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Este trabalho é dedicado às juventudes que com 

suas teimosias diárias vivem e se alimentam de esperança, 

de maneira especial aos jovens teresianos, da Juventude 

Teresiana e Comunidade Católica Shalom, que 

generosamente contribuíram para que  este estudo se 

tornasse realidade.  
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Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê 
com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés 
pisam.  Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para 
entender como alguém lê, é necessário saber como são 
seus olhos e qual é sua visão de mundo. 
 

(Leonardo Boff) 
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RESUMO 

 
OLIVEIRA, Alecsandra Pina de. ESPIRITUALIDADE JUVENIL EM CONTEXTO 
URBANO GOIANO: um olhar a partir das instituições teresianas. PUC Goiás, 
2020. 
 

Este estudo inscrito na linha de pesquisa Cultura e Sistemas Simbólicos, versa 
sobre a relação estabelecida entre os jovens e as instituições teresianas 
vinculadas à Igreja Católica. Tem como objetivo identificar as afinidades entre as 
representações religiosas dos jovens participantes dos grupos teresianos e as 
representações ofertadas pelas instituições, Companhia de Santa Teresa de 
Jesus (CSTJ) e Comunidade Católica Shalom (CCSh), a fim de verificar em que 
medida o que é proposto pelas instituições dialogam com as juventudes e são 
capazes de gerar coesão. A metodologia utilizada foi a observação participante 
e reconstrução da trajetória de vida (habitus) de jovens participantes dos grupos 
colaboradores, mediante prévia consulta e consentimento de cada pessoa e dos 
responsáveis locais das instituições, a fim de apreender quais representações 
religiosas foram incorporadas por eles e elas a partir da vivência no campo 
religioso católico, e em que medida as expectativas desses jovens são supridas 
pelas diretrizes e princípios adotados nos rituais das congregações teresianas 
(doxa). Com os dados em mãos, foi possível apreender elementos do habitus, 
as representações religiosas e a doxa das instituições, a partir da perspectiva 
das juventudes e das instituições. O interesse da pesquisa, parte da identificação 
de como as instituições que se sustentam sob o ícone comum de Teresa D’Avila, 
também conhecida como Teresa de Jesus considerada como mestra de oração, 
produzem representações religiosas capazes de atrair e manter os jovens 
ligados a esses grupos católicos, seja por meio da espiritualidade e/ou da coesão 
social que produzem ao dialogar com as identidades sociais das juventudes na 
região metropolitana de Goiânia.  
 

Palavras chave: Religião, Juventudes, Espiritualidade, Representações, Identidade 
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ABSTRACT 

 

This study, registered in the line of research Culture and Symbolic Systems, deals 
with the relationship established between young people and the Teresian 
institutions linked to the Catholic Church. It aims to identify the affinities between 
the religious representations of the young participants of the Teresian groups and 
the representations offered by the institutions, Companhia de Santa Teresa de 
Jesus (CSTJ) and the Shalom Catholic Community (CCSh), in order to verify to 
what extent what is proposed by the institutions dialogue with youth and are 
capable of generating cohesion. The methodology used was the participant 
observation and reconstruction of the life trajectory (habitus) of young participants 
of the collaborating groups, with prior consultation and consent of each person 
and of the local heads of the institutions, in order to understand which religious 
representations were incorporated by them and they come from living in the 
Catholic religious field, and to what extent the expectations of these young people 
are met by the guidelines and principles adopted in the rituals of the Teresian 
congregations (doxa). With the data in hand, it was possible to apprehend 
elements of the habitus, the religious representations and the doxa of the 
institutions, from the perspective of youths and institutions. The interest of the 
research, part of the identification of how the institutions that support themselves 
under the common icon of Teresa D'Avila, also known as Teresa de Jesus 
considered as a teacher of prayer, produce religious representations capable of 
attracting and keeping young people connected to these Catholic groups, 
whether through spirituality and / or social cohesion that they produce when 
dialoguing with the social identities of youths in the metropolitan region of 
Goiânia. 
 
Keywords: Religion, Youth, Spirituality, Representations, Identity 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é resultado de questionamentos e inquietações que 

tem me movido nos últimos anos, e do desejo de uma maior aproximação com 

as juventudes1, a fim de compreender a forma como vivenciam sua 

espiritualidade em contexto de urbanização. Nesse estudo sempre que falarmos 

em juventudes, virá acrescido do ‘s’, visando incluir toda a diversidade que esse 

grupo social representa, conforme recomenda Abramo (1994). 

Esta pesquisa versa, portanto, sobre a relação estabelecida entre Igreja 

Católica Apostólica Romana (ICAR), nos tempos atuais e as juventudes; tem 

como objeto identificar as afinidades entre as representações sociais dos jovens 

e as ofertas da ICAR, através das duas instituições, Companhia de Santa Teresa 

de Jesus (CSTJ) e Comunidade Católica Shalom (CCSh). Antes de prosseguir 

na reflexão, gostaria de esclarecer que no decorrer da dissertação vou trabalhar 

com o referencial conceitual de representações sociais2, porém como meu objeto 

de estudo refere-se de maneira mais direta ao campo religioso, usarei a 

expressão representação religiosas, sendo este meu foco no decorrer da 

pesquisa. 

A análise gira em torno da afinidade entre as representações religiosas 

das(os) jovens e das instituições teresianas que frequentam. 

Metodologicamente, tais representações serão coletadas por meio de uma 

investigação da doxa (BOURDIEU, 2007) das instituições e do habitus 

(BOUDIEU, 1983) dos jovens colaboradores, através da reconstrução de suas 

trajetórias de vida, mediante consentimento prévio das instituições e dos jovens.  

O interesse da pesquisa é compreender em que medida as instituições 

que se sustentam sob o ícone comum de Teresa D’Avila, também conhecida 

como Teresa de Jesus considerada mestra de vida e oração, desperta motivação 

capaz de atrair e manter os jovens vinculados a essas instituições católicas, seja 

                                                           
11 O cenário juvenil se diversifica, inclusive com manifestações produzidas por grupos de origem sociais 
as mais distintas. É então que a sociologia começa a insistir na necessidade de falar em várias juventudes, 
a fim de contemplar as inúmeras diferenciações sociais que a condição juvenil atravessa. (Abramo, 1994, 
p. 5-56) 
2 As representações sociais se apresentam como uma “rede” de ideias, metáforas e imagens, mais ou 
menos integradas livremente e, por isso, mais móveis e fluidas que teóricas (MOSCOVICI,2007, p.208). 
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por meio da espiritualidade e/ou da coesão social que produzem ao dialogar com 

as representações religiosas das juventudes.  

Teresa foi uma monja carmelita que viveu no século XVI, responsável pela 

reforma da Ordem das/os Carmelitas Descalças/os, deixou um vasto acervo de 

escritos no qual partilhou seu caminho de vida e oração. No decorrer da 

abordagem usarei as expressões de instituições teresianas e espiritualidade 

teresiana, fazendo referência à identidade carismática comum aos dois grupos. 

Ao falar de carisma trago presente as contribuições da sociologia e da 

teologia acerta do tema, pois os percebo complementares. A sociologia destaca 

carisma através de WEBER (2000), como uma qualidade pessoal considerada 

“extra cotidiana e em virtude da qual se atribuem a uma pessoa poderes ou 

qualidades sobrenaturais, sobre-humanos ou, pelo menos, extra cotidianos 

específicos”, ou então se a toma como pessoa enviada por Deus, como exemplar 

e, portanto, como ‘líder’ (WEBER, 2000, p. 158, 159). Em uma perspectiva 

teológica, segundo BOFF (1994), carisma é uma “manifestação da presença do 

Espírito nos membros da comunidade, fazendo com que tudo o que são e fazem 

seja feito e ordenado em benefício de todos” (BOFF, 1994, p. 257). Portanto, 

quando utilizo o termo carisma, o leitor poderá notar que em algumas situações, 

irá transparecerá mais a abordagem sociológica, ou seja, como uma 

característica pessoal, e em outras, voltadas a abordagem teológica, como dom 

externo que caracteriza determinado grupo, como as instituições são católicas a 

visão teológica tende a predominar. 

Além da personagem Teresa de Jesus, outro fator que influenciou na 

opção por estas duas instituições, diz respeito ao trabalho realizado com às 

juventudes, considerando as didáticas e metodologias adotadas por cada uma. 

Pelas observações realizadas no decorrer do processo de investigação, me 

pareceu que a CSTJ3, através da Juventude Teresiana (JT) realiza um trabalho 

com as juventudes que vai do micro ao macro, ou seja, oferece momentos de 

formação aos grupos para posteriormente oferecer aos seus participantes a 

possibilidade de participação em encontros maiores, sejam regionais ou 

nacionais, dando uma impressão de merecimento; a CCSh, me parece fazer o 

processo desde outra perspectiva, indo do macro ao micro, oferece encontros 

                                                           
3 Na CSTJ, as religiosas dinamizam um grupo de jovens chamado Juventude Teresiana, é com este grupo 
que trabalhamos no decorrer de nossa pesquisa. 
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maiores, como acampamentos, seminários de vida no Espírito Santo, para atrair 

as juventudes e posteriormente realizar um trabalho de formação no carisma 

com os que decidem permanecer, através da constituição dos grupos de oração, 

cada seminário e acampamento, geram um novo grupo. Destaco, que a 

participação em Seminários, acampamentos e encontros nacionais, os jovens 

podem participar a qualquer momento e quantas vezes desejarem, uma vez que 

são eles mesmos que arcam com os custos.  

Essas questões didáticas e metodológicas serão aprofundadas e 

averiguadas, na medida em que o habitus das instituições e dos jovens forem 

sendo analisados, o que trouxe aqui foi uma das primeiras impressões, a qual 

convido o leitor a fazer o caminho conjunto e descobrirmos, desde o lugar de 

atuação de cada instituição, seu processo de aproximação e trabalhos que 

desenvolvem junto às juventudes. 

O desafio, portanto, será compreender como as representações religiosas 

adotadas e produzidas por esses dois grupos, JT e CCSh, são capazes de 

motivar os jovens, atraindo adeptos dessa camada social garantindo desse 

modo, sua continuidade institucional ao longo do tempo. Não se trata de uma 

análise comparativa para medir a eficiência de cada instituição, pois cada uma 

produz representações partindo de sua própria identidade carismática. Diante da 

diversidade das juventudes, uma possibilidade é, que através do perfil do jovem 

que participa de cada grupo, possa-se chegar a identificar as representações 

produzidas por cada instituição, o que por sua vez possibilita um diálogo com as 

juventudes, coesão. 

Dados oficiais divulgados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas – IBGE, referente a religião no Brasil, vem apontando uma 

diminuição significativa entre os católicos no último censo de 2010. Fazendo 

recorte entre as novas gerações, percebe-se que o impacto é ainda maior, pois 

aponta uma fragilidade na transmissão da tradição por parte de seus fiéis 

seguidores. 

