Uma palavra atenta à vida, à outra, e 

 
15 diáa é uma preposição que significa por meio de,"entre ", "através de", e por semelhança a dyo, também 
“dos” e Logos vem de legein, 'falar’, porém também “pensar”. 
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a tudo o que acontece através dela é a que pode estar envolvida nesta 
construção e criar um verdadeiro diálogo que tenta gerar “algo novo”, numa 
narrativa comum e aberta, que passa pelas possíveis polaridades - nas quais 
tendemos sempre a nos acomodar -, sem nos determos nelas, tentando alcançar 
significados comuns que transformem as palavras em referências nas quais 
possamos confiar, pois elas adquiriram, após este encontro, uma resignificação 
na qual nos encontramos mais profundamente. Eles nos permitem assim olhar 
juntos a realidade, dizê-la, dizer a mesma coisa, e assim também “levarmos a 
realidade em consideração”. Neste sentido, a espiritualidade do diálogo é 
essencial para nós nesta caminhada sinodal.  

Porém, para aprofundarmos esta espiritualidade, é preciso que assumamos o 
risco do diálogo: “o risco de estar juntos”.  

Trata-se do risco de “deixar-se afetar”, que já começou com a escuta, porém 
não termina com ela, visto que não basta deixar-se comover, o acolher a 
diversidade do outro em ideias, motivações, argumentos, sentimentos e 
vivências… Esse “deixar-nos afetar” precisa nos transformar, “mover o chão em 
que pisamos”, nossas seguranças, nossas convicções. Não porque precisem ser 
convertidas ou mudadas, mas porque é preciso abrir-se à possibilidade que 
naquilo que eu compartilho, não vejo ou não entendo que possa existir algo de 
verdade. Trata-se  de permitir que se adentren em mim as perspectivas e 
vivencias do outro que abram meu horizonte de compreensão, que me ajudem 
a entender outros modos de ler a realidade – essa realidade da qual queremos 
levar em consideração –. Esses “outros modos” não necesariamente podem ser 
melhores, porém nem piores. Em todo o caso, se sou capaz de deixar que entrem, 
enriquecerão meu horizonte e minhas perspectivas, e me farão capaz de 
dialogar. 

Deixar-me afetar, supõe que eu seja capaz de co-sentir e co-padecer com o 
outro, de levar em consideração sua situação, sua visão e seus sentimentos. 

Deixar-me afetar, adoça minhas posições e meus argumentos porque a 
perspectiva do outro, sinto que me interessa, diz respeito a mim e desejo 
compreendê-la, mesmo que não a compartilhe ou possa até vir a compartilhá-
la, no todo ou em parte. 

Deixar-se afetar, supõe admitir que, ao permitir ao outro e ao seu mundo de 
encontrar-se com o meu e entrar em diálogo comigo, exige abrir-se a uma 
possibilidade de transformação. 

Sem asumir este “risco de nos deixar afetar”  não podemos dialogar e sem 
abraçar este espírito de diálogo, jamais poderemos abraçar um modelo de vida 
sinodal. 

 

UMA ÍCONE: Emaús. Um diálogo em caminho 

 

«Enquanto falavam e faziam perguntas, Jesus se aproximou e se pôs a 
caminhar com eles». (Lc 24, 13) 
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O diálogo aparece aqui como um “lugar teológico”. O Ressuscitado torna-se 
presente “no espaço da palavra compartilhada”, na busca de respostas não 
encontradas e que permanecem como perguntas, na comunicação profunda 
que liga duas feridas, no “desespero” que provoca a fuga que, através do 
diálogo, se torna “saída” que, por sua vez, no “encontro reparador” se torna 
“retorno” à comunidade, à comunhão, e as transforma em “testemunhas da 
esperança”. 

O diálogo é mostrado aqui como um espaço adequado para “a aparição do 
Ressuscitado”. Mas isto é possível porque o diálogo foi suficientemente aberto 
para acolher e incluir o estranho, o diferente, o desconhecido, e humilde, o 
suficiente, para escutar, não apenas o estranho que vem ao seu encontro e 
parece “não saber nada do que está acontecendo”, ou seja, alguém “sem 
conhecimento e sem experiência a respeito de sua vivência, referente ao 
“objeto”, do assunto de sua conversa”. 

Eles foram “escutados” com empatia e atenção, por aquele que interrompeu sua 
conversa. E eles se abrem à escuta: sem preconceitos, sem críticas, sem 
arrogância.  - o que este vai nos dizer? Ele, que nada sabe do que todos sabem, 
que nada sabe do que vivemos e presenciamos e que arruinou nossas vidas, 
nossos planos para o futuro, nosso amor e nossa esperança? -. 

Eles, por sua vez,  escutam com tanta humildade que tornam possível que a 
verdade emerja e abra espaço como uma novidade que se torna possível, 
quando se oferecem e se entregam as perspectivas pessoais e suas próprias 
leituras da realidade. 

Escuta profunda. A do estranho que fala a partir de seu lado aberto - de sua 
ferida -. E a escuta dos discípulos de Emaús, que falam a partir da outra ferida 
que os expulsou de Jerusalém, da comunidade, do projeto sonhado e 
acarinhado com Jesus - desolados e sem esperança -. 

Este diálogo, “a partir das feridas”, é restaurativo porque permite que a verdade 
surja, porque lança luz sobre o passado e esperança para o futuro, porque cria 
comunhão no presente. 

Este diálogo é uma profunda acolhida do outro, a ponto de pedir-lhe que “fique”, 
que “permaneça”. É um diálogo empático e afetivo – “faz o coração arder” - e 
também cria vínculos que, por sua vez, buscam recuperar outros vínculos. 

