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Revisitando a missa da terra sem males1*

Revisitando la misa de la tierra sin males

Revisiting the mass of land without evil

Augusto Oliveira 2**

Resumo

A Missa da Terra Sem Males é uma missa concertante proposta como ação 
católica em diálogo intercultural para com as populações concebidas como 
originárias da América. Tem como referência as ruínas Guaranis, e a conquista 
colonial a partir do sentido de memória, remorso e compromisso. O mito for-
mador que por séculos enfrentou o avanço colonial (predominantemente ca-
tólico), desafiava a cristianização e subjugação. Útil à Teologia da Libertação, 
como ação evangelizadora, segue assessorando ações indigenistas por meio 
de suas organizações de base e articulações. Investigo como se constituem 
as vozes indígenas no campo da Missa sob concepções do Vaticano II e da 
Declaração DominusIesus, além dos seus diálogos com Cristianismos, suas 
relações internas, seu êmico. Aí se busca estabelecer um diálogo entre os ele-
mentos postulados na Missa, a Igreja Católica e autonomias indígenas.

Palavras-chave: identidade cultural, sagrado, colonização, descolonização, indígena
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Resumen

La Misa de Tierra Sin Males es una misa concertante propuesta como acción ca-
tólica en diálogo intercultural para con las poblaciones originarias de Latinoamé-
rica. Tiene como referencia las ruinas Guaraníes y la conquista colonial a partir 
del sentido de memoria, remordimiento y compromiso. Lo que antes fue un mito 
formador para sociedades Tupy-Guaraníes, que por siglos enfrentó el avance co-
lonial (predominantemente católico), desafió a la cristianización y subyugación, 
ahora se cambiaba bajo otro propósito de cultura y poder. Útil a la Teología de 
Liberación, como acción evangelizadora, sigue asesorando acciones indigenistas 
por medio de sus organizaciones de base y articulaciones. En estos términos, 
investigo como se constituyen las voces indígenas en el campo de la Misa bajo 
concepciones del Concilio Vaticano Segundo y de la Declaración DominusIesus, 
además de sus diálogos con otros cristianismos, sus relaciones internas y su emic. 
Es decir, ahí donde se busca establecer un diálogo entre los elementos postula-
dos en la Misa, la Iglesia Católica y las autonomías indígenas.

Palabras clave: identidad cultural, sagrado, colonización, descolonización, indí-
gena

Abstract

The Mass of Land Without Evils is a concerting proposition as Catholic action 
on intercultural dialogue to native first nations at Latin America. There are as 
reference the ruins from Guarani Missions, and the colonial conquest, using 
the meaning and sense of memory, remorse and commitment. The foun-
dation myth that beyond centuries had struggled against colonial advance 
(predominantly catholic), did challenges toChristianization and subjugation. 
Useful to Liberation Theology as evangelizing actions continuous to advise on 
Indian Actions through Root Organizations and articulations  ones.  I search 
how the Indian Indigenous voices are built in the ground of The Mass under 
conceptions from Vatican 2ndand from Dominuslesus Declaration, beyond 
their dialogues among Christianisms, theirin-group relationships, their emic. 
Then trying to finda dialogue among the elements postulated at The Mass, 
the Catholic Church and indigenousIndian.People autonomies.

Key words: cultural identity, sacred, colonization, decolonization, indigenous
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1)  Introdução

A Missa da Terra Sem Males: este tema costuma se apresentar em três ver-
tentes: 1) o mito Tupi-Guarani; 2) o texto missal; 3) Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). Uma breve explicação para melhor localizar nosso 
objeto, cronologicamente temos primeiro o mito Tupi-Guarani de YbyMaraẽ’y 
(Terra Sem Males) e todo o corpus desta vasta cultura, baseada na lenda de 
GuyráPoty, que ainda se faz viva em determinados grupos ameríndios geran-
do movimentos populacionais na sua busca da Terra Sem Males no Cone Sul 
da América.

A segunda vertente é a obra missal, concertante, de autoria de Don Pe-
dro Casaldáliga, Pedro Tierra e Martín Coplas publicada no ano de 1980; e 
uma terceira aqui mencionada é a Campanha da Fraternidade/CNBB para o 
ano de 2002, com o tema “por uma terra sem males”. Elegi como objeto o 
texto missal. O texto se dirige a todas as nações indígenas da América, numa 
visão e sentimento católicos, sob sua concepção de Igreja padecente, a pala-
vra caseira como que a fomentar protagonismos sociais.

O contexto histórico: a Missa da Terra Sem Males, em sua condição de 
texto e de ritual é elemento dialógico entre o Cristianismo católico e outras cul-
turas originárias de América, essencialmente não cristãs, porém também uma 
posição frente a grupos protestantes ou de outros matizes evangélicos que na 
sua contemporaneidade já estavam a crescer junto a tais nações. O texto mis-
sal e seu contexto se localizam na transição entre as décadas de 1970 e 1980, 
depois de longo período de supressão das liberdades democráticas, período 
em que floresceram identidades que pareciam silenciadas; e há que enxergar 
o modelo do Vaticano II (Suess, 1985) tanto na sua reflexão sobre métodos e 
caminhos para que os não-cristãos viessem a ser devidamente conhecidos e 
justamente estimados pelos cristãos, quanto no sentido atribuído de que o diá-
logo é um atributo da missão, que missão sem diálogo induz à submissão, e que 
diálogo sem missão é suspeito de omissão. Eis o fio cênico com protagonismo 
alimentado na Teologia da Libertação.

Esta Missa se propõe contra hegemônica, proativa, traz as contradições da 
instituição social Católica que se acercara do poder político institucional dita-
torial além de fomentar organizações de base, porém que através da doutrina 
da Comunhão dos Santos oferece o outro lado de sua face tal igreja militante, 
padecente etriunfante. 

O fio condutor se faz através de dois elementos basilares: o diálogo 
inter-religioso e a concepção de Sagrado, concepção esta que se traduzem 
como o sujeito se articula com o Outro, seu palco interativo e suas tramas. 
Como se modela e se sustenta o diálogo, neste novelo como se forja o Sagra-
do, tanto em seu significado cristão, aí pretendido universal, quanto no seu 
sentido entre as diversas culturas amalgamadas na Missa, seu significado mís-
tico. E a inquietude se apodera e traz indagações: Qual éa voz indígena? Qual 
é sua condição de sujeito? Qual a persona que emerge neste feixe relacional 
de fronteiras e diásporas? 
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2)  Ecclesia, capela: ou retorno à igreja

Como escreveu Said (1990): o oriente é uma invenção europeia, assim o é a 
América Latina, porém não como um objeto que é inventado, modelado e 
permanece em sua forma fixa, passiva. Segundo García Canclini (1995: 13-28), 
América Latina foi inventada pela Europa em meio desta invenção se estabe-
leceram relações de dependência que implicaram conflitos e hibridismos.

Desde antes que os conquistadores chegassem oficialmente a estas te-
rras, ela já fazia sua autopoiesis, o que viria a ser um problema à conquista 
pelas almas e pelas armas. No ano de 1549 escreveu o jesuíta Nóbrega: “di-
zem que querem ser como nos... desean ser christianos como nosotros...” (Em: 
Viveiros de Castro, 2002: 193). Ao passo que no ano de 1657 assinalou outro 
jesuíta, Antonio Vieira: “outros gentios são incrédulos ate crer; os brasis, ain-
da depois de crer, são incrédulos” (Em: Viveiros de Castro, 2002: 185). Foram 
criadas estratégias frente ao problema para subjugar o Outro, recompondo 
lugares de peregrinação, narrativas, tramas cênicas, personagens.

Afirma Gruzinski (2001) que os povos ameríndios já na segunda metade 
do século XVI estão impregnados de diversos elementos europeus e vice-
versa, enquanto historicamente o que se constituía como local trazia uma 
mescla, outro ser, outra condição do nativo.