Conforme Novaes (2011), o Brasil até a década de 1990, foi um país 

conhecido como católico em sua maioria, porém nos dois últimos censos de 2000 

e 2010, divulgados pelo IBGE, constatamos uma diversidade no campo religioso, 

que aponta uma variação ainda mais significativa, nas áreas mais urbanizadas 

e populosas do país. O país continua sendo em sua maioria cristã católica, 
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porém, não podemos deixar de observar a diminuição significativa dos últimos 

anos dos cristãos católicos, de 73,6% em 2000 para 64,6 em 20104. 

Fazendo um recorte na pesquisa por idades, com base no mesmo censo 

do IBGE de 2010, observamos que os jovens de 18 a 29 anos, vivenciam a 

religiosidade de forma mais diversificada que em gerações anteriores. Para uma 

melhor visualização, apresento uma tabela montada com base nos dados 

disponibilizados pelo IBGE. 

 

Jovens Censo de 2000 Censo de 2010 Diferença  

18 a 19 anos 73.7% 64% 9% 

20 a 24 anos 73,1% 63,8% 10% 

25 a 29 anos 72,3% 62,8% 10% 

 

No contexto mais amplo a diferença de dez pontos no percentual, entre 

os dois últimos censos, chamou atenção. Fazendo um recorte por idade, entre 

os jovens, que nosso objeto de estudo, os dados só confirmam o que já foi 

sinalizado, uma diminuição significativa de 10% entre os jovens que se dizem 

católicos. Já estamos às portas de um novo censo e, os dados do último censo, 

sinto que ainda falta um maior aprofundamento e autocritica na forma de 

interpretá-los. Não tenho conhecimento de estudos específicos dentro da ICAR 

que tenha se ocupado em estudar e analisar se a forma de aproximação e 

diálogo com as novas gerações, uma vez que a continuidade institucional vem 

sendo comprometida como recorda Novaes (2011), é eficaz.  

A ICAR buscando responder ao desafio que foi se apresentando, 

começaram a emergir, no interior da instituição, novos grupos com carismas 

específicos para trabalhar na evangelização da juventude, como é o caso da 

CCSh, Canção Nova, Emaús, dentre outros, que tem uma proposta voltada para 

as juventudes, desde músicas, livros e uma linguagem que vai se atualizando, 

pois, os missionários e evangelizadores, em sua maioria são os próprios jovens.  

                                                           
4Fonte:https://ww2.ibge.gov.br/home/pesquisa/pesquisa_google.shtm?cx=00979101981378431

3549%3Aonz63jzsr68&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-

1&q=religi%C3%A3o+goiania&as=&siteurl=ww2.ibge.gov.br%2F&ref= acessado em março de 

2019. 

https://ww2.ibge.gov.br/home/pesquisa/pesquisa_google.shtm?cx=009791019813784313549%3Aonz63jzsr68&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=religi%C3%A3o+goiania&as=&siteurl=ww2.ibge.gov.br%2F&ref
https://ww2.ibge.gov.br/home/pesquisa/pesquisa_google.shtm?cx=009791019813784313549%3Aonz63jzsr68&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=religi%C3%A3o+goiania&as=&siteurl=ww2.ibge.gov.br%2F&ref
https://ww2.ibge.gov.br/home/pesquisa/pesquisa_google.shtm?cx=009791019813784313549%3Aonz63jzsr68&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=religi%C3%A3o+goiania&as=&siteurl=ww2.ibge.gov.br%2F&ref
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Os grupos mais tradicionais também se reorganizam, como as 

congregações religiosas e seminários, grupos com uma estrutura mais 

tradicional, que iniciam um processo de releitura de seu carisma, como é o caso 

das teresianas, maristas e salesianos, dentre outros, que em sua origem tem o 

carisma voltado às juventudes, mas necessita ir atualizando seu fazer e sua 

linguagem, pois as distâncias geracionais entre seus membros e as novas 

gerações, exige um esforço de adequação constante das propostas oferecidas. 

Ao desenvolver a pesquisa, buscarei dar respostas aos seguintes 

objetivos: 1) Identificar, através da doxa das instituições – CSTJ e CCSh – as 

representações religiosas indicadas em suas diretrizes que propiciam um grau 

de vinculação, bem como elementos que potencialmente aproximam ou não os 

jovens dessas representações, garantindo uma adesão às instituições 

teresianas; 2) Realizar a escuta e observação dos jovens, nos espaços eclesiais 

em que estão inseridos, buscando identificar as representações religiosas que 

trazem consigo; 3) Reconstruir o habitus das instituições teresianas, através de 

estudo bibliográfico e observação participante dos ambientes de encontro, e dos 

jovens mediante a reconstrução da trajetória de vida, buscando compreender em 

que nível os jovens são subjetivamente mobilizados em relação ao que a 

instituição oferece. 

Nosso recorte territorial será Goiânia e Aparecida de Goiânia, região 

metropolitana, por ser um espaço urbano com um número significativo de jovens.   

É importante ressaltar que, Goiânia é a 13ª capital mais populosa do 

Brasil, recebe um número significativo de migrantes do norte e nordeste, bem 

como de outras regiões, em sua maioria jovens, em busca de trabalho e 

continuidade dos estudos universitários. Por ser uma população 

caracteristicamente miscigenada, é possível que se encontre instrumentos 

próprios e significativos na forma como os jovens católicos vivem a dimensão 

religiosa. É importante ter presente que, com base no senso de 2010, a capital 

tem 50,88% de sua população católica5. 

Aparecida de Goiânia, é uma das cidades que mais tem crescido nos 

últimos anos, o senso de 2010, já apontava para este crescimento. O 

                                                           
5 Fonte: Site do IBGE acessado em 2018. 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_religiao_deficiencia/ca
racteristicas_religiao_deficiencia_tab_gregioes_ods.shtm 
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crescimento da cidade se dá por sua expansão territorial. Aparecida de Goiânia, 

com o passar dos anos deixa de ser a cidade dormitório, uma vez que começa 

os habitantes já não precisam se deslocar para Goiânia em busca de trabalho, 

passando a ser região metropolitana e em algumas situações tratada como 

periferia de Goiânia. 

Para os jovens que moram em Aparecida, serem identificados como 

jovens da periferia, tem um impacto grande para a autoestima e autonomia 

destas novas gerações. Como tão bem descreve SEABRA (2017). 

 

A precarização da condição juvenil nas periferias de Aparecida de 
Goiânia é intencional e coerente com o processo de urbanização 
capitalista da região do Centro-Oeste brasileiro. Esse processo 
ocasiona a escassez e a falta, forçando os jovens pobres a se 
constituírem  enquanto categoria a partir da não pertença a um lugar 
(SEABRA, 2017, 118). 
 
 

Tendo em vista que as juventudes como categoria social (GROPPO, 

2010), encontram-se em processo de transição, é portadora de valores e de uma 

capacidade ampla para mudanças, a centralidade nesta pesquisa será na 

identificação e análise crítica dos elementos que aproxima esses jovens das 

instituições colaboradoras, garantindo ou não o vínculo do jovem com o grupo 

religioso.  

A hipótese é de que as instituições coparticipantes da pesquisa, 

conseguem estabelecer um vínculo com os jovens, através de suas 

representações religiosas, o que garante um nível de conectividade, uma vez 

que conseguem dialogar com as representações dos próprios jovens, de forma 

que eles permaneçam e desejem fazer parte deste grupo religioso. No decorrer 

da pesquisa busquei entender quais as particularidades oferecidas por cada 

instituição, referente ao trabalho com as juventudes, o que propõe e como o 

propõe, bem como o perfil dos jovens que frequentam estes espaços. 

A metodologia utilizada foi a Observação Participante, com a qual pude 

participar juntos com os jovens dos encontros, retiros, planejamento de 

atividades e momentos de oração em cada instituição. A fim de uma melhor 

compreensão de como o jovem assume o habitus religioso, através de um 

diálogo aberto, foi possível fazer a reconstrução da trajetória de vida, o que 

possibilitou identificar as representações religiosas dos jovens entrevistados e 
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das instituições JT e CCSh, com registro no diário de campo, a fim de garantir 

uma análise qualitativa dos dados.  

A opção pela observação participante, basea-se no que Lakatos e 

Marconi (2003, p.194) defendem sobre este tipo de trabalho ao afirmarem que 

se trata da “participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo”. O 

pesquisador se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo 

quanto um membro do grupo que está estudando e participa das atividades 

normais deste, isso nos permitirá acompanhar a experiência religiosa na forma 

como é vivenciada pelos jovens. Além deste aspecto de participação que os 

autores destacam, Mónico (2017), apresenta a finalidade que esta pesquisa tem 

de recolher dados, exigindo do investigador a capacidade de adaptação em 

diferentes situações.  

O processo de imersão no campo foi acontecendo de maneira gradativa. 

Com a CCSh percebi que tive mais facilidade para fazer a leitura de dados desde 

o estudo das teorias assumidas nesta pesquisa. Com a JT, o esforço foi maior 

para tomar distância e buscar fazer uma leitura crítica, uma vez que faço parte 

do grupo que coordena os jovens na instituição, como religiosa 

consagrada/missionária, da CSTJ. Os diálogos com os jovens foram 

interessantes, pois todos, antes da pesquisadora enxergavam a freira, o que 

pode ser um fator que tenha influenciado no resultado. 

A pesquisa se inscreve, portanto, dentro de uma perspectiva 

fenomenológica, que busca captar as experiências religiosas, bem como as 

respostas que os jovens dão à revelação (VAN DER LEW, 2009). Por outro lado, 

na tentativa de redescobrir o significado em sua totalidade pressupõe abarcar 

tanto o télos intencional, do qual falava Husserl (1965), e a epóche, que permite 

o acesso à intuição. Acredito que uma incursão sobre o habitus dos jovens, a 

partir de suas representações, possibilitará esse acesso ao fenômeno religioso. 

Reconhecendo que as relações de poder erigida das estruturas são orientadoras 

das vivências, busco compreender como se apresenta a doxa do subcampo 

religioso católico teresiano. 

Para compreender a doxa  do subcampo religioso católico-teresiano farei 

uma revisão bibliográfica, visando a reconstrução histórica e genealógica das 

diretrizes que orientaram a estruturarão ao longo do tempo cada instituição, na 

tentativa de captar a atual doxa desse subcampo. Ao mesmo tempo, ao vivenciar 
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a rotina das instituições buscarei perceber como essa doxa se apresenta em 

forma de representações religiosas. 

A observação se realizou mediante prévio contato e esclarecimentos, 

devidamente formalizados, de autorização das instituições e dos jovens 

colaboradores. Os registros foram feitos no diário de campo, instrumento 

importante para a coleta de dados e informações acerca da pesquisa.  Para obter 

as informações necessárias, fiz uso dos recursos de História Oral e História de 

vida, mediante entrevistas e espaços de diálogos previamente combinado, estes, 

sempre que autorizados, foram gravados.  