Na cena Emaús, testemunhamos como uma conversa se torna um diálogo, e ao 
fazê-lo: 

1. Torna-se um lugar teológico 
2. Lembra-nos que todo diálogo exige um movimento para fora e ao mesmo 

tempo uma abertura para incluir o “estranho”, o “diferente”, e para se 
situar com “humildade”, a partir do chão da vida e da proximidade, para 
poder finalmente fazê-lo “a partir de dentro”. 

3. O diálogo exige o reconhecimento do outro, como “outro”, como pessoa: 
sua dignidade e sua capacidade de contribuir com algo para mim. 

4. Um verdadeiro diálogo exige um relacionamento profundo, que, a partir 
do próprio conhecimento e da profundidade de si mesmo, dirija-se ao 
interior do outro. Um diálogo é sempre uma relação de coração para 
coração. Será ainda mais autêntico quando a comunicação se establece  
a partir da vulnerabilidade comum. O peregrino conecta sua ferida (já 
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ressuscitada, mas ferida) com o coração ferido dos peregrinos de Emaús. 
O encontro a partir de nossas vulnerabilidades torna possível um diálogo 
mais profundo, mais autêntico e mais capaz de gerar “novidade”. 

5. O diálogo cria um novo espaço onde é possível recriar os significantes, 
não só das palavras, mas também das experiências, emoções, situações, 
pontos de vista... Este espaço é um “entre” que é chamado a caminhar 
em direção a um “nós” e a tornar este “nós” cada vez maior. Neste “entre” 
é possível “pensar juntos”, gerando um olhar, uma visão comum para o 
mundo e para um projeto comum. 

6. Finalmente, um diálogo assim é essencialmente restaurativo: restaura a 
identidade perdida, transforma a tristeza do fracasso em alegria, o 
percurso sem esperança em retorno e anúncio; transforma  a vergonha e 
o medo em testemunho. O diálogo muda seu olhar, sua visão dos fatos e 
a realidade ilumina-se com uma nova luz e tudo se torna novo. 

 

 

c) Espiritualidade do discernimento 

 

A espiritualidade sinodal nos convida a levar em consideração o mundo através 
da escuta e do diálogo, e é por isso que falamos de uma espiritualidade de 
escuta e diálogo que exige, por sua vez, a atenção e o olhar do coração que 
todo discernimento requer, para que juntos, possamos realmente levar em 
consideração a realidade.  

 

Por que a espiritualidade sinodal deve ser uma espiritualidade do 
discernimento? 

A razão é muito simples. Não podemos levar em consideração o mundo, juntos, 
no caminho de comunhão universal - que é o objetivo deste processo de 
mudança sinodal - simplesmente através de acordos, sondagens sobre o que a 
maioria pensa, tateando sobre os pontos de coincidências.... Se estamos 
dispostas a viver uma espiritualidade de escuta e diálogo, considerando os 
pontos exigentes de que falei, esta escuta e diálogo são chamados a estar 
abertos ao Espírito e a permitir que a novidade nascida do “entre” dialógico seja 
permeada pelo Espírito, que o diálogo se torne consciente e explicitamente um 
lugar teológico que inclui o Outro, com letras maiúsculas, que acolhe e hospeda 
o Espírito que desce sobre este “entre”, ao mesmo tempo em que emerge a partir 
deste “entre”, tornando possível um verdadeiro discernimento espiritual na 
busca de formas concretas de “levarmos em consideração” o mundo. 

O Espírito que guia o caminho sinodal é o Espírito do Pai que, como a Jesus, o 
guia estando “acima dele”. Mas é também o Espírito de Jesus, que habita nele e 
o move “a partir de dentro!”. Este Espírito que nos foi dado como corpo, como 
igreja, e também como batizados. Portanto, nesta caminhada, nós que cremos 
temos que tomar consciência dessa presença que nos guia e ilumina a partir de 
cima (daquele que inclina seu ouvido e desce) e daquela presença que habita 
em nós como um Corpo, e habita em cada um de nós e que através do 
discernimento - como ponto de chegada de um processo que começou na escuta 
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e no diálogo -, permite-se agora, definitivamente, encontrar nesse “entre” co-
criado entre todos.... abrindo-nos para uma luz e uma novidade que se confirma 
e se expande, sustenta e fortalece, ilumina e consola, e torna viável o Próximo 
Passo Possível neste caminho sinodal. 

A espiritualidade sinodal é uma espiritualidade de discernimento comunitário, 
na qual cada um de nós somos convidados a entrar, precisamente através da 
escuta e do diálogo com os outros e com o Outro que habita e nos visita através 
do Espírito, que é sempre o Espírito de Comunhão no Amor, porque essa é a 
tarefa do Espírito na vida divina. 

Viver uma espiritualidade de discernimento é saber que temos que fazer o 
máximo para torná-la possível e, ao mesmo tempo, estar convencidas de que 
não nos será negada a luz que nos permita a “claridade suficiente” para 
avançar, dando “o próximo passo possível”, a partir da alegria de saber que 
estamos buscando juntos, e recebendo juntos, algo que não está em nossas 
mãos, mas em nossa disposição de nos deixar-nos visitar simultaneamente pelo 
Espírito que clama - tantas vezes com gemidos inefáveis -  a partir  do interior, 
de dentro de cada uma de nós, a partir do interior da história e dos 
acontecimentos, e também a partir da criação! e que nos fala de uma maneira 
particular e decisiva, descendo até aquele “entre” que é fruto de nossa 
desapropriação e de nossa entrega. 

O discernimento deve ser nosso guia nesta caminhada sinodal, para que não 
deixarmos de avançar em direção a  este “próximo passo possível”, que será 
pequeno, trabalhoso e difícil, mas que nos dá plenitude, identidade e consolo: o 
de caminhar juntos, de construir comunhão e fortalecer vínculos, laços, 
enquanto “buscamos os comos” deste chamado para levarmos em consideração 
a realidade. 