Do que fora compreendido histórica e culturalmente como paganismo, 
uma interpretação de que “se não há ídolos, sacerdotes e templos, não há re-
ligião” (Pompa 2001: 183). Os missionários e colonizadores diziam que as dei-
dades indígenas ainda que fossem santidades, eram falsas, uma construção 
demoníaca, que é falsa por ser a deformação do bem, do fruto do Criador, 
por ser distorção diabólica do mundo natural. Fazia-se crer que seus ritos 
eram falsos porque não fazem culto à Palavra, são embustes. O verdadei-
ro Pajé-açu, diriam os missionários, não é aquele de suas santidades, porém 
Jesus Cristo, e promoveram tanto o deslocamento de populações, quanto a 
sua desterritorialização, destribalização, supressão de seus idiomas, de seus 
valores étnicos.

América Ameríndia, retomando o raciocínio de Said (1990: 14): expressa 
e representa este papel cultural e até mesmo ideológico como um modo de 
discurso com apoio de instituições, vocabulário, erudição, imagística, doutrina 
e até burocratas e estilos nacionais.
 Escreve Viveiros de Castro (2002: 193):
 
 “O equivoco dos jesuítas serviu de lição. Hoje a concepção religiosa da 

ordem cultural conhece grande sucesso no seio da Igreja progressista, 
só que desta vez a favor dos índios. Mais próximas que a nossa dos va-
lores originais do cristianismo, as sociedades indígenas transpirariam re-
ligiosidade por todos os poros, sendo verdadeiras teodiceias em estado 
pratico. E assim, substituindo a imagem cristológica da encarnação por 
aquela antropológica da enculturação, o novo missionário descobre que 
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não são os índios que precisam se converter, mas ele próprio - alguém, 
naturalmente, precisa se converter. A Cultura Indígena, devidamente su-
blimada por uma vigorosa interpretação anagógica, torna-se a quintes-
sência do bem, dobelo e do verdadeiro.” (Viveiros de Castro, 2002: 193)

 O mesmo autor salienta:

 “Daío tradicionalismo ingênuo do missionárioprogressista, hostil ao me-
nor sintoma de Aufhebung antropofágico (no sentido oswaldiano) por 
parte de suas ovelhas, e sua não menosingênua crença na própria capa-
cidade de transcender sua culturade origem e de ser miraculosamente 
enculturado, com perdão daexpressão, pelo outro. os velhos jesuítas, ao 
menos, sabiam que issode deixar maus costumes é via de regra muito 
complicado.” (Viveiros de Castro, 2002: 193)

A Enculturação, inculturação, ou interculturação na qual o evangelizar se 
auto-afirma a partir dos projetos históricos não somente alóctones. Por esta 
razão esta missa étnica reflete a Conquista sobre os Povos Ameríndios. Inter-
locução entre culturas diferentes, sua ecclesia, assembleia, se faz num locus es-
pecífico, que é a Tupanaroka que aí se traduz como Igreja - não no seu sentido 
institucional, todavia como lar -, e se forma através da memória histórica dos 
povos diversos que, segundo seu discurso criador, protagonizam a Missa, sua 
condição ancestral que etnicamente se constitui na direção do Sagrado, suas 
raízes culturais que aí são mediadas pela ecclesiae na ecclesia. O lugar de nas-
cimento da Missa tem como referência as ruínas Guaranis: hibridação cultural, 
ou mesmo étnico-religiosa etestemunho da barbárie dos cristianismos coloni-
zadores ocidentais como escreveuCasaldáliga (1980: 10).

A Igreja se apresenta multifacética nesta construção da América Latina. 
A Missa traz vozes de conflitos e hibridações como reconhecimento de agru-
ras da Conquista espiritual e material, e, por outro lado, ao propor o encontro 
com Cristo, Morto e Ressuscitado (Sínodo dos Bispos, 1996), busca assumir a 
memória histórica revisitada, o Sacrifício, a Passagem Libertadora da Morte 
para a Vida, a Páscoa (Casaldáliga, 1980: 14) e atesta a Páscoa Ameríndia ainda 
sem ressurreição (Casaldáliga, 1980: 35).

Nas palavras de Casaldáliga (1980: 14) a Missa aí não se faz tampouco se 
pretende apenas cumprir uma prescrição eclesiástica, um sossegado espetá-
culo litúrgico, um coquetel social, todavia implica ruptura, Sacrifício, e provoca 
a memória perigosa que por existir denuncia um pseudo-sagrado etnocên-
trico, voz de lucros e avanços do Capital. Ainda que seja substância cristã, aí 
afluem contradições de celebração da memória irreversível do contato, não 
somente celebrando os mártires cristãos que não-cristãos produziram, con-
tudo mártires feitos pelo avanço cristão na América - continente este que no 
texto da Missa também se apresenta reduzido. O ambiente concreto é Améri-
ca Latina e sua emergência indígena, como escreveu Bengoa (2007).
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Período de articulações com o poder de dar visibilidade y sair do esque-
cimento, ou invisibilidade, dos povos indígenas, que em sua maioria buscam 
romper o estereótipo do indígena singularmente amazônico homogeneizado, 
povos que trazem na sua memória os primeiros contatos coma conquista e as 
fases das políticas indigenistas desde tempos coloniais. O Sagrado aí como sua 
memória, como o lugar e anima de seu ethos, do seu êmico. Aí estão as vozes 
que tem poder de reunir, de trazer a gente de volta, para fazer a roda do canto-
dança de ajuntamento.

Por ser missa, obedece ao ritual católico, é composta das seguintes par-
tes: Abertura; Memória Penitencial I; Memória Penitencial II; Aleluia; Ofertório; 
Rito de Paz; Comunhão; Compromisso Final. Odesenho ritual é um trânsito de 
duas vias, o elemento condutor é Cristo, ainda que polissêmico ou polifónico. 
Para a ecclesia vai a gente compartilhar sua necessidade de pão e entendi-
mento, o tear de diferentes memórias a ressignificaro sentido de humano: 
“Ecce Pascha, ecce transitus!” (“Eis a Páscoa, eis o trânsito!”) escreveu Santo 
Agostinho (Suess, 2010: 38). 

Aí o indígena se apresenta como híbrido, mesmo que sejam nações 
ameríndias reduzidas a comunidades, cultivam sua trajetória histórico-cultural 
como célula autônoma diante do mundo e das sociedades macronacionais. A 
comemoração, devoção e bendição, na sua tarefa de “recomposição cultural”, 
reordenamento, posta como coisa étnica, na qual o sujeito se auto-afirma 
paradoxalmente como católico, sujeito deste cruzamento cultural a tecer es-
tratégias foucaultianamente (Deleuze, 1996) para compor forças e dialogar 
com outras estruturas de poder alheias a suas sociedades.

Em meio a tensões étnicas, na sua condição cristã, o sujeito transita na 
sua categoria de indígena convertido, contra o apagamento de uma memória 
étnica resistente e costurando alianças na correlação de forças - híbrido por 
excelência, migrante crente no mito de suaYbyMaraẽ’y vem celebrar sua dife-
rença. Em sua conversão manifesta uma maneira cristã sincrética que traz de 
volta, ou reabilita, seus ícones indígenas. Começa a Missa, sua Abertura: “Em 
nome do Pai de todos os Povos, Maíra de tudo, Excelso Tupã”.

Ao ressurgimento como um único povo, ameríndio, necessitava então 
vincular o humano a sua tradição crida de algum modo hegemônica e homo-
gênea: se volta a referência às missões guarani, a incorporação que amalgama 
Yanderú, Maíra e Tupã, fundidos como a Trindade, fazendo uma viaje de volta 
a sua etnogênese ea reconstruindo.