A reconstrução da trajetória de vida dos jovens, através de escuta, 

conversas e participação nos grupos, contribuíram na identifica representações 

religiosas e apreender o habitus da instituição. Os nomes que utilizo  no decorrer 

da pesquisa são fictício a fim de resguardar a identidade dos jovens que 

colaboraram. 

Durante o trabalho o leitor irá perceber que será citado a Pastoral da 

Juventude (PJ) e a Renovação Carismática Católica (RCC), porém nenhumas 

das instituições colaboradoras, mesmo se apropriando de alguns elementos 

destes grupos, se auto definem como sendo de uma ou outra vertente. Assim 

que nosso foco não está na PJ ou RCC, mas na metodologia que cada instituição 

utiliza no trabalho com as juventudes, desde sua identidade carismática. 

Na sequência apresento a pesquisa, dividida em três capítulos, nos quais 

faço o esforço de ir relacionando teoria e prática, desde o objeto que foi 

investigando.  

No primeiro capítulo intitulado o campo das Instituições Teresianas, 

apresentamos um breve histórico da Igreja Católica, com destaque para sua 

organização estrutural e o lugar que as instituições Teresianas ocupam dentro 

deste campo.  Como a pesquisa aconteceu em uma realidade urbana, na qual a 

sociedade se organiza com matizes próprias, apresento o conceito de 

sociedade, seus campos e subcampos, a fim de compreendermos sua 

organização e funcionamento. Para nos ajudar nesta construção e compreensão 

do campo religioso, utilizo a proposta metodológica oferecida por Pierre Bourdieu 

(1989). 

No segundo capítulo, as representações religiosas das Instituições 

Teresianas, desenvolvo em linhas gerais o que os grupos pesquisados oferecem 
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em termos de juventude, espiritualidade, religião nos assuntos que são de 

interesse dos jovens. Proponho esse caminho, buscando dialogar com os 

autores e as instituições, observando/considerando as representações religiosas 

que cada uma adota e sua forma de transmiti-las, de oferecer aos jovens. 

Apresento a forma como cada instituição realiza seus encontros, os ritos e 

relações que vão se estabelecendo entre os jovens. 

No terceiro capítulo, representações religiosas internalizadas nos jovens 

por meio da apreensão do habitus, apresento como se deu a construção do 

habitus religioso dos jovens, busquei identificar suas representações religiosas 

e faço o esforço para aproximar e dialogar com as representações que as 

instituições oferecem, para assim identificar as motivações que levam estes 

jovens a se vincular a estes grupos religiosos, bem como o sucesso ou não das 

instituições teresianas ao oferecerem sua proposta em um contexto urbano, 

quais as adaptações que foram consideradas. 

Ao iniciar o estudo e pesquisa das juventudes em Goiânia e Aparecida de 

Goiânia, não estava totalmente consciente do caminho que faria, foi todo um 

processo que exigiu desaprender para aprender, um exercício constante do 

olhar, fazendo o esforço para aproximar-me do que julgava conhecido, de olhar 

com estranheza, admiração, exploração. O tema juventudes e espiritualidade em 

contexto urbano é abrangente e não tenho a pretensão de fechar ou esgotar a 

discussão, mas o esforço de abrir espaço de diálogo, desde a percepção da 

diversidade presente entre os jovens que se aproximam e permanecem na ICAR 

através das instituições teresianas. 
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CAPÍTULO 1: O CAMPO DAS INSTITUIÇÕES TERESIANAS 

 

Neste capítulo, apresento ao leitor o campo religioso da Igreja ICAR com 

um recorte acadêmico em dois subcampos desta instituição, a congregação da 

CSTJ e a CCSh. Utilizando como metodologia a teoria de Bourdieu (1983), 

apresento a estrutura organizacional do campo religioso da ICAR e dois de seus 

subcampos, CSTJ e CCSh, identificando o capital simbólico que está em jogo e 

elementos que disponibilizam para garantir uma aproximação e comunicação 

com as juventudes. Para Bourdieu (1983), as relações sociais se estabelecem 

dentro de campos, com regras e linguagens próprias, que estão em comunicação 

entre si, a partir de uma divisão, forma de organização, que é comum a todos: 

os dominados e os dominantes, um desafio será identificar estes grupos no 

campo religioso da ICAR e subgrupos CSTJ e CCSh.  

Partindo desta reflexão, podemos nos perguntar se as relações que se 

estabelecem dentro do campo religioso, gerando dominantes e dominados, está 

ou não vinculado ao autoconsumo religioso e a monopolização da produção 

religiosa por parte dos especialistas que, no caso da ICAR, compõe a estrutura 

hierárquica Bispos, Presbíteros e Diáconos, ou seja os que manipulam o 

sagrado, destes com exceção do diácono, os outros dois são sacerdotes com 

atribuições diferentes pelo poder que lhes é conferido. Sobre esta relação de 

poder Dianteill (2003), destaca que dentro do campo: 

 

Estas duas posições extremas caracterizam-se pela oposição entre um 
domínio prático de um conjunto de esquemas de pensamento e de 
ações objetivamente sistemáticas, adquiridas por simples 
familiarização e um domínio sábio, através de uma ação pedagógica 
expressa e institucionalizada (DIANTEILL, 2003, p. 34). 
 
 

As posições extremas podem ser relacionadas aos grupos de tensão 

dentro do campo, dominantes e dominados, como podemos identificar na ICAR, 

com a celebração da missa e a execução dos sacramentos, ritos que são 

ministrados somente por sacerdote. Confirmando o que Dianteill (2003) já 

apontava em seus estudos, ao destacar que “a constituição de um campo 

religioso conduz ao despojamento do capital religioso dos laicos, o que beneficia 

o corpo de especialistas religiosos” (DIANTEILL, 2003, p. 34).  
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Passemos a estrutura do campo religioso da ICAR e seus subcampos, os 

conceitos serão trabalhados em diálogo com o objeto de estudo. 

 

1.1. O campo Católico 

 

Para compreendermos um campo é necessário, além da observação, 

adentrar em sua estrutura organizacional, buscar entender como acontece a 

distribuição do poder e como os sujeitos se relacionam entre si. Como já 

salientamos, o campo, é sempre um espaço de disputa entre posições 

assumidas pelos atores coletivamente dentro do campo, como nos recordava 

Bourdieu (1983). A tensão está na subjetividade das relações, nas quais o nível 

de disputa aumenta na medida em que os sujeitos buscam se relocar dentro do 

campo e/ou mudar as regras do jogo, como podemos perceber no que o autor 

afirma abaixo: 

 

[...] um campo de forças, cuja necessidade se impõe aos agentes que 
nele se encontram envolvidos, é como um campo de lutas, no interior 
do qual os agentes se enfrentam, com meios e fins diferenciados 
conforme sua posição na estrutura do campo de forças, contribuindo 
assim para uma conservação ou a transformação de sua estrutura 
(BOURDIEU, 1996, p.50). 
 
 

A partir da afirmativa de Bourdieu (1996), constatamos que esse 

movimento é comum a todos os campos inclusive no campo religioso que, assim 

como os demais, mantém diálogo com outros campos como o político e o 

econômico. Os conflitos que geralmente acontecem no campo religioso, 

decorrem dos leigos que nem sempre apoiam ou concordam com o que é 

orientado ou determinado pelos sacerdotes ou líderes religiosos. No caso da 

ICAR, uma alternativa encontrada por eles foi a criação/ fundação de 

subcampos, que podemos identificar como grupos de jovens, apostolado da 

oração, grupos de casais, catequistas, dentre outros, os quais são os próprios 

leigos que coordenam e elaboram suas regras. Mesmo que em alguns a 

presença do sacerdote seja uma constante, nestes espaços, são os leigos os 

protagonistas neste espaço do grupo. 

Para Bourdieu (1971) um campo religioso relativamente autônomo se 

estrutura a partir dos processos crescentes de urbanização que favorece o 
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desenvolvimento de um corpo de profissionais dos bens de salvação. O clero 

contribui para a interiorização da fé, a introdução de critérios éticos, do ''bem'' e 

do "mal" e da noção de "pecado", pelo menos, no que diz respeito ao contexto 

judáico-cristão. Esse campo passa a produzir, reproduzir e difundir bens e 

serviços religiosos, e também adquire uma crescente complexidade institucional, 

além de um processo de “moralização” das práticas e das representações 

religiosas. Isso ocorre com a passagem do mito à ideologia religiosa 

(monopolização da imposição hierocrática por um grupo de profissionais), do 

tabu ao pecado (transferência da noção de impureza da ordem mágica à ordem 

moral), do Deus punitivo ao Deus justo e bom (atribuição à divindade de 

qualidades cada vez mais "sociais") (BOURDIEU, 1971, p. 303). 

Essa complexificação institucional, pode ser identificada no interior do 

campo através das relações de interesse dos grupos em suas particularidades. 

Olhando para a história podemos identificar momentos significativos que 

impactaram e geraram movimento na estrutura da ICAR, como o período da 

Reforma Protestante, momento em que a bíblia, livro sagrado do cristianismo, 

começa a ser traduzido em diferentes idiomas, e, mais pessoas, além dos 

sacerdotes, tiveram acesso à sua leitura. Outro momento importante foi o 

Concílio Vaticano II6, o qual fez uma convocação para uma postura mais aberta 

e acolhedora aos contextos históricos e aos grupos mais vulneráveis da ICAR, 

como os pobres, mulheres e juventude, neste momento o espaço eclesial dá 

sinais de abertura ao apresentar como um dos pontos principais a formação de 

leigos na teologia. 

Esses dois fatos foram elucidativos das mudanças no próprio campo 

religioso, onde me parece que a ICAR percebendo que estava perdendo 

gradativamente o monopólio religioso, foi adequando-se e fazendo mudanças 

em sua estrutura organizacional, a fim de garantir sua posição de dominante 

dentro do campo religioso, garantindo um público de leigos crentes e 

frequentadores.  

Estes fatores foram também colaborando no surgimento de novos 

movimentos internos na ICAR, tanto de busca de revitalização e atualização 

                                                           
6 Conferência convocada pelo Papa João XXII, realizada entre os anos de 1962 a 1965, teve como 
centralidade refletir os rumos da ICAR. 
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quanto de resistência pela conservação e fortalecimento da instituição. Tais 

buscas são apresentadas por Libanio (2001) como sangria. 