Uma realidade que, sem dúvida, também está  habitada por muitos e muitas 
que não compartilham nossa fé, ou nenhuma fé, mas que caminham conosco 
pela vida e também habitam esta realidade, e que deveriam, igualmente, estar 
neste “entre”, e que podem ser para nós, mediadores do Espírito. 

Quanto mais ousamos percorrer novos caminhos, mais enraizados precisamos 
estar em nossa própria tradição e, ao mesmo tempo, mais abertos aos outros e 
às suas tradições. Não para negar nossa própria tradição, mas para enriquecê-
la, para alimentá-la, para confrontá-la com instâncias críticas que podem ser a 
causa de um maior aprofundamento, ou instâncias críticas que nos convidam a 
novas conversões. 

E fazê-lo “todos”, abraçando a diferença e fugindo da indiferença generalizada, 
que pretende converter em geral e universal, o que não é, ocultando e tornando 
inacessível a existência do diferente. Isto impede que tantos - e sobretudo 
tantas – não se reconheçam em sua identidade, nem em suas experiências... 
nestas ditas generalizações, perdendo-se o específico que poderiam aportar 
como se fosse algo inexistente16. 

 
16 STEPHANIE KLEIN, Teologia e Pesquisa Biográfica Empírica. Abordagens metodológicas para a história 
da vida e da fé e seu significado para uma teologia experiencial (Praktische Theologie 19), Kohlhammer, 
Stuttgart 1994, 64: “por trás das generalizações desaparece a origem de um conhecimento conformado à 
medida do androcentrismo". 
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Daí o apelo a um verdadeiro discernimento da presença de teorias limitadas e 
contextuais, que se desenvolvem a partir da escuta de experiências concretas, 
de formas  de acesso à realidade “impotentes”, mas que poderiam ser de grande 
fecundidade... e que geralmente são sufocadas, reduzidas e escondidas pela 
parcialidade “supostamente universalista” de um universo masculino, ocidental, 
teórico, rico e poderoso17. 

Tudo isso exige no proceso de discernimento uma “grande abertura” de Espírito, 
também ao Espírito presente na diversidade das “pequenas narrativas” das 
minorias, daqueles que são diferentes...  

Trata-se de discernir junto com o Deus que fala, mas que também escuta e 
provoca uma palavra viva que transmite através das vidas “mais vulneráveis e 
fragilizadas” (as mais pobres, as marginalizadas, as descartadas e, é claro, as 
mulheres) estimulando o surgimento de uma linguagem nova, mais inclusiva, 
mais diferenciada, mais matizada e “mais perigosa”. 

Somente quando o universal é pensado incorporação da “diferença”, faz-se 
justiça ao que é diferente e podemos dizer que estamos realmente caminhando 
juntos em direção àquela comunhão que só pode ser pensada à imagem da vida 
do Deus Trinitário, um na diferença das pessoas.  

Se a espiritualidade sinodal exige que caminhemos juntos e pensemos juntos, a 
fim de discernirmos juntos, isso terá que ser feito incorporando as diferenças, e 
também abraçando os pequenos relatos das minorias, não apenas as 
narrativas, os relatos dos dominantes. 

 

d) Espiritualidade do cuidado: ternura, cuidado e reparação  

 

A próxima característica da espiritualidade sinodal, à qual vou me referir, tem a 
ver mais diretamente com o convite para abraçar a vulnerabilidade, que é o 
lema da Assembleia. Trata-se, agora, de tomar consciência de que a realidade 
da qual devemos levar em consideração é uma realidade vulnerável e, de fato, 
violada em praticamente todos os seus âmbitos. Precisamos ter consciência de 
que somos criaturas, frágeis, falíveis... Escrevo estas páginas num momento em 
que a Ucrânia está sendo bombardeada e invadida, quando milhares de homens 
e mulheres se tornaram recentemente deslocados, forçados a deixar suas casas 
(ou os escombros aos quais foram reduzidos), abandonar suas terras e suas 
esperanças para fugir  em direção a um futuro muito incerto. Digito estas 
páginas enquanto as tentativas de diálogo fracassam repetidamente, e as 
palavras parecem ser inúteis porque se contradizem, e inflamam ainda mais o 
medo e a desconfiança. Numa época em que todos os nossos interesses são 
confrontados com o desejo de uma ajuda que nunca se concretiza. Neste 
contexto de guerra e violência, de ferimentos, ruptura e morte, este chamado 
para “levar em consideração” e “responsabilizar-se”, tentando aliviar o fardo 
dos outros torna-se mais claro; o chamado para “encarregar-se” de tantos 
homens e mulheres que estão sofrendo em nosso mundo hoje. E fazê-lo, cientes 

 
17 Ibidem.  
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de que nós também somos vulneráveis, também somos feridas, e também 
somos capazes de ferir. 

Estamos, igualmente, em um momento eclesial, por um lado, tão cheio de 
esperança de que, realmente, somos capazes de nos envolver neste processo e 
de desafio que a sinodalidade nos coloca e, por outro lado, tão ferido pela 
questão dos “abusos”. 

Nesta situação há duas palavras que se tornam especialmente significativas 
para mim nesta tarefa que é a espiritualidade – “levar em consideração” - e 
neste propósito de incluir a “sinodalidade” em nosso modo de estar no mundo e 
na Igreja: proximidade18 e cuidado19.    

A “proximidade” é um bom antídoto para a indiferença, e o “cuidado”, a 
contraface do “abuso” em suas múltiplas formas, assim como uma das mais 
belas maneiras de levar em consideração os outros, a realidade, a natureza e a 
nós mesmos. 

Um cuidado que se distancia tanto do “paternalismo” quanto do “clericalismo”, 
pois longe de entrar em contato com o outro como sujeito passivo, é um 
estímulo, uma provocação de palavras e decisões, uma fonte de confiança, um 
possibilitador de autonomia.  