Valores que estariam mesclados em regras morais e de autoridade, 
de religião, do simbólico e imaginário. A Missa constitui, então, cruzamen-
to entre a ortodoxia de aspecto colonizador, modelador, e a escusa his-
tórico-cultural, o campo da história na voz dos vencidos, a voz dos povos 
testemunho y dos povos novos - segundo concebeu Darcy Ribeiro. Segue 
a Missa: “em nome do Filho que a todos os homens nos faz ser irmãos, no 
sangue mesclado com todos os sangues, em nome da Aliança da Liber-
tação, em nome da Luz, de toda Cultura, em nome do Amor que está em 
todo Amor”.
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O missal representa a ambivalência e a hibridação (Bilimoria, 2000; De 
La Cadena, 2008) por sua condição de mestiçagem, que não étão somente 
um fato biológico e cultural, mas que se dogmatiza como hibridez conceitual 
ela mesma. O que antes era o oposto alcastiço (De La Cadena, 2008: 59) -que 
significava originalmente limpo, propriamente situado e moralmente apto- os 
mestiços conotavam “mescla” e “impureza”. Esta mecere do latim, mover, in-
quietar, mesclar, inconstância transgressora de uma ordem social colonizado-
ra, é que se faz então como “efeito de conjunto de suas posições estratégicas” 
(Deleuze, 1996: 31-51), costuras de alianças: fraternidade.

“A força negativa da morte é diluída e se volve universalmente presente 
como Cristo ressurreto” (Bilimoria, 2000: 174). No missal: “em nome da Morte 
vencida, em nome da Vida, cantamos, Senhor!”. O cantar como memória pe-
nitencial, onde igual ao Coro do teatro grego clássico, reflexo do coletivo, que 
aqui, utilizando as palavras de Bilimoria, nas margens recuperadas do mundo, 
um simulacro de unificação que se completa, já que de fato significa, e simbo-
liza a história como encarnação messiânica.

E se canta: “herdeiros de um Império de extermínio, filhos da secular do-
minação, queremos reparar nosso pecado, vimos celebrar a nova opção: Ressu-
rreição”. O coletivo que assume a colonização, cenicamente o mesmo oprimido 
dos que se vão à igreja, das articulações populares, da base, como a voz dore-
morso, não é a Igreja que assume o sentido colonizador, aliás, toda a comuni-
dade. E segue: “na Páscoa do Ressuscitado, a Páscoa Ameríndia ainda sem res-
surreição… ressurreição, sem ressurreição”. Sob a égide da memória histórica, 
a síntese das reflexões e o reaquecimento dos compromissos da ‘caminhada’ 
como pano de fundo (Suess, 2010: 4). Em seu arrazoado cabe (Suess, 2010: 31): 
“que se apresente cada vez mais nítido, na América Latina, o rosto da Igreja au-
tenticamente pobre, missionária e pascal, apartada de todo o poder temporal 
e corajosamente comprometida na libertação de todo ser humano e de toda a 
humanidade” (Medellín, doc.5, Nº15a).

Entretanto com base na reflexão de Suess1 (2010: 31), a evangelização aí se 
faz como demonstrou a Evangelii Nuntiandi, na proclamação do Evangelho, na 
realização de diversas formas de comunhãoe vida fraterna, na celebração do-
louvor a Deus eà vida comunitária, no serviço proporcionado aos necessitados 
e em diálogo com outras confissões, religiões e culturas. A Graça exemplificada 
no Novo Testamento e a ecclesia spiritualis que se plasmaria, segundo Bilimoria 
(2000: 174) superando a própria Igreja, na sua determinação histórica de ir ao 
povo evangelizando. Os povos ameríndios então são parte deste cenário de 
poder, na fala indígena do missal: “eu era a Cultura em harmonia com a Mãe 
Natureza”, eo Coro responde: “E nós a destruímos, cheios de prepotência, ne-
gando a identidade dos Povos diferentes, todos Família Humana”.

A partir de uma olhada sobre América, retratada com significativa assime-
tria social desde começo da conquista, onde identidades diversas se orientaram 

1 Inicialmente nominado como Paul GüntherSüss, posteriormente em referências biblio-
gráficas encontramos Günter Paulo Süss, e então conhecido por Paulo Suess.
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na dinâmica histórico-social da irreversibilidade do contato (Oliveira, 1976) o 
discurso: “E nós te missionamos, infiéis ao Evangelho, cravando em tua vida 
a espada de uma Cruz, Sinos de Boa-nova, num dobre de finados! Infiéis ao 
Evangelho, do Verbo Encarnado, te demos por mensagem, cultura forasteira. 
Partimos em metades a paz de tua vida, adoradora sempre”. Híbridas, frutos 
e auto-reprodutoras. Uma pergunta se faz necessária: não obstante uma pro-
posta concertante e teatralizada, esteticamente e simbolicamente significativa, 
dando visibilidade à demanda indígena, estariam estes sujeitos passivamente 
disciplinados a esta voz que se põe em sua defesa? Em qual defesa? Estariam os 
indígenas simples e homogeneamente na dualidade local-forasteiro? Ou esta-
beleceriam eles pontes de acesso, atualização e correlação de forças?

O locutor produz um discurso da escuta dos gemidos do homem novo 
e do mundo novo, os elementos antes ou possivelmente externos estão em 
incorporação (Frigerio, 1991: 155), o culturalmente híbrido que aí emerge, ser 
vivente no trânsito dialógico e significativamente tenso entre as periferias e 
elites locais, ser em mobilidade, embora inconstante para os parâmetros oci-
dentais e agora não somente cristãos, entretanto católicos, já que o Evange-
lho se vai a ser vivido sob contradições históricas inerentes do próprio cris-
tianismo.

Concebe-se que “O Evangelho é o destino de toda a História, História de 
Deus na História dos Homens”. A trama segue na montagem do seu próprio 
cenário, umas vezes o palco é somente Brasil, outras vezes se percebe postu-
lado como América, e segue desde sua Memória Penitencial até a Aleluia -Lo-
uvem a Deus! Glória a Deus!- e o Ofertório, onde desde a labuta, a memória e 
esperanças são oferecidas: a herança domilho feito pãoe a luta, morte e san-
gue de seus fraternos em vinho. Os elementos indígenas traduzidos ao outro 
que em nome da libertação prenuncia sua emancipação dirigida. O que tem 
reforço no Rito de Paz: “Shalom, Sauidi, a Paz”; “a paz de Deus, todos os Povos 
num só Povo, Shalom, a paz antiga, Sauidi, a paz perdida, em Cristo a nova 
Paz!”; um possível esquecimento literário dos conceitos de paz em línguas 
ameríndias, um possível olvido de sua atualização, mas que promove a camin-
hada cristã das articulações de base e pastorais católicas, com referencial dis-
cursivo externo “a Terra sem males”, porém seu êmico do mito Tupi-Guarani 
deGuyráPoty, o xamã que se foià Terra Sem Males, voz murmurante do mito 
das populações originárias, se faz na ambiguidade da Igreja padecente e do 
caso de “Uirá em busca de Maíra”, feito documentado no início do século XX 
no Brasil, publicado em libro por Darcy Ribeiro.

Populações aí outra vez alijadas do seu próprio território e que tiveram 
outra vez que migrar -migrando através do simbólico- um caráter supra-
étnico, que em sua condição de outro tiveram seus mundos capturados 
peloUm, migrantes quando seu ethose Sagrado são submetidosà normati-
vidade ritual do que o catolicismo impusera unilateralmente, que paradoxa-
le ambiguamente, como estratégia para sobreviver e se reproduzir física e 
simbolicamente, parafraseando Bhabha (1998: 48) querem o encontro: É a 
Comunhão! “Cantando atravessamos o novo Mar Vermelho de teu sangue, 
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cantando em comunhãoo pão da Liberdade”. Geografia bíblica reificada, 
ressemantizada.

A ponte ao Compromisso Final -com vozes marcadamente masculinas e 
femininas- onde se reflete o Êxodo, e sua memória, remorso, compromisso. 
Aí se põe o templo de Deus no coração do homem, na sua dor e memória, a 
memória martirizada como referência essencial nativa ou mestiça convertida. 
“Morena de Guadalupe, Maria do Tepeyac: congrega todos os índios na estre-
la do teu olhar; convoca os Povos de América que querem ressuscitar” -não 
se trata do Tepeyac2 de peregrinação dos mexicanos, sua ecclesia de antes da 
conquista, porém o que foi substituído ou justaposto como Igreja- interes-
sante o deslocamento do símbolo do Santuário de Tepeyac para o Santuário 
de Nossa Senhora de Guadalupe (Imaculada Conceição), tanto Wolf (2003) 
quanto Boschi (1986) ao tratar do culto a Nossa Senhora Imaculada Conceição 
que representava o Império Ibérico e foi tornada referência de nacionalidades 
populares na América Latina (no caso específico Boschi analisa o Brasil). Tam-
pouco a Missa evoca as mártires ao estilo de Elena de la Cruz (Holler, 1992), 
que não apenas são subjugadas pela conquista, porém inquiridas pela Igreja, 
como patologias do Corpo Místico.