 

A Igreja institucional está sofrendo sangria por conta da sedução de 
novas experiências religiosas, oferecidas por movimentos e 
denominações religiosas. Uns brotam no interior do cristianismo sob a 
forma fundamentalista ou carismática. Outros remontam a religiões 
orientais. Outros, ainda,  visam potencializar e desenvolver ao máximo 
as capacidades humanas pela mediação transcendental, práticas 
ascéticas, exercícios psíquicos, expressões corporais, danças, 
ginásticas, técnicas de autoconsciência e de desbloqueio de 
inibições... São grupos dos mais diversos tipos. Um quarto grupo de 
movimentos centra-se em torno de algum líder carismático e 
autoritário, dotado de forte poder sobre seus adeptos, que às vezes 
chega ao extremo de despotismo (LIBANIO, 2001, p.24).  
 
 

Os dois subcampos que são núcleo neste estudo, CSTJ e CCSh, trazem 

elementos que se identificam com os diferentes espaços que o autor destaca e 

estão presentes na ICAR, na medida que formos apresentando a estrutura de 

cada subcampo, creio que será mais fácil identificar tais elementos. No terceiro 

capitulo nos dedicaremos mais a estabelecer esse diálogo a partir da pesquisa 

empírica.  

Antes de avançar na reflexão é importante esclarecer que Libanio (2001), 

ao falar da estrutura da ICAR, aborda a partir do conceito de cenário que, para 

o autor, é uma categoria que ajuda a compreender a organização do momento 

presente, descrevendo com objetividade “o comportamento das forças 

dominantes no interior do cenário” (LIBANIO, 2001, p.13).  

Como pode ser constatado, a complexidade de um campo, exige atenção 

redobrada como recorda Bourdieu:  

 

Compreender a gênese social de um campo, e apreender aquilo que 
faz a necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de 
linguagem que nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo 
que nele se geram, é explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo 
do arbitrário e do não motivado os actos dos produtores e as obras por 
eles produzidas e não, como geralmente se julga reduzir ou destruir 
(BOURDIEU, 1989, pg. 69). 
 
 

Assim, metodologicamente, compreender a dinâmica do campo da ICAR 

exige atenção para buscar identificar os elementos materiais e simbólicos que 

estão em jogo na constituição deste campo, e dialogam ou não com as 

juventudes, religando o acaso, o arbitrário como elementos definidores de sua 
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criação, para perceber as ações intencionais e não intencionais, que 

contribuíram para a formação desse espaço social (BOURDIEU, 2007). 

 

1.1.1. Estrutura organizacional e relação de gênero 

 

A ICAR é conhecida por sua história e tradição religiosa que atravessa 

séculos; sua estrutura organizacional hierárquica, é semelhante a um modelo 

monárquico, no qual o Papa7 é a figura que representa o maior poder, como 

sucessor de Pedro Apóstolo8, na tradição, acredita-se que representa a figura do 

próprio Cristo, que na tradição cristã católica é reconhecido como rei do 

universo9. Assim temos a seguinte hierarquia: Papa, Cardeais, Arcebispos, 

Bispos, Sacerdotes e Leigos. 

A complexidade da estrutura desta instituição milenar é evidente; para que 

seja assegurada a centralização e articulação tendo como figura central o Papa, 

bispo de Roma, a ICAR se organiza em dioceses, territórios que são 

administrados pelos bispos locais, os quais são nomeados pelo Papa. A 

centralidade de seu fazer está na ação evangelizadora, que é o anúncio da 

pessoa de Jesus Cristo como aquele que garante a salvação para todos os fiéis. 

Este anúncio é realizado através dos diferentes grupos e pastorais que vão se 

organizando dentro da instituição. 

Aqui está a grande verdade de fé da ICAR, Jesus Cristo é o filho de Deus 

encarnado, ele garante a salvação. O que encontramos escrito na bíblia, livro 

sagrado do cristianismo: 

 

Pois Deus amou de tal forma o mundo, que entregou o seu Filho único, 
para que todo o que nele acreditar não morra, mas tenha vida eterna. 
De fato. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o 
mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem 
acredita nele, não está condenado; quem não acredita, já está 
condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus 
(BÍBLIA, 1990, p.1357)10. 
 
 

                                                           
7 Autoridade máxima na Igreja Católica Apostólica Romana. 
8 Na tradição bíblica foi um dos seguidores de Jesus, compondo o grupo dos doze apóstolos, como 
podemos conferir na bíblia em Lucas 6, 12 – 16. 
9 A ICAR para marcar a realeza de Cristo, celebra todo ano em todas as igrejas do mundo a festa de Cristo 
rei do universo. A festa marca o final e início do ano litúrgico. 
10 Encontramos este relato no evangelho de João capítulo 3, versículos de 16 a 18. 
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Antes da reforma, como já mencionado, o manuseio da bíblia se restringia 

ao sacerdote, após a reforma a sua leitura e manuseio foi se popularizando. 

Porém para anunciar, é importante o vínculo religioso, não bastando ao fiel se 

vincular a um dos grupos, ele precisa estar apto para o exercício do anuncio, 

missão assumida pelos catequistas, em encontros semanais de formação da 

doutrina cristã católica, para que possam receber os sacramentos. O sacramento 

do batismo é indispensável, os demais sacramentos vêm acrescentar à 

formação. Mas não foi um movimento tão tranquilo, pois, como nos apresenta 

Libanio (2001), fazendo referência a Velasco, nos diz que o maior obstáculo para 

a evangelização são as atuais estruturas da própria ICAR. 

Boff (1981) em sua obra: Igreja, Carisma e Poder, ao falar da estrutura 

desta instituição destaca que: 

 

O papa, o bispo e a estrutura hierárquica da Igreja em geral constituem 
os eixos organizadores da compreensão da Igreja; ela é 
essencialmente clerical no sentido de que sem clero, ordenado no 
sacramento da ordem, nada de decisivo pode acontecer na 
comunidade (BOFF, 1981, p.17-8). 
 
 

Por ter uma estrutura piramidal legitimada pelo sacramento da ordem – 

exclusivo para homens -  é assegurado ao masculino estar sempre nos postos 

de tomada de decisões, visto que na tradição da ICAR, acredita-se que somente 

homens faziam parte do grupo de discípulos de Jesus, e a partir deste argumento 

não se permite a ordenação de mulheres ao sacerdócio. Desta forma, a cultura 

clerical é cuidadosa e amplamente difundida para evitar abalos estruturais e, 

muitas vezes, provoca um encantamento servil nas mulheres, uma vez que lhes 

é negado o sacerdócio, oferecendo apenas a possibilidade de servir e apoiar 

àqueles que ministram o sagrado parece ser-lhes o fazer mais honroso e 

aceitável. Segundo Bourdieu (2007), esse movimento que acontece, o campo já 

o tem integrado como natural, o que o autor classifica como doxa do campo, ao 

afirmar que o efeito de legitimação é produzido pela imposição de um modo de 

pensamento hierárquico que, por reconhecer a existência de pontos privilegiados 

tanto no espaço cósmico como no espaço político, naturaliza as relações de 

ordem (Bourdieu, 2007, p.71). 

 Tendo como ponto de partida esta estrutura hierárquica, um aspecto que 

não passa desapercebido na estrutura piramidal da ICAR é o não-lugar 
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destinado às mulheres. As congregações femininas, por serem comandadas em 

sua maioria por mulheres, nem sempre são bem vistas. Alguns sacerdotes 

seguem com a visão medieval na qual, como destaca Azzi (2005), a mulher era 

considerada como um ente inferior, incapaz de governar a si mesma, marcada 

perenemente pela menoridade. Necessitava, portanto, ser mantida 

continuamente sob proteção e custódia masculina. 

Como tantas outras congregações religiosas a CSTJ, foi fundada por um 

sacerdote espanhol, hoje é comandada por mulheres e tem como modelo a 

Teresa de Jesus, uma mulher que nem sempre foi bem vista em sua época, 

século XVI. Como bem destaca Strausz (2005) Teresa foi uma mulher amada e 

odiada, pois no ambiente clerical espanhol, ousou defender a experiência 

religiosa individual, sobretudo da mulher, foi uma atitude que demandava 

coragem.  

É essa mulher, Teresa de Jesus, que também inspira a CCSh, 

especialmente em sua dimensão mística. A CCSh em sua fundação tem uma 

particularidade, pois seu fundador Moisés Azevedo Filho e tem como co-

fundadora Maria Emmir Oquendo Nogueira. O modelo de mulher é Maria, por 

sua entrega total, como destaca Azevedo (2012). 

Voltando a estrutura hierárquica da ICAR, o lugar em que está inserida a 

Vida Consagrada feminina, nem sempre é o esperado pelas mulheres vinculadas 

a estas instituições. O Papa João Paulo II (1996), define a vida consagrada como 

dom de Deus Pai à sua Igreja, uma vez que ela: 

 

[...] é chamada a cultivar o sentido e a espiritualidade da comunhão no 
seu seio e em toda a Igreja, revelando verdadeiro sentir com a Igreja 
na obediência e fidelidade aos pastores, seguindo as pegadas dos 
grandes fundadores. A Vida Consagrada na sua vocação apostólica 
universal revela um vínculo especial com o Sucessor de Pedro em seu 
ministério de unidade e universalidade missionária (João Paulo II, 
1996, p.65). 
 
 

Em uma perspectiva mais espiritualizada, essa afirmação pode não gerar 

desconforto, porém para um grupo que o lugar político e social dentro da 

instituição é relevante, essa visão pode gerar conflitos, especialmente na relação 

entre freiras e sacerdotes. A orientação é para a Vida Religiosa masculina e 

feminina, porém quando se trata das mulheres consagradas na ICAR, 
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encontram-se alguns limites que, em meu entendimento, o próprio João Paulo II 

(1996) reconhece e destaca que: 

 

[...] a nova consciência feminina ajuda também os homens a reverem 
os seus esquemas mentais, o modo de se autocompreenderem, de se 
colocarem na história e de a interpretarem, de organizarem a vida 
social, política, econômica, religiosa, clerical (João Paulo II, 1996, 
p.87). 
 
 

A ICAR mesmo apontando como positiva a nova consciência feminina, 

não avançou em suas reflexões, nem em concretizar ações mais específicas 

voltadas a este grupo, as relações de disputa de poder entre sacerdotes e 

religiosas, ainda geram bastante tenção11. As próprias mulheres que foram 

construindo caminho, como bem destacou Gebara (1992) ao falar da atuação da 

Vida Religiosa feminina. 

 

As religiosas estão descobrindo a si mesmas como mulheres que 
vivem uma tradição de vida religiosa mais ou menos ditada e 
supervisionada pelos homens [...]. Agora, descobrem que estão num 
outro momento da história e que seu presente e seu futuro dependem 
em grande parte de sua atuação própria (GEBARA, 1992, p. 77). 
 