O cuidado está relacionado à ideia de sustentabilidade, entendida num sentido 
de substantivo. Não se refere apenas a questões ecológicas, energéticas e de 
recursos naturais. A ideia de sustentabilidade nos lembra que falar de cuidado 
não é falar de um ato isolado, mas de algo que deve ser sustentado ao longo do 
tempo, e que requer uma mudança na relação com o sistema da natureza, o 
sistema de vida e o sistema Terra.  

O cuidado também assume maior importância por causa de sua relação com o 
amor. É, na realidade, nossa capacidade de amar o que se coloca em questão 
quando não cuidamos, porque aquilo que amamos, nós cuidamos; e é por isso 
que o cuidado é fruto do amor: “nós  cuidamos do que amamos”20. 

Daí a importância para uma espiritualidade sinodal de ativar uma 
espiritualidade do cuidado sustentável que nos ajude a reinventar uma novo 
modo de estar no mundo com os outros, com a natureza, com a Terra e com a 
Realidade Última, com Deus21. 

 

Mas no concreto, o que a perspectiva de “cuidado” pode aportar à sinodalidade? 

A cada dia estou mais e mais convencida de que um modo sinodal de ser Igreja, 
de se relacionar uns com os outros, na Igreja, e de viver a missio Dei, a partir da 

 
18 J. M. Esquirol, A resitência íntima. Ensaio de uma filosofía da proximidade, O Abismo, Barcelona 2015. 
19 F. Torralba, Antropologia do cuidar (1998) e  Ética do cuidar (2002). 
20 “Sim, “ser espiritual é despertar a dimensão mais profunda que há em nós, que nos faz sensíveis à 
solidariedade, à justiça para todos, à cooperação, à fraternidade universal, à veneração e ao amor 
incondicional; e controlar seus opostos”, então a espiritualidade que nos conecta e re-conecta com todas as 
coisas, a que nos abre à experiencia de pertenecer ao grande Todo  e faz crescer na esperança de que o 
sentido é mais forte que o absurdo.  Cf. L. BOFF, O cuidado necessário, Trotta, 2012. 
21 Uma nova maneira de levar em consideração a realidade que parta de um aprender a ser mais com menos 
e a  satisfazer nossas necesidades com sentido de solidaridade com as milhares de pessoas com fome e com 
o futuro das gerações vindouras. 
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Igreja, envolve um compromisso convicto de fazer do “cuidado” nosso modo 
específico de “levar em consideração a realidade”. 

Trata-se, como já disse, de uma categoria com vocação de converter-se em um 
novo paradigma para um mundo que mostra sinais de esgotamento e exaustão, 
consumido pelas consequências violentas e degradantes nas quais nos 
mergulhou o paradigma do “sucesso-poder”. 

Trata-se de um conceito multifacetado, com a capacidade de se conectar com 
praticamente todas as ordens da realidade.  

1) Cuidar de nós mesmas, de nossa interioridade, de nosso “espírito”, de 
nossas feridas e fraturas, a fim de sermos livres e disponíveis para 
cuidar dos outros. 

2) Cuidar de nossa relação com Deus.  Cuidar de nossa conexão com a 
fonte da vida, com Aquele que cuida de nós, enraizando nossa 
confiança e nossas esperanças nEle, descarregando, desabafando 
nossas preocupações com Ele, a fim de poder “levar em consideração” 
a missão que Ele deixa em nossas mãos. 

3) Cuidar dos vínculos com os outros, mas também cuidar do tecido 
social. O cuidado não tem a ver apenas com as relações interpessoais, 
mas é um conceito com uma profunda dimensão política. De fato, já se 
fala em “cuidadania”. A pandemia expôs não apenas nossa 
vulnerabilidade, mas também a importância das redes de cuidados 
que sustentam nossa vida social. O compromisso com o “cuidado”, 
deveria afetar, também, nossas relações intra-eclesiais, e supões, em 
todo caso, uma desconstrução do paradigma da auto-suficiência e dos 
acordos autodefensivos ao cuidado, visto como uma exigência 
política22. 

4) Cuidados da terra. A casa comum que também somos chamados a 
levar em consideração, a cuidar. 
 

Aqui vou me deter em três termos que apontam para três disposições 
existenciais que poderiam se tornar eixos fundamentais para introduzir a 
espiritualidade do cuidado23  na espiritualidade sinodal: ternura, custódia, 
reparação-reconciliação. 

Ternura: como uma relação de cuidado que gera confiança (uma base 
imprescindível que sustenta qualquer vínculo e sem a qual seria impossível 

 
22 PEPE LAGUNA, «Cuidadania»: cuidados que sustentam a vida. Pais e Professores 386 (2021) 12-17. "A 
transição do paradigma da cidadania para o do cuidado requer pelo menos três mudanças essenciais: uma 
antropológica, da auto-suficiência para a vulnerabilidade; uma ética, da moral formal para a ética 
responsiva; e finalmente, uma mudança sócio-política, do cuidado como virtude benevolente para o cuidado 
como exigência política".   
23 Qualquer que seja o modo de cuidado que devemos ativar a qualquer momento, ele é sempre uma arte e 
tem suas exigências: Respeito escrupuloso pela autonomia do outro. Conhecimento e compreensão das 
circunstâncias do assunto tratado. Análise de suas necessidades. A capacidade de antecipar. Respeito e 
promoção da identidade do sujeito atendido. O autocuidado como garantia de cuidado correto. Conexão 
empática com a vulnerabilidade do outro. Cf. F. F. TORRALBA, Torralba, Ética del cuidar. Fundamentos, 
contextos e problemas, Institut Borja de Bioètica/ Mapfre Medicina, Barcelona 2006. Ibid., Essência do 
cuidado. Sete teses. Sal Terrae, Santander-Bilbao 2005, 885-894. 
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realizar qualquer projeto sinodal) e ainda mais necessária por causa de nossa 
condição de seres vulneráveis. 