Ícones nacionais, símbolos-matrizes (Wolf, 2003: 219-220) divinizados 
- indaga-se como e o que refletem estas supostas bandeiras nacionais, 
que, de acordo com Wolf (2003: 220) proporcionam o idioma cultural do 
comportamento e as representaçõesideais mediante as quais os diferentes 
grupos da mesma sociedade podem seguir ou manipular seus diferentes 
destinos.

Traz a Santa referência desde o Peru, Rosa de Lima, assim como traz 
TupacAmaru, como salvadores de uma resistência total de América, sem 
localizá-los em seu tempo e conjunturas contemporâneas, quais os grupos 
que eles se punham como defensores e contra quais eram opressores. Assim 
como Bartolomé de las Casas que acolhera aos indígenas e propusera para 
solucionar o problema do trabalho com a escravidão na América, que trouxes-
sem escravos desde África. Resta uma reflexão sobre quais agenciamentos 
tais personagens reificadas aí passam a representar e qual modelamento das 
vozes nativas elas trazem, no dizer de Wolf (2003: 220) formas culturais ope-
rando no nível simbólico. 

De acordo com Suess (2010: 3): “água do não esquecimento, memória 
de seu caminhar libertador. Se Lethe significa esquecimento, memória sig-
nifica a-lethe. A-lethe, aletheia (ἀλήθεια), na língua de Sócrates e na língua 
do Novo Testamento, significa verdade”. A mesma Missa afirma então uma 
identidade padecente -igreja padecente- em alianças com a evangelização, 
não identidades plurais não obstante padecentes, contudo resistentes ao 
evangelho:

2 Wolf (2003: 220-226) discute sobre a Virgem de Guadalupe como símbolo nacional mexica-
no.
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 “Unidos na memória de Antiga Escravidão juramos a Vitória na nova 
servidão. América Ameríndia, ainda na Paixão: um dia tua Morte terá 
Ressurreição! (…) Pobres desta Terra queremos inventar essa Terra-sem-
males que vem cada manhã. Uirás sempre a procura da Terra que virá. 
Maíra nas origens, no fim Marana-tha.”

Uma nova servidão se anuncia misticamente ao Senhor transcendente, 
que não paira sobre a Humanidade sem forma, instituição ou regras humanas, 
demasiadamente humanas e que certamente não são a polifonia primeva, 
mas um outro tipo de nativo reconfigurado nas águas do batismo, argumen-
tos da Escritura ao invés de sua exegese, como afirma Frades (1997: 53).

Quanto a sua execução, não é missa calada, é concertante, e traz na fé 
cristã diversidade de significados e vozes postas de modo suave (Nye, 2002), 
seja no plano organizacional, institucional, ou político-ideológico (Casaldáli-
ga, 1980), destaco da Missa: uns e outros, Mártires da causa Indígena. A Cruz 
no meio deles todos. Aqueles, morrendo pelo amor de Cristo. Estes, massa-
crados ‘em nome’ de Cristo e do Imperador. Como poder suave -atração e 
persuasão- com o ideário de lhe ganhar corações e mentes, não se restringe 
em apenas catequisar ao Outro, subjugá-lo, porém se edifica com a habilida-
de de obter o que deseja através da atração, cooptação, num jogo de cultura e 
ideologia atraentes, com valores compartidos, ao invés do que historicamente 
foi feito, que foi a coerção.

3)  Igreja, capela: maranatha

Com a anunciação “Marana-tha”, de que Nosso Senhor há chegado, ou que 
Elevirá, que Ele está, vive no meio de nós, que se termina a Missa. Termina a 
Missa porém a Palavra segue na fala e pelo cotidiano dos crentes. A Igreja aqui 
genericamente, se fecha, e a ecclesia se põe a refazer seu caminho de volta aos 
seus lares, o caminho distante oupróximo é conduzido no bate papo, seus lares 
são espaços de diálogo. Os caminhos natural ou culturalmente se cruzam, re-
des dialógicas se estabelecem ou nascem, enquanto seus problemas concretos 
cotidianos seguem existindo além das assistências institucionais da Igreja. Cabe 
pensar no que seria nesta ambiência cênica o uso de ferramentas da Teologia 
da Libertação no que tange à concepção de Grupos Catalisadores e uso do rá-
dio3. Com esta conduta, se escutam as memórias comunitárias, assim são teci-

3 Conceição y Oliveira (2007: 137-152) destaco: “The basis for the process that guides the 
work of the Catalyst Group is explained by Ho Chi Minh: People who do not count with 
their own forces, and only wait for the help of others, do not deserve to be independent. 
According to Bogo, the Catalyst Group can be described by using a metaphor based on 
two radios: the wall radio and the portable radio. The wall radio is internal to the com-
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das redes, malhas sociais, mas que não podem transgredir o seu lugar orgânico 
naquilo que se concebe como Corpo Místico da Igreja.

Enquanto as populações originárias seguem representadas como indí-
genas, ainda que num extremo de discurso se afirme a enculturação, não pro-
duz outro corpo místico, contudo reforça-se no Corpo Místico a Comunhão 
dos Santos -ressignificação do Corpo de Cristo4- a Igreja requer a comun-
hão hierárquica com a Cabeça e com os membros da Igreja (Lumen Gentium 
Constituição promulgada na seção pública de 21 de novembro de 1964), o 
qual deve admitir-se necessariamente para não por em perigo a plenitude 
da potestade do Romano Pontífice, em realidade para não por em perigo a 
potestade da Igreja.

É papeando nos seus espaços caseiros, cotidianos, banais, com outras 
comunhões hierárquicas onde um escuta a voz do seu semelhante, aí convive, 
que se (re)constrói outra ecclesia, e o índio comum tem caminho aberto já 
cristianizado a ser transmutado em Irmão.

O étnico actante esteve coadjuvante ou somente pareceu protagonista, 
se fez e se faz convertido, ou mestiço, poréma sujeiçãoé em dupla direção 
(Bello, 2004: 23). Etnicidade e Sagrado se consolidam enquanto composição/
recomposição identitária, no que insta a valor e comunhão, segundo Turner 
(1974) e Van Gennep (1978), temo poder de unir gente dispersa, conquanto 
condição exemplar do valor de ser e produzir gente de valor, gente que cultive 
seus valores, possibilitando alianças internas e externas.

Parafraseando Santos (2006), são ausências tornadas emergências, força 
e consenso como narrativas, como desvelo, memória revivida e vivificada por 
aqueles que falam em nome da América Latina, o que Casaldáliga (1980: 10) 
nomeia América Ameríndia. Tal poder elucida o que fora silenciado compul-
soriamente, que são as múltiplas faces do Outro, Outros e Outras, quebra o 
tênue e lúgubre ordenamento sociocultural, traza visível desordem, a Hybris, 
a transgressão como forma de diálogo possível em realidade vária. Nas pala-
vras de Casaldáliga (1980: 14): a memoria perigosa.

Tem-se aqui o ser híbrido, fruto de contatos, contágios, que na sua tra-
getória se há tornado sobrevivente em meio a genocídios, etnocídios, que se 
construíra cross cultural e que reivindica o direito de se manifestar junto ao 
Sagrado segundo tradicionalidades diversas, na vizinhança com identidades 
cristãs -direta ou indiretamente-, suas práticas ideológico-normativas (Hor-
kheimer, 1966; Moulian, 2002), conquistadoras por excelência: “Ide por todo 
o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura.Quem crer e for batizado será 
salvo; mas quem não crer será condenado”5 (Mc., 16, 15-16 afirmado pelo 

munity and is composed of leadership within the community, people who live the social 
problem on a daily basis. The portable radio represents the leadership en route because 
they take the messages to the radio station”.