 

A autora faz referência a um momento significativo que foi o Concílio 

Vaticano II (1962-1965) e as conferências da ICAR na América Latina (Medellin 

em 1987, Puebla em 1979, Santos Domingo em 1992 e Aparecida em 2007) que 

deram um dinamismo renovado às congregações religiosas, especialmente as 

congregações femininas no que se refere a atuação pastoral. As religiosas 

abriram caminho e conseguiram acesso com as comunidades, famílias e grupos, 

onde a Igreja, pois através dos sacerdotes, não estava conseguindo acesso em 

algumas realidades. E quais as causas? Desconheço dados oficiais que 

divulguem essa temática, mas falo a partir da minha vivência religiosa, algumas 

possíveis situações como, a diminuição de vocações ao sacerdócio, a 

concentração de padres nos centros urbanos, denúncias de pedofilia, dentre 

outros fatores.  

                                                           
11 Como religiosa/freira, vinculada a CSTJ, destaco uma das primeiras experiências que vivi ao ingressar 
na instituição. Ao final do ano 2000, a comunidade de irmãs teve que deixar a cidade onde estavam a mais 
de vinte anos, pois o sacerdote reclamou para si ao bispo, a casa onde as irmãs moravam. 
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Um dos espaços em que a presença da ICAR ainda é fragilizada, me 

parece ser a região amazônica, a Conferência de Medellin (1987) já fazia a 

convocação para que a vida religiosa se voltasse mais para lá, agora 

identificamos convocação semelhante fez o Papa Francisco em outubro de 2019, 

durante o Sínodo para Amazônia ao se referir a vida religiosa: 

 

Propomos apostar em uma vida consagrada com identidade 
amazónica, fortalecendo as vocações autóctones. Apoiamos a  
inserção e a itinerância dos consagrados e consagradas, juntamente 
aos mais pobres e excluídos. Os processos formativos devem incluir a 
abordagem da interculturalidade, da inculturação e do diálogo entre 
espiritualidades e cosmovisões da Amazônia (Documentos da Igreja, 
58, p.60).  
 
 

No Brasil a CNBB, em documento de estudo lançado em 2010 já fazia 

uma convocação para que mais sacerdotes e religiosos fossem enviados para 

essa região. O documento de estudo está escrito em forma de projeto, 

orientando as dioceses e congregações quanto aos passos de preparação, 

formação e envio de pessoas para a realidade amazônica. Agora é esperar para 

ver como esta nova convocação encontrará eco na ICAR.  

 

1.1.2. Subcampo das instituições teresianas: doxa e nomos 

 

O estudo se delimita a duas instituições teresianas, que estão vinculadas 

à ICAR sendo elas: a congregação religiosa feminina CSTJ, organizada por 

mulheres, e a CCSh, que é organizada por um grupo misto formado por mulheres 

e homens. Ambas oferecem, a partir da experiência espiritual de Santa Teresa 

de Jesus, uma proposta de vinculação para jovens católicos; tem características 

próprias e oferecem espaços de formação humana e espiritual, mediante um 

processo de acompanhamento, disponibilizando aos jovens espaços de retiro 

espiritual acerca de temas de interesse como, afetividade e sexualidade, bíblia 

e acompanhamento personalizado aos que desejarem.  

Apresento algo que me parece central no campo religioso da ICAR: por 

dispor de uma abrangência ampla e uma estrutura centralizadora, ela corre risco 

de não garantir o vínculo e a manutenção de sua estrutura, assim se legitima e 

perpetua sua ação nos subcampos, grupos que trabalham de forma contínua e 
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sistemática na doutrinação de seus participantes, garantindo assim sua 

conservação, confirmando o que já apontava Bourdieu (2007): 

 

Em sua qualidade de sistema simbólico estruturado, a religião funciona 
como princípio de estruturação que 1) constrói a experiência (ao 
mesmo tempo que a expressa) em termos de lógica em estado prático, 
condição impensada de qualquer pensamento, e em termos de 
problemática implícita, ou seja, de um sistema de questões 
indiscutíveis delimitando o campo do que merece ser discutido em 
oposição ao que  está fora de discussão e que 2) graças ao efeito de 
consagração (ou de legitimação) realizado pelo simples fato da 
explicitação, consegue submeter o sistema de disposição em relação 
ao mundo natural e ao mundo social. [...] a religião permite a 
legitimação de todas as propriedades características de um estilo de 
vida singular, propriedades arbitrárias que se encontram objetivamente 
associadas a este grupo ou classe na medida em que ele ocupa uma 
posição determinada na estrutura social (Bourdieu, 2007, p. 45-6). 
 
 

Para manter essa estrutura funcionando, a igreja dispõe de normas que 

tem a função de garantir a ordem. Estas normas são conhecidas como Código 

de Direito Canônico (1983), nele se encontra um conjunto de normas jurídicas 

que regem a Igreja Católica Romana, sua estrutura hierárquica, bem como 

direitos e obrigações dos fiéis que a praticam. Para garantir o sucesso dessas 

normativas, é usado nos ambientes de orientação da fé dos novos integrantes o 

Catecismo da Igreja Católica (2000), livro que contém de forma mais didática 

ensinamentos da bíblia, da tradição da Igreja, seus dogmas de fé e de seu 

magistério, sua função é garantir que todos vivam dentro da estrutura 

estabelecida e assegurada pelo Código de Direito Canônico. 

As instituições, subcampos dentro do campo religioso ICAR, possuem 

também estruturas internas próprias, que embasadas na normativa do Código 

de Direito Canônico, oferecem aos seus participantes orientações de como viver 

dentro do grupo. No caso do subcampo das teresianas, esse livro é chamado de 

Constituições na CSTJ e de Estatutos na CCSh. Poderiam, estes documentos, 

serem usados como espaço de legitimação do ambiente católico?  

A primeira é a CSTJ é uma congregação de mulheres, fundada em 1876, 

em um contexto de guerra e hostilidade a tudo que representava o universo 

católico na Europa. Há uma mudança significativa na forma de pensar no 

contexto europeu, como destaca Russ (1995) ao afirmar que a Europa positivista 

vai dar lugar à Europa cientista: o sistema de ideias cientificas vai entranhar as 
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mentalidades, num momento em que o progresso aumenta incessantemente o 

império do homem sobre a natureza (RUSS, 1995, p. 259). 

Com essa mudança significativa no campo político e econômico, o campo 

religioso também sofre alterações, pois não está isolado do contexto social como 

já recorda Bourdieu (2007), os campos se comunicam entre si e podem gerar 

mudanças. Diante da mudança de pensamento europeu houve dentro da ICAR 

opiniões divididas, havia os que queriam a todo custo evangelizar independente 

dos sinais externos, impondo o sagrado, conhecidos como conservadores e os 

moderados, que recuaram, estes chamavam de liberais.  

Ao observarmos os registros internos da CSTJ, encontraremos uma 

divergência entre a perspectiva do sacerdote fundador e a determinação da 

Sagrada Congregação12:, por ocasião da aprovação das constituições da CSTJ. 

O que parece coloca o fundador com um perfil mais liberal. Diante do ambiente 

de hostilidade e perseguição em relação a ICAR, assim descreve o fundador da 

CSTJ como as religiosas devem se vestir: 

 

Em nenhuma coisa exterior deverão distinguir-se das donzelas 
honestas seculares. Devem ser e são, verdadeiramente, irmãs 
consagradas desta sociedade, mas que, no entanto, não se mostrem 
ao mundo como tal. Por isso nada que saiba a monjas, nem em 
palavras, velas, noviciado, etc., deverá ser admitido entre elas. Sejam 
como são ou não sejam. Em casa, usem hábito, carmelita [...] 
(Constituições da CSTJ, 1882, apud MELCHOR, 2001, p. 136). 
 
 

A intensão do fundador não foi compreendida pelo Censor, que 

questionou os escritos e impôs o uso do hábito13 para todas as religiosas das 

CSTJ, como podemos conferir. 

 

Não se pode admitir que as consagradas às Igreja usem vestuário 
profano, desprezando os sagrados e que lhes são próprios. Sendo 
assim, deve prescrever-se, nestas Constituições, um hábito próprio do 
Instituto para todas as Irmãs, tanto em casa como fora dela, segundo 
a antiga disciplina (MELCHOR, 2001, p. 136). 
 
 

Diante das duas colocações, é possível identificar uma postura mais 

liberal a do fundador da CSTJ e uma postura mais conservadora, a do Censor. 

                                                           
12 Órgão responsável pelas famílias religiosas no Vaticano. 
13 Vestimenta usada pelas famílias religiosas, masculinas e femininas, como sinal externo da 
consagração. 
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Assim como todas as demais religiosas de congregações femininas, as 

teresianas acataram a orientação usando o hábito como um sinal externo de sua 

consagração.  

A consagração de mulheres, pela CSTJ, não é uma inovação dentro 

campo religioso da ICAR,  a novidade está vinculada à oferta que fez à 

sociedade, ao magistério do ensino à mulher e às crianças, propondo através 

deste serviço, de ensinar,  a transformação do mundo, serviço assumido e 

executado pelas mulheres consagradas. Como bem recorda Azzi (2005), foi 

somente em meados de segunda metade do século XVIII que as religiosas 

começaram a assumir compromissos na esfera educativa, já fora dos conventos. 

Foi neste contexto que a CSTJ foi fundada e assumiu como compromisso 

a ação educativa, como descreve Melchor (2001): 

 

A finalidade da Companhia de Santa Teresa de Jesus é, não apenas 
trabalhar com todo afinco na própria salvação e perfeição, com a graça 
de Deus, mas zelar, com sumo interesse, pela maior honra de Cristo 
Jesus, difundindo o reinado do seu conhecimento e amor por todo o 
mundo. Consagrando-se preferencialmente ao ensino, para procurar a 
regeneração do mundo por meio da educação da mulher... 
(Constituições da CSTJ, 1882, apud MELCHOR, 2001, p. 111).  
 
 

Hoje a CSTJ, compreende sua atuação, através da educação em 

diferentes âmbitos, através da atuação direta com crianças, jovens e mulheres, 

com projetos socioeducativos. A partir da citação acima, arrisco intuir que a doxa 

da CSTJ é ser guardiã dos interesses e honra de Cristo e seu nomos, a difusão 

do conhecimento e amor pelo mundo, por meio da educação da mulher.  

A segunda, a CCSh, é uma instituição mista, para homens e mulheres, 

 oferecem diferentes formas de vinculação, estado de vida, como 

matrimônio, sacerdócio e consagração, que estão organizados em dois grupos: 

comunidades de aliança e comunidade de vida em missão.  Esse estilo de 

organização de grupo religioso é conhecido como novas comunidades ou Novas 

formas de vida consagrada (PREZZI, 2017).  

Segundo Prezzi (2017) em matéria publicada no site do Instituto 

Humanitas  da Unisinos (IHU)14, em abril de 2017, são chamadas de “novas 

                                                           
14 http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/566507-novas-comunidades-numeros-e-desafios 
Acesso em 18 de junho de 2019. 
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formas de vida consagrada”, novas comunidades, experiências de vida em 

comum dentro dos movimentos eclesiais. Além de estarem mudando o 

panorama da vida religiosa tradicional, já fazem parte da consciência eclesial. 