A vivência da ternura é algo que todo ser humano experimenta no início de sua 
vida através do que é conhecido como ternura tutelar ou diatrófica, ou seja, a 
relação primordial de amor que é desencadeada entre a figura tutelar (de quem 
cuida) e o recém-nascido nos primeiros meses de vida. É assim chamado porque 
a linguagem da ternura é o único meio disponível para a mãe transmitir o 
impulso amoroso e tutelar que a inclina em direção ao seu filho. A ternura 
constitui-se, assim, uma relação que se estabelece entre quem dá e quem o 
recebe, construída com base numa experiência de acolhida incondicional que 
possibilita uma resposta de absoluta confiança e “abandono total”. 

A. Spitz define a ternura como “uma capacidade maior de dar-se conta e 
perceber as necessidades anaclíticas da criança tanto consciente como 
inconscientemente e, ao mesmo tempo, de  perceber um impulso (Drang) para 
ser de ajuda nessa necessidade”. 

Grande parte da força desta categoria fundamenta-se no processo biológico de 
origem. Através desta ternura, vai se forjando na pessoa o que Erikson 
denomina de “confiança básica”, que é essencial para o desenvolvimento de um 
eu saudável. A confiança básica é formada quando a criança aprende a confiar 
naquela figura tutelar que, através da ternura, proporciona segurança e está 
atenta às suas necessidades. Mas, acima de tudo, ela permite que a criança se 
sinta amada e, portanto, digna de amor24, contribuindo para o desenvolvimento 
de um eu forte e de uma auto-estima saudável. Além disso, cresce como um 
padrão relacional, de modo que a segurança adquirida nesta primeira relação 
possibilite que a criança se aproxime positivamente de outras relações, assim 
como tenha uma visão aberta e confiável do mundo. 

A importância da ternura continua durante toda a vida, pois nossas trocas 
diárias de ternura servem como uma renovação contínua da confiança básica, 
já que as pessoas não podem se alimentar para o resto de suas vidas sobre a 
confiança estabelecida na primeira infância.  

A confiança básica proporciona uma segurança ontológica que permite que as 
pessoas possam entrelaçar suas ansiedades sobre a imprevisibilidade do 
ambiente social e lidar com situações de incerteza. A ternura dada e recebida 
ao longo de nossas vidas manterá esse nível de confiança tão essencial em 
nossa existência e também será essencial para equilibrar a agressividade, para 
ativar nossa capacidade de integração, de incorporação na sociedade, 

 
24 WINNICOTT WINNICOTT foi pioneiro em apontar a importância deste cuidado amoroso primário com o 
termo "cuidado materno suficiente": D. W. WINNICOTT, A casa, nosso ponto de partida. Ensaios de um 
psicanalista, Paidós, Barcelona 1996, 145. A dinâmica particular da ternura dentro da família influencia as 
formas de confiança incutidas na criança. Uma mãe que atende ternamente às necessidades de seu bebê cria 
um ambiente favorável que produz "na criança um alto grau de confiança em sua mãe" Ibidem, 36. Sobre 
esta confiança fundacional estabelecida no lar, são construídas relações com a família estendida, vizinhos, 
colegas e a sociedade em geral: JOHN BOWLBY, "Psicanálise como arte e ciência", Higher Education 
Quarterly 35/4 (setembro de 1981) 465-482, aqui 414. 
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tornando possíveis relações saudáveis e até mesmo exercendo funções 
curativas25. 

Além disso, nós cuidamos como temos sido cuidados. Daí a importância da 
ternura no núcleo familiar na origem da vida, mas não menos nossa experiência 
de termos sido amadas com ternura por Deus. Em última análise, a primeira 
relação que nos une a ele é uma relação de ternura, d’Aquele que nos dá a 
existência, para nós suas criaturas: sua maneira de cuidar de nós, a experiência 
de que ele nos sustenta, é nosso apoio, nossa rocha e nosso refúgio... Esta 
relação com um Deus de ternura que cuida de nós, nos acolhe e nos sustenta 
como uma mãe amorosa, nos dá esta experiência fundamental de sermos 
cuidadas com ternura e a possibilidade de reproduzi-la em nossas relações. 

Neste sentido, a ternura como forma de cuidado pode se tornar um elemento 
essencial para viver na chave da sinodalidade, uma vez que todo o tecido 
relacional é sustentado com base na confiança. Será essencial fortalecer os 
laços de confiança para entrar na proposta sinodal que nos foi feita pela Igreja. 
Confiar uns nos outros. E para crescer nessa confiança, a ternura é um 
instrumento poderoso e ao mesmo tempo exigente, pois não estamos falando 
de uma pseudo-ternura cheia de ambigüidade ou de doçura barata. Verdadeira 
ternura 
 

- exige que demos atenção ao outro, às suas necessidades e possibilidades, 
com um cuidado primoroso de não ir além do que ele quer e precisa... a 
ternura... - como o carinho, uma de suas mediações mais comuns -, se se 
apega ou tenta possuir, transforma-se em impulso e em agressão... 

- ativa em nós, ao mesmo tempo, o impulso do cuidado,  o «impulso 
diatrófico ou tutelar» que é a tendência para amparar os fracos, para 
ajudar ou para proteger, adiando nossas próprias necessidades para 
atender às necessidades do outro... 

- dá segurança e proteção, mas o faz de forma que é capaz de promover, 
com a acolhida, a abertura, a liberdade e o risco. 

- exige proximidade e ao mesmo tempo a distância reverente que o outro 
necessita para não se sentir fechado, mas para se sentir encorajado. 