4 Bíblia - Coríntios 12.

5 Bíblia - Marcos 16.
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Decreto Ad Gentes Sobre La Actividad Misioneria de La Iglesia, Roma, em São 
Pedro, 7 de dezembro de  1965).

Neste sentido, enquanto temos observado crescentes atividades tam-
bém missionárias cristãs na segunda metade do século XX, entretanto não 
exata ou tão-somente católicas, a mesma Igreja afirma neste decreto:

 “Predicar el Evangelio y de implantar la Iglesia misma entre los pueblos o 
grupos que todavía no creen en Cristo, comúnmente se llaman “misiones”, 
que se llevan a cabo por la actividad misional, y se desarrollan, de ordina-
rio, en ciertos territorios reconocidos por la Santa Sede. El fin propio de 
esta actividad misional es la evangelización e implantación de la Iglesia en 
los pueblos o grupos en que todavía no ha arraigado. De suerte que de la 
semilla de la palabra de Dios crezcan las Iglesias autóctonas particulares 
en todo el mundo suficientemente organizadas y dotadas de energías 
propias y de madurez, las cuales, provistas convenientemente de su pro-
pia Jerarquía unida al pueblo fiel y de medios connaturales al plano desa-
rrollo de la vida cristiana, aportes su cooperación al bien de toda la Iglesia. 
El medio principal de esta implantación es la predicación del Evangelio 
de Jesucristo, para cuyo anuncio envió el Señor a sus discípulos a todo el 
mundo, para que los hombres regenerados se agreguen por el Bautismo 
a la Iglesia que como Cuerpo del Verbo Encarnado se nutre y vive de la 
palabra de Dios y del pan eucarístico.”

Atividades comunitárias dialogando em um só tempo com os direitos 
humanos edesenvolvendo sua própria estrutura de poder, que considera ao 
outro como algo a ser subordinado em seu xadrez político e institucional, 
como afirma o mesmo decreto já mencionado:

 “Con ello se descubrirán los caminos para una acomodación más pro-
funda en todo el ámbito de la vida cristiana. Con este modo de proceder 
se excluirá toda clase de sincretismo y de falso particularismo, se aco-
modarán la vida cristiana a la índole y al carácter de cualquier cultura, 
y serán asumidas en la unidad católica las tradiciones particulares, con 
las cualidades propias de cada raza, ilustradas con la luz del Evangelio. 
Por fin, las Iglesias particulares jóvenes, adornadas con sus tradiciones, 
tendrán su lugar en la comunión eclesiástica, permaneciendo integro el 
primado de la cátedra de Pedro, que preside a la asamblea universal de 
la caridad.”

Há que chamar a atenção que se faz um trabalho de evangelização, po-
rém que o Outro que é aí coadjuvante, é um sujeito nas suas próprias relações, 
que avalia e constrói suas redes relacionais, ainda que à olhada do evangeli-
zador, ou outro sujeito, possa parecer contraditória, ou o seja, uma vez que 
pode romper seu ethos, porém de algum modo estes sujeitos seguem a tra-
jetória possível na sua contemporaneidade. Nos decretos católicos não são 
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povos observados como sujeitostendo suas religiões, mas como assujeitáveis, 
um solo difuso de cultura. O Decreto Nostra Aetate sobre as relações da Igreja 
com as religiões não cristãs, publicado em Roma, em San Pedro, 28 de outu-
bro de 1965 se refere às grandes religiões globais.

Segundo Löwy (1998: 38-39) dependendo das circunstâncias, padres, 
freiras, bispos e mesmo organizações de leigos assumem posições políticas, 
mas de modo geral quatro perfis podem ser vistos na Igreja Católica Latino-
Americana:

1.  Um grupo muito pequeno de fundamentalistas, defendendo ideias 
ultra-reacionáriase às vezes semi-fascistas: por exemplo, o grupo ‘Tra-
dição, Família e Propriedade’.  

2.  umapoderosa corrente conservadorae tradicionalista, hostil para a Teo-
logia de Libertação e organicamente unida às classes governantes (as-
sim como à Cúria Romana): por exemplo, a liderança do CELAM [Conse-
lho Episcopal Latino-Americano].  

3.  correntereformista e moderada (com certa autonomia intelectual em relação 
às autoridades romanas), pronta a defender direitos humanos e a apoiar cer-
tas demandas dos pobres: esta é a posição que prevaleceu à Conferência de 
Puebla em 1979  e (até certo ponto) a Santo Domingo em 1992.  

4.  umapequena mas influente minoria de radicais, simpatizantes para  
com a Teologia da Libertação e capaz de solidariedade ativa com o 
popular, os movimentos de trabalhadores e camponeses. Seus repre-
sentantes melhor-conhecidos tem sido os bispos (ou cardeais) como 
MendezArceo e Samuel Ruiz (México), Pedro Casaldaliga e Paulo Arns 
(Brasil), LeonidasProano (Equador), Oscar Romero (El Salvador),etc. 
Com esta corrente, a seção mais avançada é representada por cristãos 
revolucionários: o ‘ Movimento Cristãos para o Socialismo’ e outras 
tendências que identificam com Sandinismo,  Camilo Torres ou Mar-
xismo Cristão.

 
Desta forma, mesmo com discursos de libertação das massas, cabem 

dispositivos de atração das mesmas em nome da Igreja, ainda que olhando 
para os pobres, mas ainda assim Igreja. O que historicamente revelou obstá-
culos ao avanço cristão, nos seus diálogos interrompidos, ou tensos, engen-
drou busca de formas de convivência, aproximação - quando se poderiam 
trazer benefícios concretos, palpáveis, reduzir outras tensões, ainda que sob 
um modelo assistencialista.

O texto da Missa nos indica que o Sagrado vai além do sentido de com-
paixão, implica cultivo da memória, memória que é traduzida e catequisada 
(Pompa, 2003: 90-91), mestiça, memória de uma América que, nas palavras de 
Pedro Tierra (1980: 22-23), jamais voltará às mãos dos povos indígenas, pois fo-
ramconvertidos a Terra, o ser Humano, e as relações de labor e convivência, mas 
cuja convivência não repete o modelo eurocêntrico sem alternativas, seauto-
estimula a se inventar (Bosi, 1992: 31; Magalhães, 2005) sua autopoiesis.
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O rito do Sagrado, o sentido da missa é também paradoxalmente feito 
de ações de auto-afirmação étnica e ações de afirmação ou revelação de vozes 
historicamente subjugadas, o sagrado como portador de memória (Losoncky, 
1997: 253-279), ato político. Este sentido político, afirma Geertz (1978) que a 
política é uma das principais arenas onde as estruturas de significado -nas 
quais os homens dão forma a sua experiência- se desenrolam publicamente, 
tanto em nível público, quanto simbólico. É através da política de significado 
que se processam as relações onde a Missa, queconstitui um culto religio-
so, abre caminhos à manifestações identitárias, ações afirmativas, permitindo 
contraditoriamente aos Decretos já mencionados, assunção de outros sujeitos 
e sua emancipação: o étnico, o religioso e o político. Diacriticamente o Sagra-
do emerge então como fé, não como cultura evangelizadora.

A ressignificação do Sagrado em memória, remorso, compromisso atra-
vés da retomada desta evangelização eneo-colonização em diálogo com seu 
antagónico: consciência étnica e voz do que fora silenciado. As palavras de 
Pedro Tierra no texto introdutório à missa:

 “A mesma Igreja que abençoou a espada dos conquistadores e sacra-
mentou o massacre e o extermínio de povos inteiros, nesta missa se 
cobre de cinza e faz sua própria e profunda penitência. A penitência por 
si só não conduz a nada, nem sequer alivia a responsabilidade histórica 
que a Igreja assumiu ao lado do branco colonizador. Contudo, a História 
marcha e a Igreja mantém um laço profundo com os oprimidos da Amé-
rica. Que esta penitência contribua para que este laço se converta em 
compromisso com a marcha do Povo a caminho de sua libertação.”