A CCSh surge em um contexto de ascensão da RCC no Brasil, 

fomentando nos fiéis católicos um retorno aos valores cristãos e fortalecimento 

dos dogmas de fé, como podemos constatar nos escritos da comunidade: 

 

Em um mundo marcado pelo pecado, “que errou bastante acerca do 
conhecimento de Deus, onde reinam tantos males, o ocultismo, a não 
conservação da pureza nem na vida, nem no matrimônio, a impureza 
das almas, inversão sexual, desordens no casamento, despudor e etc., 
e ainda se diz em paz” (Sb 14, 22-26); o Senhor nos chama a ser 
anunciadores da Sua paz (Is 52), a viver e proclamar a Sua Paz. A 
levar com nossa vida, com a nossa palavra, e com o nosso 
testemunho, o Shalom de Deus aos corações; a ser instrumento de 
reconciliação do mundo com Deus; a anunciar com todo nosso 
coração, com todas as nossas forças, a salvação de Jesus Cristo e o 
Seu Evangelho (AZEVEDO, 2012, p.64-5). 
 
 

Com um trabalho voltado totalmente ao público jovem, como estudaremos 

na sequência do capítulo, a CCSh aposta na entrega radical e total de seus 

seguidores, apresentando o mundo como esse lugar de batalha contra o pecado, 

sendo esta a doxa internalizada, no qual as pessoas devem ser conduzidas a 

Deus, e aqui Azevedo aponta o que, a meu ver, está no centro da CCSh, e se 

expressa como nomos, os membros devem levar o Shalom de Deus, sendo 

instrumento de reconciliação do mundo com o transcendente.  

Os subcampos surgem geralmente da necessidade de responder a uma 

necessidade específica, no caso da CSTJ e CCSh seus fundadores, Enrique de 

Ossó e Moisés Azevedo, sentiram a urgência em dá resposta ao desafio eclesial 

que viviam e ofereceram alternativas criando novos grupos, oferecendo um 

carisma pessoal e coletivo. Nos subcampos colaboradores da pesquisa, temos 

a CSTJ com um compromisso na educação cristã da criança, do jovem e 

mulheres e a CCSh com um compromisso com a evangelização das juventudes. 

Cada subcampo, com sua estrutura organizacional própria, que é regida, em 

última instância, pela ICAR. 

É importante levar em conta o que Boff (1994), destaca da estrutura deste 

campo: 
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O campo religioso-eclesiástico... é o resultado de um processo de 
produção, o produto de um trabalho de estruturação que possui duas 
forças produtivas: a sociedade com o seu modo de produção 
determinado e a experiência cristã com seu conteúdo de revelação. Em 
outras palavras: a Igreja-instituição não nasce pronta do céu; é também 
fruto de uma determinada história e, ao mesmo tempo, produto da fé 
que assimila a seu modo as incidências da história (BOFF, 1994, 
p.188). 
 
 

 Na medida que avançarmos na reflexão, vamos aprofundando e 

conhecendo um pouco mais de cada instituição, sua estrutura organizacional, 

sua doxa e nomos, compreendidas por Bourdieu (1983), como as regras e leis 

que regem os diferentes grupos. O campo religioso é formado por estruturas que 

são estáticas e por agentes que geram movimento dentro do campo, assim que 

o subcampo também depende muito das pessoas que o constitui. 

 

1.2. Companhia de Santa Teresa de Jesus 
 

Fundada em 1876 pelo sacerdote espanhol, Enrique de Ossó y Cevello, 

em um contexto de crise eclesial e social na qual a educação e a Igreja Católica 

passavam na Espanha. Como já mencionado anteriormente, a CSTJ nasceu 

com o objetivo primeiro de formar professoras cristãs que garantissem uma 

educação de fé nos espaços educativos. “Não se trata de que sejais monjas, 

nem sequer de vos sobrecarregar com novas obrigações nem de vos impor 

duros sacrifícios; trata-se apenas de que sejais cristãs deveras, e de vos 

proporcionar os meios para os serdes” (OSSÓ apud MELCHOR, 2001, p.50). 

O ambiente social é de disputa, o Estado está em processo de separação 

do poder religioso e surge muita contestação e enfrentamento à ICAR. É tempo 

de repensar a forma de estar e responder às necessidades e demandas da 

sociedade, uma vez que a função da religião já não é a de manutenção da ordem 

social, como aponta Bourdieu (2007). 

Sobre o contexto político e eclesial em que viveu Enrique de Ossó, Romio 

(2006), destaca: 

 

[...] a situação política e eclesial da Espanha no século XIX 
caracterizada como um período conturbado e desafiador. Situamos a 
vida e atuação de Enrique de Ossó neste período. Assim podemos 
sintetizar o panorama espanhol do século XIX, desde os anos do 
reinado de Isabel II em diante, com as seguintes características: a) a 
nível internacional, a Espanha já não está entre as potências mundiais; 
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b) a situação interna do país é de instabilidade política com um governo 
classista, distanciado do povo, regido por uma burguesia intelectual e 
por um exército fortemente politizado; c) é crescente o triunfo do 
liberalismo laicista, anticlerical, hostilizando a Igreja e seus 
empreendimentos; d) surge a revolução industrial e consequentemente 
uma nova modalidade de exploração de trabalho e de organização dos 
trabalhadores (ROMIO, 2006, p. 23-4). 
 
 

O que foi proposto pelo então fundador da CSTJ, foi a organização de 

uma associação de jovens mulheres teresianas, que se dedicassem à formação 

de outras professoras, através do magistério do ensino a fim de renovar a fé na 

Espanha. Na sua convocação, como podemos constatar abaixo, relata os 

tempos difíceis que a ICAR está passando, e dá a entender que o chamado é 

para cuidarem dos valores que receberam de seus pais como herança. 

 

Nestes tempos tristíssimos para Religião, devemos redobrar as preces 
ao Senhor, porque as necessidades são extremas. Não só em 
Espanha, onde está em perigo a unidade católica, o mais rico dom que 
nos legaram os nossos pais, e o único resto glorioso da sua antiga 
grandeza (RT nº 43, abril 1876, p. 188). 
 
 

Destaco o desejo expresso nas palavras de Ossó, (1876), em buscar a 

unidade religiosa da ICAR em seu país, através da educação. Diante das 

necessidades concretas da sua realidade, buscou identificar as debilidades e 

possibilidades de mudança, apostando na juventude feminina para realização do 

projeto, por meio da educação, com a intenção de restaurar os valores cristãos 

na Espanha, para o fundador a família e a unidade católica. 

Em um contexto marcado pela rejeição católica de setores importantes da 

sociedade como o político, Ossó conseguiu organizar as juventudes, 

canalizando a devoção que tinham a São José, como destaca MARTIN, a:  

 

[...] concentrações de homens e mulheres, de jovens e crianças, de 
cuja alma cristã ele arrancava, com o seu trabalho constante, não só 
moderadas e pacíficas manifestações de religiosidade, como também 
veementes anelos de restauração e de conquista (MARTIN, 1983, p. 
221). 
 
 

 Atrevo-me a perguntar, até que ponto o fundador tinha consciência da 

obra que estava empreendendo, uma vez que me parece ser algo que tenha 

incidência direta na vida das pessoas, da sociedade, por se tratar de educação 

escolar. 
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De forma carismática Enrique de Ossó foi cativando jovens e propondo 

uma renovação de fé e, como consequência, o retorno para uma vivência 

religiosa em toda a Espanha, de uma maneira motivacional foi organizando 

diferentes grupos para crianças, jovens, mulheres e homens, com o objetivo de 

despertar a fé que parecia adormecida no coração espanhol. Para ele, a 

educação era a porta de entrada para a transformação da família e restauração 

da sociedade como podemos constatar abaixo. 

 

Já disse e é verdade, que educar uma criança é educar um homem; 
mas educar uma mulher é educar uma família. E se Teresa de Jesus 
vivesse agora, com certeza que havia de voltar preferencialmente a 
sua atenção para a educação da juventude, pois os pais hoje em dia 
descuidam-na ou orientam-na mal (MARTIN, 1983, p. 226). 
 
 

 A partir da leitura que fui fazendo, fico com a visão de que o que o moveu, 

em um primeiro momento, foi a busca da unidade católica e, a educação me 

parece ter sido um dos meios que utilizou para alcançar este fim, o que no 

decorrer da história foi sendo atualizado pelas religiosas da instituição CSTJ. 

 Hoje a educação teresiana é assim apresentada em seus documentos, o 

que nos faz perceber a releitura do proposto pelo fundador em sua origem: 

 

En la educación teresiana enfocamos a la persona, hombre y mujer, 
desde su RELACIONALIDAD. Partimos de una visión cristiana:la 
persona, a IMAGEN de Dios Trinidad , está llamada a vivir relaciones 
de amor y reciprocidad hasta alcanzar la comunión con todo lo creado 
y con el Creador . Su HERMOSURA y DIGNIDAD radica en el ser 
criatura de Dios, capaz de Dios. Su ser más profundo es amor , está 
dotada de poder creativo y se realiza en comunidad. El fin de la 
educación es colaborar a crear condiciones para que la persona viva 
conforme a esta dignidad, interioridad y relacionalidad , sabiéndose 
situada social y globalmente (Proposta Educativa Teresiana, 2005, p. 
63). 
 
 
 

Intuo que Enrique de Ossó, enxergava na educação uma porta para a 

transformação da sociedade, das famílias, para além da unidade católica. Um 

detalhe importante, que não podemos deixar passar, é que o modelo de 

educação que propõe parte de Teresa de Jesus.  

Priorizar o trabalho com a juventude foi um dos compromissos assumidos 

por Enrique de Ossó. Como ele mesmo apontou em sua carta de convocação às 
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jovens da Arquiconfraria15, o objetivo era formar um exército de jovens para 

guardar os tesouros da Igreja que esta geração havia recebido em herança de 

seus antepassados e corria o risco de se perder. 

Qual seria o perfil de Enrique de Ossó no cenário eclesial em que estava 

inserido? conservador? Liberal? Como mencionado anteriormente, o fundador 

tinha características liberais e também conservadoras, pois não queria ofender 

a ICAR, ao contrário, deixa claro no chamado feito as jovens que seu desejo é 

restaurar a igreja de Cristo. As opiniões a seu respeito não foi um consenso entre 

as religiosas da CSTJ durante muito tempo, hoje o consenso entre todas é o 

reconhecimento recebido pela Igreja em 16 de junho de 1993, o título de santo 

a Enrique de Ossó. O que se sabe é que este homem assume como inspiração 

a vida e obra de Santa Teresa de Jesus. 