- confirma-nos em nossa individualidade e, ao mesmo tempo, cria laços de 
pertença. 

- volta-se mais espontaneamente para aqueles que mais precisam, os mais 
frágeis, os mais pequenos, os mais solitários, os mais marginalizados, os 
mais isolados.  

 
Ativar em nós a ternura, como estilo relacional no modo de “levar em 
consideração a realidade”, de cuidarmos dos… pode ser uma das contribuições 
que a espiritualidade do cuidado possa trazer à sinodalidade26. 
 

 
25 Cf. NURYA MARTÍNEZ-GAYOL, Um espaço para a olhar a ternura a partir da teologia (Biblioteca 
Teologia Comillas), Desclée de Brouwer, Bilbao 2006. 
26 Aos cristãos de todas as comunidades do mundo, quero pedir especialmente um testemunho de comunhão 
fraterna que seja atraente e resplandecente. Que todos possam admirar como cuidam uns aos outros, como 
se sustentam mutuamente e como caminham juntos: “Nisto reconhecerão que vocês são meus discípulos, 
no amor que têm uns pelos outross” (Jo 13,35). (EG 99) 
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Custódia  

O termo «custodiar»27 faz referência à responsabilidade que o Criador dá ao ser 
humano, convidando-o ao cuidado e à proteção da terra28. Somos chamados a 
louvar - como assinala a LS - ao Criador e, junto com Ele, a cuidar, a sustodiar 
Sua criação29. Porém, “custodiar” também significa “Proteger algo ou alguém 
com cuidado e vigilância” (RAE). Fala-nos de dar proteção, de dar segurança..., 
mas também do reconhecimento daquilo que deve ser preservado como valioso, 
como digno de atenção. Tem relação com a terra, com esta casa comum que 
deveria ser um ambiente acolhedor e hospitaleiro para todos; uma fonte de vida, 
mas também uma fonte de identidade, porque a terra em que vivemos, a terra 
onde nascemos, sua geografia, seu clima..., tudo isso nos molda e nos dá 
identidade. E todos nós temos direito a ela.  

Custodiar a terra é cuidar dela para que cada lugar, cada espaço possa ser uma 
lugar comum para todos. E para evitar que a depredação destrua áreas naturais 
e, com elas, além das possibilidades de vida para muitos homens e mulheres, 
das identidades peculiares.  

Custodiar é também preocupar-se uns pelos outros, pois cada “outro” também 
é confiado à custodia do ser humano, ao cuidado da humanidade, e é uma 
responsabilidade que nos afeta a todos. Devemos ser os cuidaores uns dos 
outros e também os cuidadores de toda a criação. (cf. LS 236). 

Reparação:  

O cuidado debe caracterizar-se por ser eficaz, por resgatar adignidade e por 
resultar em reconciliação30. Para que a sinodalidade, entendida como o modo 
eclesial de ser e de agir, dignifique a todo ser humano, será preciso vivê-la a 
partir do cuidado, e de um modo particular do cuidado do que, na verdade, já 
está violado (pessoas, situações, relações). Daí que o cuidado se torne ante o 
ferido, o machucado, o fragmentado… num chamado a curar31, a reparar. A 

 
27 Ela deriva da palavra "custodia" do latim custodia: guarda, salvaguarda, qualidade ou ação de guardar e 
proteger. Esta palavra deriva de custos, custodis- (guardião, aquele que representa como proteção ou 
cobertura para algo). 
28 A criação não é um patrimônio humano, é uma realidade sagrada que revela o mistério de Deus. Deus 
fala através de cada criatura e, em cada criatura há um traço da eternidade de Deus. 
29 “A vocação de custodiar”, diz o Papa Francisco, “não só nos diz respeito a nós cristãos, mas tem uma 
dimensão que a precede e que é simplesmente humana, diz respeito a todos”. É custodiar toda a criação, a 
beleza da criação, como nos é dito no Livro do Gênesis e como nos mostra São Francisco de Assis: é ter 
respeito por todas as criaturas de Deus e pelo ambiente em que vivemos (19 de março de 2013): Homilia 
Santa Missa no início de seu Pontificado.  
30 É assim que é apresentado em, ALBERTO CANO ARENAS - ÁLVARO LOBO ARRANZ, Mais que  
saúde. Cinco chaves de espiritualidade inaciana para ajudar na enfermidade, Sal Terrae, Maliaño 2019, 
100-106.  
31 Cuidado e cura são dois termos que são etimologicamente muito próximos. Na verdade, “cura” deriva do 
latim “curare”, que significa: “cuidar, preocupar-se”. O cuidado, por outro lado, tem o significado de 
“prestar atenção a algo ou alguém” e vem do latim cogitare. 
“Cuidar” seria o conceito mais amplo, que de certa forma abraça a “cura” que, por sua vez, engloba a ideia 
de cura, cura e salvação... mas que se refere mais diretamente a uma situação anterior de lesão, dano, 
ruptura, enfermidade que clama por ser restaurada. 
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espiritualidade do cuidado, de uma manera particular, nos convida a dar 
especial atenção amorosa aos oprimidos, aos prejudicados, aos feridos, aos 
desesperançados; a edificar e reconstruir as pontes de relações que foram 
destruídas e a fazer isso com eficácia. 

O chamado que estamos vivendo neste momento histórico para uma conversão 
à sinodalidade, mais concretamente, está ocorrendo numa Igreja muito 
pluralista, onde existem sensibilidades muito diferentes - mais ou menos 
simpáticas a este projeto - e que tem uma história de tentativas fracassadas, de 
mal-entendidos, e não poucas feridas.... 