Há que se observar um detalhe, Segundo nos alerta Löwy:

 “Embora o Papa parecesse apoiar a Igreja Brasileira na sua carta para os 
bispos em 1986, a política do Vaticano durante os últimos dez anos foi 
uma tentativa sistemática para ‘ normalizar’ as ações da Igreja (no sen-
tido da palavra como foi usado para descrever relações entre a União 
Soviética e Tchecoslováquia depois das 1969). Como o Jesuíta francês 
Charles Antoine escreveu em um recente artigo, a pontaria desta polí-
tica é ‘desmantelar’ a Igreja Brasileira nomeando bispos conservadores 
que frequentemente destroem ou debilitam as estruturas pastorais es-
tabelecidas pelos seus antecessores. O exemplo melhor conhecido é a 
nomeação de Monsenhor José Cardoso, um conservador especialista 
em direito de canônico e que morou em Roma de 1957 a 1979, para o 
lugar vago de Dom Helder Câmara. Uma vez nomeada, Monsenhor Car-
doso despediu a maioria dos líderes das pastorais rurais e populares da 
sua diocese.  

 A pontaria de Roma era mudar a maioria na CNBB que tinha estado 
desde 1971, nas mãos da ala progressiva da Igreja. Este objetivo foi al-
cançado finalmenteem maio de 1995, com a eleição, para a cabeça da 
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CNBB, de uma figura conservadora que desfruta o apoio do Papa: Lucas 
Moreira Neves, Arcebispo de Salvador - o mesmo que recusou elevar a 
voz dele contra tortura em 1969. Fortemente opostoà Teologia de Liber-
tação, Dom Lucas trabalhou durante treze anos na Cúria Romana, e as 
prioridades principais dele não são pobreza e exclusão social, mas mo-
ralidades sexuais: a luta contra contracepção, aborto e divórcio.” (Löwy, 
1998: 92-93)

Isto reflete contradições na Igreja, que, no tocante à Instituição e Poder 
já fazia sua previsão ao tempo dos Decretos e conclusão do Vaticano II, e a 
Dominus Iesus (Dado em Roma, na sede da Congregação para Doutrina da 
Fé, em6 de agosto de 2000, Festa da Transfiguração do Senhor.) reafirmou a 
qualificação dos textos canônicos. Todavia no seu Decreto Unitatis Redinte-
gratio -Roma, em São Pedro, 21 de novembro de 1964- sobre ecumenismo, já 
se afirma também no parágrafo 9:

 “Conviene conocer la disposición de ánimo de los hermanos separados. 
Para ello se necesita el estudio que hay que realizar con un alma bené-
vola guiada por la verdad. Es preciso que los católicos, debidamente 
preparados, adquieran mejor conocimiento de la doctrina y de la histo-
ria de la vida espiritual y cultural, de la psicología religiosa y de la cultura 
peculiares de los hermanos.”

O mesmo documento, no parágrafo 13:

 “Hay, sin embargo, diferencias muy notables en estos diversos grupos no 
sólo por razón de su origen, lugar y tiempo, sino especialmente por la 
naturaleza y gravedad de los problemas pertinentes a la fe y a la estruc-
tura eclesiástica. Por ello, este Sacrosanto Concilio, valorando escrupulo-
samente las diversas condiciones de cada uno de los grupos cristianos, 
y teniendo en cuenta los vínculos existentes entre ellas, a pesar de su 
división, determina proponer las siguientes consideraciones para llevar a 
cabo una prudente acción ecumenista.”

Neste intermédio, Conferências Gerais do Episcopado Latinoamericano 
ocorrem, a exemplo de Puebla de Los Ángeles, México, ano de 1979, onde 
se definiram meios para evangelizar a cultura na América Latina (Conclusões 
daIII Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, 1979: 190-194), des-
taco alguns pontos que permitem compreender a noção de cultura, dinâmica 
social, e mesmo níveis de concepção deste ente humano - as marcas no texto 
objetivam permitir maior aproximação a uma compreensão da Missa e sua 
natureza necessária a uma imagem dialógica de sua Instituição religiosa:

409.  América Latina tiene su origen en el encuentro de la raza hispano-lu-
sitana con las culturas precolombinas y las africanas. El mestizaje racial 
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y cultural ha marcado fundamentalmente este proceso y su dinámica 
indica que lo seguirá marcando en el futuro.

410.  Este hecho no puede hacernos desconocer la persistencia de diversas 
culturas indígenas o afroamericanas en estado puro y la existencia de 
grupos con diversos grados de integración nacional.

414.  Es una cultura que, conservada de un modo más vivo y articulador de 
toda la existencia en los sectores pobres, está sellada particularmente 
por el corazón y su intuición. Se expresa, no tanto en las categorías y 
organización mental características de las ciencias, cuanto en la plasma-
ción artística, en la piedad hecha vida y en los espacios de convivencia 
solidaria.

422.  En América Latina esta tendencia reactualiza el problema de la inte-
gración de las etnias indígenas en el cuadro político y cultural de las 
naciones, precisamente por verse éstas compelidas a avanzar hacia un 
mayor desarrollo, a ganar nuevas tierras y brazos para una producción 
más eficaz; para poder integrarse con mayor dinamismo en el curso ace-
lerado de la civilización universal.

423.  Los niveles que presenta esta nueva universalidad son distintos: el de 
los elementos científicos y técnicos como instrumentos de desarrollo; el 
de ciertos valores que se ven acentuados, como los del trabajo y de una 
mayor posesión de bienes de consumo; el de un “estilo de vida” total 
que lleva consigo una determinada jerarquía de valores y preferencias.

424.  En esta encrucijada histórica, algunos grupos étnicos y sociales se re-
pliegan, defendiendo su propia cultura, en un aislacionismo infructuoso; 
otros, en cambio, se dejan absorber fácilmente por los estilos de vida 
que instaura el nuevo tipo de cultura universal.

425.  La Iglesia, en su tarea evangelizadora, procede con fino y laborioso dis-
cernimiento. Por sus propios principios evangélicos, mira con satisfac-
ción los impulsos de la humanidad hacia la integración y la comunión 
universal. En virtud de su misión específica, se siente enviada, no para 
destruir sino para ayudar a las culturas a consolidarse en su propio ser 
e identidad, convocando a los hombres de todas las razas y pueblos a 
reunirse, por la fe, bajo Cristo, en el mismo y único Pueblo de Dios.

 O que põe em evidência a necessidade teatral da Missa em análise e 
sua tarefa política: Qual éa voz indígena? Qual é sua condição de sujeito? O 
lugar do discurso missal, recheado ideologicamente de catarse pela libertação 
em memória, remorso, compromisso pode significar que a Igreja atua teatral-
mente com suas formas de filtrar e entalhar seus mártires, e com o compro-
misso com o mistério de Deus que tambémé seu mistério de se perpetuar 
hierárquica e dominantemente ainda que ao poder suave, o sujeito soberano 
refletido por Spivak (2003)6.

6 Cabe chamar a atenção à reflexão sobre concepções ou estruturação do sujeito/sujeitos 
neste texto de Spivak em especial o diálogo que profere com Deleuze e Foucault.
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4)  Finalizando: maranatha entre igrejas e ecclesia

Uma vez que sua hierarquia se pôs distante de seus crentes, e em cerca de 30 
anos as relações entre os bispados/episcopados/dioceses tiveram mudanças 
internas e que vem refletindo em meio a suas relações comunitárias, enquan-
to nas comunidades outros agentes socioculturais, também outras relações 
de poder e estilos de vida estão a ocorrer, o caminho do Deus cristão se pôs 
a ser reinventado pelo diverso povo de Deus e o cenário se transforma com 
coadjuvantes diante do seu proscênio sociocultural e cotidiano.

Fluxos (Hannerz, 1997: 7-39; 2010: 539-551), limites, fronteiras, hibri-
dação, diversidade, os atores estão a cambiar seu rito, a Missa possivelmente 
abriu caminhos -assim como se fechariam ou obstaculizariam outros por sua 
natureza ou condição libertadora-, e os atores (Bauman y Briggs, 2003) estão 
a assumir as contradições e dinâmicas culturais, com vazios na sua memória 
coletiva e (re)criações sobre estas lacunas. Seguem estes sujeitos a dialogar 
com o catolicismo, mas em seu cotidiano outro script temsido criado, outras 
(as)simetrias talvez percebidas pelo nativo como mais brandas, diz Bernardo 
Guerrero “ensu interior una gran atmósfera de participación, que va desde 
el pago Del diezmo hasta La Escuela Dominical pasando, claro está, por los 
días de culto” (Guerrero, 2005: 9). Assim, segue o autor: “el pentecostalismo 
marca sus acentos en el igualitarismo en oposición a los principios altamen-
te jerarquizados de la Iglesia Católica y de su clero especializado” (Guerrero, 
2005: 12).