 

Motivado por altos ideais, Enrique de Ossó encontrou em Teresa de 
Jesus o modelo que ecoou e fomentou sua paixão por Deus e pela 
humanidade: “grande em empreendimentos apostólicos; grande de 
coração, de espírito; porém, sobretudo, grande em santidade”. 
Evidencia traços da personalidade teresiana como o 
autoconhecimento, a humildade, a fé e a esperança, sobretudo, o zelo 
apostólico. Teresa de Jesus se torna, para Enrique de Ossó, como um 
lugar teológico de salvação, e por isso ele a apresenta como um 
caminho para experimentar o Deus de Jesus Cristo (ROMIO, 2006, p. 
30). 
 
 

Vale destacar os elementos que se evidenciam da doxa da CSTJ, o 

autoconhecimento, a humildade, a fé e a esperança, o que vem a ser confirmado 

na sua insistência para que as religiosas da CSTJ, lessem a santa Teresa, em 

seus escritos como Documento de Perfeição (1979), deixando registrado que as 

religiosas fossem como outras Teresas de Jesus. O fundador não ficou muito 

tempo no comando de sua obra, durante o generalato da então Superiora Geral 

Rosálio Elias, se afastou da congregação. Laveaga (1993) afirma que a jovem 

                                                           
15 “O mundo está a envelhecer..., extingue-se a luz da fé e a chama da caridade. A velha Europa vai 
esmorecendo. Tem o coração gelado, como se dele se retirara o calor do sangue de Cristo. Mas Deus não 
quer a morte do pecador, quer que ele se converta e viva. Deus, que quis que as nações se recuperassem, 
deixou nelas germes de vida e de restauração. Algumas brasas do fogo divino, ocultas sob uma capa de 
cinza, esperam que um poderoso sopro as avive, que uma mão hábil aproxime delas o combustível. Onde 
está essa mão? Onde esse sopro? Quem renovará esses carvões que se vão apagando, para arrancar deles 
a faísca que percorra a terra e ateie chamas que subam ao Céus? Vós!... O mundo foi sempre o que dele 
fizeram as mulheres: e um mundo feito por vós, formadas segundo o modelo de Maria e a doutrina de 
Teresa; um mundo que prostrado aos pés de Maria leia Teresa, não poderá ser senão um mundo de 
santos. Mãos, pois, à obra; o tempo urge e as circunstâncias apertam.” (Convite feito às jovens da 
Arquiconfraria em 27 de agosto de 1873). 
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congregação passava por uma crise interna, fruto, segundo a autora, de 

limitações humanos. Não há certeza de que a situação da CSTJ tenha 

contribuído ou não com sua morte de Enrique, o que sabemos é que após seu 

afastamento, no dia 27 de janeiro de 1896, com a idade de 55 anos, morre vítima 

de um ataque cardíaco fulminante.  

Como já mencionado, à mulher do século XIX, lhe era conferido o cuidado 

ao lar e qualquer atividade ou função social que fosse distinta, era questionada. 

Talvez o que aconteceu com estas mulheres que, a pedido do fundador, leram 

Teresa de Jesus, foi uma tomada consciência de sua função na sociedade e na 

Igreja, e por esse motivo se deu o afastamento do fundador. Há religiosas que 

cultivam uma certa mágoa de Rosálio Elias, atribuindo a ela o afastamento de 

Enrique e, outras, que preferem não falar omitir sua opinião. Infelizmente os 

registros deste período são pouco e não deixam claro o que de fato ocorreu. 

Fica claro nos registros que a novidade que o então instituto oferecia era 

a formação às mulheres para que estas pudessem exercer o magistério do 

ensino. As primeiras jovens, encantadas pela proposta de ensinar, se sujeitam 

ao uso do hábito e assim o projeto ganhou um outro formato, o de congregação, 

surgindo assim a  CSTJ, uma congregação feminina que tem como centralidade 

carismática ser mestras ao modo de a Jesus, por meio da oração, educação e 

sacrifício. 

Quando falamos de carisma na ICAR, falamos dos elementos que 

compõe a identidade de um determinado grupo religioso. O carisma teresiano, a 

herança deixada pelo fundador foi o de serem “mestras teresianas para a 

regeneração do mundo16”, oferecendo um modelo e guia para alcançar este 

objetivo: 

 

Mestras como Jesus, manso e humilde, apaixonadas por Jesus como 
Paulo, e mestras de oração e vida como Teresa. Um magistério no qual 
a vida precede e acompanha a palavra, exercido como evangelização 
e maternidade espiritual. Como próprio Paulo e como Teresa de Jesus, 
as irmãs da Companhia desempenham a sua missão de educadoras 
com a consciência de serem verdadeiras mães, em espírito, de 
inúmeros filhos; mães, enquanto esposas de Jesus, chamadas a 
darem vida em Cristo (MELCHOR, 2001, p. 159). 
 
 

                                                           
16 MELCHOR,2001, p. 458. 
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Assim a CSTJ é formada por comunidades de mulheres que consagrando 

suas vidas à Deus, colocam-se em missão no mundo, através do carisma 

teresiano. Em sua estrutura organizacional conta com uma equipe de governo, 

que é formada por uma coordenadora e quatro conselheiras. Essa estrutura 

acontece em âmbito geral, ou seja, há uma equipe que coordena a CSTJ em 

todos os países em que estão e em âmbito provincial, uma equipe que coordena 

em nível de país ou grupo de países, dependendo na extensão geográfica e 

número de irmãs. As constituições da CSTJ apresentam o perfil das que 

assumem a responsabilidade de coordenadora na congregação, podendo ser 

em nível geral, provincial ou local.  

 

As coordenadoras dos vários níveis promovem o diálogo. Acolhem e 
discernem as iniciativas das irmãs e comunidades. Tem em conta a 
diversidade e favorecem a interação, promovendo a participação de 
todas nos processos de discernimento. Assumem em 
corresponsabilidade as decisões tomadas e, na medida do possível, a 
realização de projetos. São mulheres orantes, abertas ao Espírito, 
identificadas com o carisma, com capacidade para dialogar e cultivar 
relações interpessoais. Sensíveis aos sinais dos tempos, estão 
dispostas a discernir a vontade de Deus, com cada irmã e comunidade 
(Constituições, 2007, p. 147, art.88). 
 
 

Tendo claro estes critérios, é que as religiosas da CSTJ, em capítulo 

eletivo fazem a eleição da equipe de governo geral, que é eleita pelas irmãs 

provinciais e delegadas provinciais para participarem do capítulo de eleição, por 

seis anos, podendo ser renovada por mais seis anos. A equipe de governo 

provincial também é eleita pelas irmãs, coordenadoras de comunidades e 

delegadas provinciais, por três anos, podendo ser renovado por mais três anos. 

As constituições apresentam os critérios para participação em capítulos eletivos 

e quem tem direito de receber votação. Em capítulo provincial, “ tem voz ativa os 

membros de direito e eleição, e voz passiva as irmãs adscritas à província que 

tenham dez anos de profissão na Companhia a partir da primeira” (Constituições 

– Diretório, 2007, p.234, nº 102). No capítulo geral o que difere do capítulo 

provincial se refere ao tempo de votos na congregação, quando apresenta que 

“tem voz passiva todas as irmãs da Companhia que tenham completado cinco 

anos de profissão perpétua” (Constituições – Diretório, 2007, p.246, nº 117). 
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Para compreendermos melhor a estrutura interna da congregação, 

apresento um organograma, que pode favorecer uma melhor compreensão. 

 

 

A equipe de governo geral e provincial são formadas por uma 

coordenadora geral/provincial, quatro conselheiras, uma irmã secretária e uma 

irmã ecônoma. Cada província é formada por um conjunto de comunidades, as 

comunidades devem ter no mínimo três irmãs de votos em cada casa, destas 

irmãs, uma assume a responsabilidade de coordenadora local por indicação da 

equipe de governo provincial. As equipes provinciais são os agrupamentos 

formados para ação pastoral que corresponde a atuação do carisma: a CSTJ no 

Brasil tem equipes de formação, juventude, escolas, projetos sociais, mulheres, 

economia e uma equipe chamada família teresiana, que articula o todo do 

carisma dentro da província. 

A CSTJ chegou ao Brasil em 1911, nas cidades do Rio Grande do Sul, 

Santana do Livramento, fronteira com Uruguai e em Itaqui, fronteira com 

Argentina, com o objetivo de garantir, através da educação, a formação cristã 

das meninas. 

A solicitação de religiosas ao país, já havia sido feita antes, mas não 

haviam irmãs suficientes17. A fundação veio a se consolidar, diante de uma 

situação de crise em Portugal, como relatam os arquivos internos da CSTJ: 

 

Tres veces hizo la solicitud al gobierno general, y aunque se deseaba 
la fundación, las circusnstancias no eran favorables por falta de 
Hermanas, y hubo que esperar hasta la revolución de Portugal, con la 
proclamación de la República en octubre de 1910. Con la expulsión de 
las órdenes religiosas, la Campañía se vio obligada a salir del país. A 
partir de este acontecimento, un grupo de Hermanas portuguesas 

                                                           
17 A entrada de uma congregação em um pais ou diocese acontece mediante o diálogo com os bispos 
responsáveis da diocese, que de autoridade eclesial para acolher ou negar a presença da congregação 
religiosa em seu território eclesiástico. 

GOVERNO GERAL 

GOVERNO PROVINCIAL 

COORDENADORAS DE COMUNIDADE 

EQUIPES PROVINCIAIS 
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fundarían en Santana e Itaquí (ALCÓN; PALACIOS; PORTA, 2016, p. 
90). 
 
 

Ao chegar no Brasil, as comunidades ficaram vinculadas à província de 

Montevideo – Uruguai e, somente em 1958, houve um desmembramento e o 

Brasil passou a ser uma província autônoma com o nome de Nossa Senhora de 

Fátima, padroeira de Portugal. Em 1966 a província muda seu nome para Nossa 

Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Podemos entender a escolha do 

primeiro nome, partindo da informação que as fundadoras eram portuguesas, 

com o passar dos anos e a participação de um maior número de irmãs 

brasileiras, faz-se o processo de troca de nome. 

Até o ano de 1972 a presença a CSTJ no Brasil, era voltada à educação 

formal, com uma concentração de colégios maior no Rio Grande do Sul e um 

colégio no Rio de Janeiro. 

O cenário de Igreja estava em processo de transformação, após o Concílio 

Vaticano II, que aconteceu entre os anos de 1962 a 1965. Este concílio favoreceu 

um ambiente de abertura na ICAR, através de uma maior inclusão dos leigos em 

suas frentes pastorais e sua convocação à uma presença missionária junto aos 

mais pobres e excluídos da sociedade. 

Foi somente com a convocação mais concreta das conferências latino-

americanas, em especial a de Medellin, que fez um chamado mais provocativo 

à vida religiosa consagrada, para que esta buscasse implicar-se mais na 

realidade do povo sofrido. 