Se pretendemos levar em consideração a realidade, a Missio Dei, como Igreja 
com um modo de ser e de agir sinodal, não podemos deixar de «incluir a todos»  
e considerar as feridas. Se queremos abraçar nossa vulnerabilidade, então não 
podemos esquecer que se trata de uma vulnerabilidade que é vulnerável, e que 
as feridas tendem a ser protegidas com mente fechada, violência e agressão. 
Daí a necessidade de redobrar o cuidado, cuidado cheio de ternura, mas 
também cuidado que seja restaurativo. O cuidado que se aproxima do outro 
para “tomar sobre si sua situação”, assumindo o risco do perdão, aproximando-
se da dor que terá que aliviar, procurando construir pontes em situações de 
ruptura, a reunificação do que está disperso, a cura das feridas para 
restabelecer um tecido de confiança tantas vezes machucado, rompido, sem o 
qual será impossível entrar na aventura da sinodalidade. 

Abraçar a partir de baixo, a partir de dentro, a partir da humildade, para que 
este abraço possa ser curativo e restaure as relações quebradas ou danificadas 
que carregamos em nossa história. Abraçar o risco do perdão, para tornar 
possível a reconciliação32. 

 

e) Espiritualidade da resistência paciente ou paciência resistente 

A espiritualidade sinodal só pode ser uma espiritualidade cheia de hypomoné 
(paciencia). Este é um termo bíblico que dá um nome à paciência, à resistência, 
ao suportar, à permanência e ao apoio como dimensões próprias da esperança, 
a ponto de o NT substituir o termo grego elpis, para referir-se à esperança a 
partir dos LXX, por hipomoné, quando se refere à esperança vivida no aqui e 
agora, em situações de dificuldade.  

Escolhi enfatizar esta dimensão, em vez de falar de esperança em geral, porque 
acredito que ela reflete uma disposição muito necessária em nosso momento 
eclesial, e porque o caminho sinodal exigirá muita paciência – hyipomoné -  
daqueles que desejam percorrê-lo.  

O caminho sinodal é um caminho de conversão, de mudança, de abandono de 
caminhos e estruturas que nos deram segurança, mas que se tornaram, em 

 
 

 
32 “A cultura do cuidado, como compromisso comum, solidário e participativo para proteger e promover a 
dignidade e o bem de todos, como disposição para cuidar, dar atenção, ter compaixão, proporcionar 
reconciliação e cura, respeito mútuo e aceitação, é uma forma privilegiada de construir a paz”: 
FRANCISCO, Mensagem do Santo Padre Francisco para a celebração do 54º Dia Mundial da Paz, 
01/01/2021. 
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algumas ocasiões, infrutíferos, em outras, obstáculos se pretendemos avançar 
na sinodalidade, juntos em busca de formas mais participativas e inclusivas, que 
nos permitam caminhar “com todos”, e “com todos” para levar em consideração 
a realidade. 

Caminhar juntos os “diversos”, os diferentes, com diversas experiências de vida, 
no encontro de uma grande pluralidade de culturas, de sensibilidades, de 
perspectivas e visões...  

Caminhar juntos, atentos às necessidades dos outros, cuidando deles ao mesmo 
tempo em que cuidamos da realidade, para dar o próximo passo possível sem a 
pressa das urgências, os freios das dúvidas, ou os obstáculos das dificuldades 
consegam dispersar ou quebrar aos que caminham juntos, em sinodalidade. 

Daí a necessidade de que a espiritualidade sinodal seja uma espiritualidade da 
paciência resistente, ou da resistência paciente, cheia de persistência e 
tolerância, como paixão sustentada, como um fogo ardente que persiste apesar 
dos ventos que tentam sufocá-la.  

A hypomoné está, portanto, situada nos opostos da resignação....  “... é essa 
paciência no sofrimento... que nos dá esperança em Jesus Cristo nosso Senhor” 
- como nos lembra Paulo em 1 Ts 1,3 -. 

Não se trata de algo passivo, é sempre ativa, porém com uma ação que é 
sustentável, fortaleza, resistência ativa e perseverante, e supõe “tomar uma 
posição”  diante da adversidade. Porque é precisamente ali, na adversidade e 
na provação, onde se exercita a paciência. 

- Este apelo à “paciência” é um desafio à nossa “impaciência”, àqueles que 
são tentados a pensar que têm esperado o suficiente, que isso não muda, 
que não estamos dando passos rápidos e decisivos o suficiente em direção 
à sinodalidade, que isso não será alcançado... àqueles que não têm 
paciência consigo mesmos, que estão voltados sobre si mesmos e não 
resistem aos seus próprios limites e fragilidades... a uns e outros... 
“hypomone”.  

- É um chamado para aqueles que não compreendem o hypomone de Deus, 
sua infinita paciência conosco, para aqueles que esperam uma intervenção 
divina radical, que coloca todos em seu lugar. Para aqueles que querem, 
muito rapidamente, separar o trigo do joio, julgando quem são ou não 
chamados para o processo sinodal. 

- Mas é também um chamado aos “resignados”, aos cansados, aos 
desapontados, aos desiludidos. Para aqueles que são tentados a desistir por 
causa da inutilidade de seus esforços, por causa da falta de sucesso, porque 
a caminhada sinodal não vai conseguir mudar nada... para estes também 
paciência,"hypomoné". 

 
A sinodalidade exige especialistas em “paciência”. Pede-nos para sermos 
mulheres cheias de hypomoné, capazes de permanecer, de suportar os tempos 
escuros, os mal-entendidos de muitos, os passos curtos de outros, a falta de luz, 
os retrocessos... Em muitos aspectos, dentro da Igreja, a vida religiosa já fez 
uma certa caminhada sinodal “ad intra e ad extra” - ainda incipiente, ainda com 
um longo caminho a percorrer - mas há progressos. Um caminho de maior 
participação e escuta, de passar gradualmente a responsabilidade por muitos 
de nossos trabalhos para os leigos, de integrá-los nos processos de decisão... e 



  22 
 

também entre nós (mais escuta, mais corresponsabilidade, mais circularidade 
em nossas formas de proceder, mais pesquisa conjunta...). Meu sentimento é que 
este caminho no nível do clero é - com honrosas exceções - mais novo, mais 
difícil e, portanto, mais lento. Precisamos de uma resistência paciente para nos 
harmonizarmos ao ritmo de seus tempos densos e lentos. 
 