A hierarquia institucional se mescla com a convivência no ambiente cen-
tral de suas comunidades, o amanhecer está cheio de “Marana-tha” na voz 
de bons dias de seus comunais ao dizer: a paz do Senhor esteja convosco! O 
Senhor Deus parece que se faz ali, chegado ao meio de sua gente. E é com sua 
gente que o Espírito Santo se manifesta, seja como o Espírito ele mesmo, seja 
como ancestral que vem a ser evangelizado oupara evangelizar ao indicar os 
elementos para a cura, para o bem estar da família.  Não é foco neste texto 
analisar a transcendência, mas de acordo com Almeida (2010) e Isaia (2009) 
refletir um pouco o campo religioso brasileiro e o trânsito religioso, porém 
tomando como centro horizontes a partir da Missa.

Se a Missa enquanto discurso, compromisso eclesiástico ou mesmo per-
formance sofreu obstáculos eclesiásticos formais, e outros de bastidores, o 
crente indígena ou não, este seguiu a buscar ambientes de diálogo com o 
Sagrado no acolhimento, apoio e solução dos seus problemas. De acordó com 
Guerrero “la religión pentecostal también se conecta con problemas inmedia-
tos, tales como la salud y el trabajo, con la diferencia de que la solución a estos 
males se adjudica a la acción directa del Espíritu Santo” (Guerrero, 2005: 12). O 
unas palavras de Bastian: “la religión, por lo tanto, es un trabajo sobre la me-
moria, y la innovación religiosa es una nueva manera de elaborar esta relación 
con la memoria del sujeto social individual y colectivo” (Bastian, 1997: 24-25).
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Seguindo o raciocinio de Guerrero (2005: 12), “el pentecostalismo subra-
ya la primacía del laicado, de sus pastores y de todos sus creyentes y líderes 
carismáticos, cuya legitimación proviene del Espíritu Santo”. Ali se o pode in-
corporar, falar em línguas, e esta memória se volta a fazer sua catarse e arti-
cular outras lideranças extraétnicas na sua condição de alianças políticas, sem 
necessariamente desfazer suas antigas alianças formais, além do mais, alguns 
dos seus xamãs se tornam estrategicamente mais hospitaleiros ao cristianis-
mo, neste caso, podem também ser suas lideranças agora cristãos.

A ação cristã tem exercido influência sobre todos os aspectos da vida 
sociocultural dos indivíduos, historicamente nosso continente tem sido feito 
hegemonicamente cristão. Este outro modelo onde a adesão soa voluntária, 
ou se a configura como voluntária, tem também heranças no que foi “varrido” 
como “progressista” sobo peso hierarquicamente canônico do catolicismo - uso 
o sentido de progressista conforme liberacionista segundo Bastian (1997: 203). 
Porém esta outra cena cristã “no sólo se reduce, como la religiosidad popular, a 
curar situaciones límite puntuales, sino que también opera a nivel de la solución 
de problemas conyugales, alcoholismo y otros” (Guerrero, 2005: 12).

Meusburger (2011: 51-52) nos alerta que as memórias são socialmente 
construídas e manipuladas, e das tensões entre lembrar e ser lembrado, assim 
como memória coletiva e memória cultural, do que é imposto e do que é da 
experiência do sujeito a partir de sua pressuposta autonomia.

O que antes fora compreendido como expressões religiosas, segundo Bas-
tian:
 
 “correspondientes al concepto de ‘costumbre’ se habían siempre mani-

festado en una relación de subordinación y de aceptación de la autori-
dad episcopal reconocida, hoy día, el catolicismo costumbrista no tiene 
reparos en oponerse al catolicismo institucional, ante todo cuando éste 
desarrolla prácticas eclesiales cercanas a la corriente de la Teología de la 
liberación.” (Bastian, 2005: 33)

Entretanto possa parecer, como afirma Guerrero (2005: 12) que “la vida 
alcanzada por la conversión significa la ruptura con la cultura popular y/o 
étnica”, Bastian (2005: 33) afirma que “es como una variante de la religiosidad 
popular”, todavia isto se expressa em fatos concretos, pragmáticos: é o senti-
do do inicio de uma nova vida, talvez de uma nova servidão, de uma inclusão 
social ainda que paradoxal, mas que não somente se faz decreto Urbi et Orbi: 
na sua atuação cotidiana o indígena se sente transformado em Irmão, com 
direito a compartilhar “Marana-tha”.

Bastian (2005: 33) afirma que “una sociografía detallada revela un pro-
ceso que puede llevar la Iglesia católica a verse desposeída a corto plazo de 
su monopolio sobre las conciencias y a perder incluso su hegemonía”. Assim 
que nas comunidades indígenas, tanto como se crê que Cristo multiplicara 
os pães e transformado água em vinho, este será transformado em cada en-
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cruzilhada possível, seja como os antigos Karaí de tempos coloniais na busca 
da YbyMaraẽ’y, seja como encantado, ou como Espírito Santo. Esta é sua dinâ-
mica, isto revela categorias e organizações ainda não compreendidas pelos 
(neo)colonizadores, ao passo que segue produzindo outros cismas e cons-
trução de alianças.

5) Bibliografia

Almeida, Ronaldo de (2010): Religião em transição. Em: Carlos Benedito Mar-
tins e Luiz Dias Duarte (org.), Horizontes das ciências sociais: Antropolo-
gia. São Paulo-Brasil: Anpocs/Barcarolla.

Bastian, Jean-Pierre (2005): “La etnicidad redefinida: pluralización religiosa 
y diferenciación intraétnica en Chiapas.” Em: Bernardo Guerrero et al. 
(2005), De Indio a Hermano: Pentecostalismo Indígena en América Latina. 
Iquique-Chile: Ediciones Campvs, Universidad Arturo Prat.

Bastian, Jean-Pierre (1997): La mutación religiosa de América Latina. Para una 
sociología del cambio social en la modernidad periférica. México, DF: Fon-
do de Cultura Económica.

Bauman, Richard e Charles Briggs (2003): Voices of Modernity: Language Ideolo-
gies and the Politics of Inequality. New York-USA: Cambridge University 
Press.

Bello, Álvaro (2004): “Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción 
colectiva de los pueblos indígenas”. Santiago de Chile: CEPAL.

Bengoa, José (2007): La emergencia indígena en América Latina. Santiago de 
Chile: FCE.

Bhabha, Homi (1998): O local da cultura. Belo Horizonte-Brasil: Editora UFMG. 
Bíblia Sagrada (2005). São Paulo-Brasil: Editora Ave-Maria.
Bilimoria, Purushottama (2000): “A subaltern/postcolonial critique of the com-

parative philosophy of religion”. Sophia International, vol.39, Nº1, pp.171-
226. Melbourne-Australia: University of Melbourne.

Boschi, Caio César (1986): Os leigos e o poder. Irmandades leigas e política co-
lonizadora em Minas Gerais. São Paulo-Brasil: Ática.

Bosi, Alfredo (1992): Dialética da colonização. São Paulo-Brasil: Companhia das 
Letras.

Casaldáliga, Pedro; Pedro Tierra y Martin Coplas (1980): Missa da Terra sem 
Males. Rio de Janeiro-Brasil: Tempo e presença.

Conceição, Simone e Augusto Oliveira (2007): “Liberation Theologyand Learning 
in Latin America”. Em: Sharam Merriam, Non-Western Perspectives on Learn-
ing and Knowing.ed.Malabar. Florida-USA: Krieger Publishing Company.

Conclusões da II Conferência Geral do Episcopado Latino-americano (1971): 
A Igreja na atual transformação da América Latina à luz do Concílio. Pe-
trópolis-Brasil: Vozes.



234 Cuadernos Interculturales. Año 9, Nº 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236

Conclusões da III Conferência Geral do Episcopado Latino-americano (1979): 
Evangelização no presente e no futuro da América Latina. Puebla: conclu-
sões. São Paulo-Brasil: Paulinas.

Conclusões da IV Conferência Geral do Episcopado Latino-americano (1992): 
Nova evangelização, promoção humana e cultura cristã. Santo Domingo. 
Petrópolis-Brasil: Vozes.

De La Cadena, Marisol (2008): Formaciones de indianidad. Articulaciones racia-
les, mestizaje y nación en América Latina. Popayán-Colombia: Envión.

Decreto ad gentes Sobre la Actividad Misionera de la Iglesia (1965).  Consulta 
25 de julio de 2010:

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/
vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_sp.html

Decreto nostraaetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no 
cristianas (1965). Consulta 25 de julio de 2010:

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/
vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html

Decreto unitatisredintegratio sobre ecumenismo (1964). Consulta 23 de julio 
de 2010:

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/
vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html

Deleuze, Gilles (1996): Foucault. Paris: Minuit.
Declaración DominusIesussobre la unicidad y la universalidad salvífica de Je-

sucristo y de la iglesia (2000). Consulta 23 de julio de 2010:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_

cfaith_doc_20000806_dominus-iesus_sp.html
Evangeliinuntiandi (1975). Consulta 25 de julio de 2010:
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/

hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_sp.html
Frades, Eduardo (1997): El uso de la Biblia en los escritos de Fray Bartolomé de 

las Casas. Caracas-Venezuela: Instituto Universitario Seminario Interdio-
cesano Santa Rosa de Lima.

Frigerio, Alejandro (1997): “Estabelecendo pontes: articulação de significados e 
acomodação social em movimentos religiosos no Cone-Sul”. En: Ari Pedro 
Oro y Carlos Alberto Steil (orgs.), Globalização e religião. Petrópolis-Brasil: 
Vozes.

García Canclini, Néstor (1995): Consumidores y ciudadanos: conflictos multicul-
turales de la globalización. Introducción a la edición en inglés. México: 
Grijalbo.

Geertz, Clifford (1978): A interpretação das culturas. São Paulo-Brasil: Zahar.
Gingrich, Andre. Transitions (2010): “Notes on Sociocultural Anthropology’s 

Present  and Its Transnational Potential”. American Anthropologist, 
vol.112, Nº4, pp.552–562. Arlington-USA: The American Anthropological 
Association.

Gruzinski, Serge (2001): O pensamento mestiço. São Paulo-Brasil: Companhia 
das Letras.



Cuadernos Interculturales. Año 9, Nº 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236      235

Guerrero, Bernardo, et al. (2005): De Indio a Hermano: Pentecostalismo Indígena 
en América Latina. Iquique-Chile: Ediciones Campvs, Universidad Arturo 
Prat.

Hannerz, Ulf (1997): “Fluxos, Fronteiras, Híbridos: Palavras-Chave da Antropo-
logia Transnacional”. Mana: Estudos de Antropologia Social, vol.3, Nº1, 
pp.7-39. Rio de Janeiro-USA: Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).

Hannerz, Ulf (2010): “Diversity Is Our Business”. American Anthropologist, vol.112, 
Nº4, pp.539-551. Arlington-USA: The American Anthropological Associa-
tion. 

Holler, Jacqueline Zuzann (1992): “Elena de la Cruz: heresy, gender, and crisis in 
Mexico City, 1568”. Thesis (M.A.). USA: Simon Fraser University.

Horkheimer, Max (1966): La función de las ideologias.  Madrid-España: Taurus.
Isaia, Arthur César (2009): “O campo religioso brasileiro e suas transformações 

históricas”. Revista Brasileira de História das Religiões Maringá, Año 1, 
Nº3, pp.95-105. Maringá-Brasil: Associação Nacional de História, Grupo 
de Trabalho de História das Religiões e das Religiosidades.

Losoncky, Anne-Marie (1997): “Hacia una antropología de lo inter-étnico: una 
perspectiva negro-americana e indígena.” En: María Victoria Uribe y 
Eduardo Restrepo (eds.), Antropología de la modernidad. Bogotá: Institu-
to Colombiano de Antropología ICAN-Colcultura.

Lumen gentium (1964). Consulta 23 de julio de 2010:
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/

vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
Meusburger, Peter; Michael Heffernan e Edgar Wunder, eds. (2011): The Geo-

graphical Point of View Series. Knowledge and Space. Vol.4. London, New 
York: Springer Dordrecht Heidelberg.

Moulian, Rodrigo (2002): Magia, retorica y cognición: un estudio de casos de 
textos mágicos y comunicación ritual. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Nye, Joseph (2002): Paradoxo do poder americano. São Paulo-Brasil: Editora 
UNESP.

Oliveira, Roberto Cardoso de (1976): Identidade, etnia e estrutura social. São 
Paulo-Brasil: Livraria Pioneira Editora.  

Pompa, Cristina (2003): Religião como tradução: missionários, Tupi e “Tapuia” 
no Brasil colonial. Bauru, SP-Brasil: EDUSC.

Pompa, Cristina (2001): “Profetas e santidades selvagens. Missionários e caraí-
bas no Brasil colonial”. Revista Brasileira de História, vol.21, Nº40, pp.177-
195. São Paulo-Brasil: ANPUH.

Ribeiro, Darcy (1976): Uirá sai à procura de Deus: ensaios de etnologia e indige-
nismo. Rio de Janeiro-Brasil: Paz e Terra.

Said, Edward (1990): Orientalismo: o Oriente como invenção do ocidente. São 
Paulo-Brasil: Companhia das Letras

Santos, Boaventura de Sousa (2006): “Para uma sociologia das ausências e 
uma sociologia das emergências”. En; César Barreira (edit.), Sociologia e 
Conhecimento além das Fronteiras. Porto Alegre-Brasil: Tomo Editorial.



236 Cuadernos Interculturales. Año 9, Nº 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236

Sínodo dos bispos. Assembléia especial para América encontro com Jesus 
Cristo vivo, caminho para a conversão, a comunhão e a solidariedade 
na América lineamenta. En: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/
documents/rc_synod_doc_01081996_usa-lineam_po.html

Spivak, Gayatri Chakravorty (2003): “¿Puede hablar el subalterno?”. Revista Co-
lombiana de Antropología, vol.39, pp.297-364. Bogotá-Colombia: Institu-
to Colombiano de Antropología e Historia.

Suess, Paulo (1985): Cálice e cuia-crônicas de pastoral e políticas indigenistas. 
Petrópolis-Brasil: Vozes, CIMI.

Suess, Paulo (2010): “Memória, discernimento, compromisso: comunhão 
e missão presbiterial ontem e hoje. Encontro Nacional de Presbíteros 
(ENP): 25 anos celebrando e fortalecendo a comunhão presbiterial. Eu 
me consagro por eles”. Itaici/SP-Brasil.

En: http://www.cnbb.org.br/site/images/stories/arquivos/13enppaulosuess.
pdf.pdf

Tierra, Pedro (1980): “A Missa da Resistência Indígena”. En: Pedro Casaldáliga, 
Pedro Tierra y Martin Coplas, Missa da Terra sem Males. Rio de Janeiro-
Brasil: Tempo e presença.

Turner, Victor (1974): O processo ritual: estrutura e anti-estrutura. Petrópolis, 
RJ-Brasil: Vozes.

Va Gennep, Arnold (1978): Os ritos de passagem. Petrópolis, RJ-Brasil: Vozes.
Viveiros de Castro, Eduardo (2002): A inconstância da alma selvagem - e outros 

ensaios de antropologia. São Paulo-Brasil: Cossac & Naify.
Wolf, Eric (2003): “Antropologia e poder”. Em: Bela Feldman-Bianco e Gustavo 

Lins Ribeiro (org.), Antropologia e poder: Contribuições. Brasília/São Pau-
lo: Editora da Universidade de Brasilia e Editora Unicamp.