A ideia de “resistência” está sendo recuperada nestas últimas décadas na 
filosofia33, traduzindo bem o conteúdo da paciência – hypomoné - bíblica.  

A espiritualidade sinodal precisa de mulheres cheias de paciência – hypomoné -
, mulheres resistentes com a  alegria da esperança em seus lábios. 

- Resistência às dificuldades e conflitos que este processo de conversão 
sinodal, sem dúvida, trará consigo.   

- Resistência à precariedade e aos limites de nossa própria condição humana. 
- Resistência aos obstáculos que nossas pretensões sinodais encontram. 
- Resistência como “suporte”, mas acima de tudo “resistência como força”, 

como fortaleza diante dos processos de desesperança, desintegração e 
corrosão provenientes, às vezes do ambiente, às vezes de nós mesmas.... 

- Resistência diante da frustração, projetos quebrados, metas não 
alcançadas... diante de tentativas fracassadas de avançar, de mudar... em 
nível pessoal, assim como em nível comunitário, institucional ou eclesial...  

- Resistência diante de tentativas de permanecer imóvel, de deixar tudo 
como estava... que tentam nos convencer da inutilidade de nossos esforços 
e pretensões; mas resistência também diante da preguiça e negligência que 
também pode bater em nossas portas, insidiosa, tentando nos convencer de 
que estamos perdendo nosso tempo, que já lutamos o suficiente e que agora 
outros devem lutar... 

- Resistência às ondas culturais que nos tentam com propostas mais 
individualistas, em busca de auto-realização e realização pessoal, em um 
substituto para a existência que supostamente dá felicidade, entendida 
como realização individual, conquista e sucesso. 

- Resistência também como uma pausa, uma formação e profundidade que 
nos dá espaço para discernir e permanecer... mesmo quando parece que 
nada e ninguém dá passos em direção ao que é discernido. 

- Resistência como um lugar, como um espaço no qual é possível acolher e 
dar hospitalidade àqueles que não aguentam mais, àqueles que estão 
desencantados, àqueles que ficaram sem forças para lutar… 

- Resistência à polarização que nos cerca, tentando chegar a posições 
extremas que nos distanciam, sufocando a paciência e transformando-a em 
radicalização violenta em direção ao contrário. Resistência ao pensamento 
sem nuances e sem tom, para quem as coisas são preto e branco. 
Resistência à tentação de elaborar sínteses apressadas que 
superficialmente parecem fáceis, mas que no fundo não satisfazem 
ninguém porque nascem de um artifício que carece de escuta, diálogo e 
discernimento. É preciso resistir no paradoxo, na dificuldade de unir 
opostos, na dissonância que procura abraçar sons em uma nova 
harmonização, que se sustenta na perplexidade do que parecem ser 
pensamentos contrários mas que são chamados a enriquecer a visão da 
realidade e nos pedem para viver nesse equilíbrio instável que não descansa 

 
33 JOSEP MARÍA ESQUIROL. A resistência íntima, Abismo, Barcelona 2015. 
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em nenhum pólo, para não eliminar o oposto... até encontrarmos o caminho 
da inclusão.  

- Este tipo de resistência é um convite a viver “afinando os sentidos”, 
“atentas” à realidade, ao que está acontecendo. Resistir é “tomar 
consciência”, viver “em vigilância” - vigiar e rezar, nos diz o “resistente por 
excelência” no Getsêmani, numa hora que certamente foi calamitosa para 
Jesus -.  

- A paciência resistente é o que nos permite “permanecer” aconteça o que 
acontecer, sabendo que nosso sonho de uma comunhão sinodal não é 
absurdo, nem nossos esforços são estéreis, apesar de não saber, de não ver 
como e quando dará frutos, de não saber onde e quando germinará.  
Esse permanecer é o que fará com que seja sustentável este espírito de 
sinodalidade. O permanecer não permitirá que esta tentativa seja um belo 
esforço de dois anos, após o qual tudo volte ao seu lugar, mas sim aposta 
em pequenos passos que permanecem e esperam pacientemente o próximo 
passo. 

  
É por isso que não há paciência duradoura, resistente, sem humildade e 
generosidade. A presunção e o egoísmo incapacitam a resistência. O resistente 
sabe que resiste não só para si mesmo, nem só para o grupo de resistentes; ele 
resiste para as gerações vindouras, para a futura Igreja, para o mundo 
vindouro... Ele contribui com seu grão de areia para um projeto que é muito 
maior e que foge do alcance de seu olhar. 
 
Esta espiritualidade da resistência nos convida a levar em consideração o 
mundo do jeito do “resistente” que se mantém firme em seu propósito e confia 
na fecundidade de sua ação, mesmo que seus frutos não sejam imediatos 
porque, em última análise, ele sabe que os frutos são dados por OUTRO. 
 
A espiritualidade sinodal se revela, assim, como uma espiritualidade que, 
através da escuta, do diálogo e do discernimento, leva em consideração a 
realidade, cuidando dela e resiste neste empenho, sem deixar de caminhar com 
os outros, com aqueles que são diferentes, avançando pacientemente, 
esforçando-se, passo a passo, com uma resistência sustentável, co-construindo 
uma comunhão que não deixa de ser vulnerável, mas que resiste porque é 
abraçada por todos, por todas. 

 

 