 

... o religioso deve encarnar-se no mundo real, e hoje com maior 
audácia que em outros tempos: não podendo alhear-se dos problemas 
sociais, do sentido democrático, da mentalidade pluralista etc., dos 
homens que vivem a seu lado. E assim, nas circunstancias concretas 
da América Latina (nações em via de desenvolvimento, com escassez 
de sacerdotes etc.), exigem dos religiosos uma especial disciplina, 
segundo seu próprio carisma, para inserir-se nas linhas de uma 
pastoral efetiva (Medellin, 1968, p.120). 
 
 

 Diante desta convocação, a Igreja no Brasil, se mobilizou fazendo um 

chamado forte para que as congregações assumissem a missão na zona da 

Amazônia. Buscando responder a essa convocação, a CSTJ, sentiu que era hora 

de estender-se mais em outros estados do Brasil. “La llamada de la Iglesia y del 

papa a favor de la Amazonia hizo pensar que el momento de la expasión había 
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llegado (ALCÓN; PALACIOS; PORTA, 2016, p. 396). Neste período foram 

enviadas seis religiosas para a fundação em Imperatriz, Maranhão e Itupiranga, 

Pará. O serviço das irmãs estava voltado para a visita às famílias, assessoria a 

grupos de catequese, mulheres, clubes de mães, tendo um diferencial na missão 

de Itupiranga-PA, na qual a comunidade assumiu como missão o Ambulatório 

Bom Samaritano, que durante muito tempo foi a única assistência médica para 

esta cidade e região.  

Aos poucos, outras frentes de missão foram sendo assumidas fora do 

espaço escolar convencional, não só no norte e nordeste do país, mas também 

no centro oeste, sul e sudeste, as chamadas comunidades de inserção. 

Hoje presente em cinco regiões do Brasil (sul, sudeste, centro-oeste, norte 

e nordeste), a congregação da CSTJ, conhecida popularmente como Irmãs 

Teresianas, encontram-se em um processo de releitura carismática, a partir dos 

escritos de seu fundador, tendo presente as diferentes realidades que a rodeia 

diagnosticando situações que necessitam de respostas criativas, resgatando o 

trabalho com a juventude, pois é uma das marcas do carisma que com o passar 

dos anos, foi ficando à margem. Seguindo o exemplo de seu fundador, as irmãs, 

vão se repensando na forma de caminhar, tendo como motivação as palavras do 

seu fundador que sempre afirmava que se faz necessário reconhecer que, tendo 

sido alteradas as circunstâncias, deve modificar-se a regra de comportamento 

[...], não ignoramos que esta situação nova nos impõe novos deveres (RT nº 51, 

dezembro de 1876, p. 63). O fundador falava da situação de mudanças na 

sociedade e Igreja na Espanha, que passava por um período de perseguição e 

rejeição do clero.  

E foi com esta intuição, impelida pelos contextos no qual a congregação 

se faz presente, que o XVI Capítulo Geral da Congregação, buscando ser fiel a 

convocação de seu fundador, diante da dificuldade em dialogar com as 

juventudes, retoma a reflexão e os coloca em pauta e no centro de sua proposta 

missionária novamente, desafiando as religiosas a buscarem, com criatividade, 

aproximarem-se das novas gerações. 

 

Queremos tornar explícito o chamado carismático com as/os jovens e 
acompanhar seus processos pessoais e comunitários de acordo com 
o itinerário teresiano, para que descubram o projeto de Deus em suas 
vidas, desenvolvam suas capacidades e sejam agentes de 
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transformação social (Documento Capitular - Roma setembro de 2011, 
p. 21). 
 
 

Para responder a esta convocação capitular, foi oferecido às irmãs e 

leigos teresianos um Curso Internacional Teresiano sobre juventude, em junho 

de 2015, no qual foi sendo aprofundado o carisma, desde uma ótica das novas 

gerações. O curso foi uma resposta também às diferentes realidades e culturas 

em que a congregação se faz presente e trabalha com as juventudes, pois tem 

sido um desafio constante, exigindo uma mudança de postura interna, de 

linguagem e de olhar, para que uma reaproximação seja possível. 

No Brasil o processo de reaproximação às juventudes vem acontecendo 

de forma gradativa desde 2004, de uma postura focada apenas na dimensão 

escolar e vocacional, de continuidade institucional à um processo de formação 

continuado de novas lideranças juvenis leigas, através do projeto Escola de 

Formação para Adolescentes e Jovens. 

No projeto formativo, documento que orienta a formação das jovens que 

ingressam na congregação, já reconhece que a identidade juvenil é diversa, o 

que favorece o processo formativo, pois constata-se uma busca grande por 

interioridade.  

 

Na cultura juvenil percebe-se uma sede de ideais que se manifesta na 
busca de valores que deem sentido à vida. Há valorização de relações 
significativas e uma forte busca de identidade própria. Estes aspectos 
são animadores para a pastoral vocacional e para a formação, por 
outro lado, constata-se uma supervalorização do corpo e da estética e 
o afastamento do compromisso público (Projeto formativo, 2010, p.12). 
 
 

Destaco no trecho acima do projeto formativo da CSTJ, o destaque que 

faz a uma característica que tem marcado as novas gerações, a busca de sentido 

para vida, a instituição identifique e destaca como valor a ser levado em conta, 

porém, ai final da citação dá maior ênfase a elementos que podem passar uma 

imagem negativa do jovem e da instituição, ao destacar que supervalorizam o 

corpo e se afastam de compromisso público. Não há registro da fonte pesquisada 

pela instituição, assim que não se sabe se a afirmativa é baseada em senso 

comum ou em alguma pesquisa cientifica. 

Um sentido para a vida, como bem destaca o documento, é uma busca 

que move os jovens, independentemente do momento em que se encontra. O 
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que propõe as teresianas é um caminho de formação e acompanhamento aos 

jovens, desde a espiritualidade teresiana, como indica o Projeto Formativo da 

CSTJ (2010), que me parece propor um caminho de interioridade ao modo de 

Teresa de Jesus. 

 

1.2.1. A CSTJ no Brasil com as juventudes 

 

A CSTJ ao chegar no Brasil em 1911 se dedicou a educação formal e 

dava assistência às paroquias nas catequeses e trabalhos vocacionais. Foram 

mais de 50 anos trabalhando dentro da estrutura dos próprios colégios, o contato 

com as juventudes, fora do âmbito escolar, se dava quando se faziam encontros 

vocacionais nas cidades do interior do Rio Grande do Sul, ali sem um processo 

prévio de acompanhamento, as jovens convidadas que se dispunham, 

ingressavam na CSTJ. 

As orientações e encaminhamentos das Conferências Episcopais 

Latinoamericanas, principalmente, Medellín e Puebla, as quais foram 

concretizando o Concílio Vaticano II na América Latina, receberam adesão da 

CSTJ e nortearam o movimento de expansão do carisma teresiano em outras 

regiões do Brasil, norte e nordeste, com estilos de comunidades diferenciado das 

escolas, as casas das irmãs, nestas realidades, estão, assim como as escolas, 

em um território paroquial, porém com características particulares, são casas 

menores semelhantes as casas de família e as religiosas se inserem no mercado 

de trabalho para garantir a sobrevivência, como professoras na rede pública de 

ensino, fazendo concursos públicos na área de assistência social, dentre outros. 

O trabalho com os jovens se dá mediante acompanhamento de grupos juvenis 

na paróquia  ou na casa das irmãs. 

O acompanhamento das juventudes nos colégios teresianos era realizado 

por meio das atividades do projeto pedagógico anual, desenvolvido pela equipe 

de pastoral18 de cada escola e também pelo Movimento Teresiano Apostólico – 

MTA19 como espaço de formação humana, espiritual e missionária. Com o 

                                                           
18 Grupo responsável por dinamizar ações no espaço escolar, com o objetivo de manter a identidade 
carismática da instituição. 
19 O Movimento Teresiano Apostólico (MTA) é uma associação internacional privada de fiéis leigos com 
personalidade jurídica que participam do Carisma da Companhia de Santa Teresa de Jesus. Sua sede se 
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passar do tempo, o MTA foi registrando baixa adesão das juventudes nos 

colégios, mas continuou a investir-se nas aulas de ensino religioso que, em sua 

maioria, eram ministradas pelas Irmãs. Hoje este quadro mudou. 

O MTA também foi sendo implantado nas comunidades de inserção20, 

pelos registros da CSTJ o grupo teve adesão em algumas comunidades e em 

outras não. A CSTJ proporcionava também grupos de jovens vocacionais, 

voltados para o discernimento da vocação, algumas irmãs acompanhavam os 

grupos paroquiais que na sua maioria, estavam vinculados a proposta 

metodológica da pastoral da juventude. 

Com o passar do tempo a linguagem da instituição foi se distanciando da 

realidade juvenil e o que era oferecido já não garantia permanência, vinculo. 

Diante dessa realidade, podemos identificar que a CSTJ, vem passando por um 

processo de reorganização em relação ao trabalho com a juventude, como 

consta em documentos internos.  

Em 2005, durante a Assembleia Provincial21, segundo registros internos 

(Diário Provincial, 2005), as equipes da Animação Vocacional22 e MTA, se 

reuniram para refletir sobre o trabalho com os jovens, pois era evidente  o 

distanciamento cada vez maior entre a CSTJ e as juventudes, inclusive na 

entrada de jovens na instituição, já não havia tantas entradas e a distância de 

idades entre as irmãs, também aumentava. Os jovens não buscavam mais os 

grupos vocacionais e o MTA, grupos com os quais se buscava a expansão do 

carisma, não havia uma adesão, o que se oferecia não estava conectando com 

a juventude. 

O encontro das duas equipes, vocacional e MTA, favoreceu a criação de 

um espaço de escuta e partilha sobre a abordagem e metodologia que estava 

sendo utilizada no trabalho com as juventudes. Deste primeiro encontro nasce o 

                                                           
estabelece na Casa Geral da Companhia de Santa Teresa de Jesus, Via Valcannuta 134, Roma (Estatuto 
do MTA, artigo 1, p.8, 2010) 
20 Nome dado na vida religiosa consagrada a casa de religiosas que se localizam em bairros de periferia e 
geralmente não estão vinculadas a uma obra como escola. Sobre as características destas comunidades 
CODINA e ZEVALLOS (1987, p.73), destacam: localizada de maneira simples em lugares populares, é lugar 
de encontro e convivência com o povo simples. 
21 Os registros deste período estão no Diário Provincial e em atas das reuniões feitos pela equipe. Estive, 
como parte da equipe em todas as reuniões, faço uso também da minha memória sobre o vivido neste 
período. 
22 Equipe formada por irmãs e leigos com o objetivo de fazer um trabalho vocacional intencional de 
adesão à Vida Consagrada Teresiana. 
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desejo de fazer um projeto comum voltado especificamente para os jovens, 

público primeiro das duas equipes. Após longas reflexões e tendo como ponto 

de partida experiências que vinham sendo realizadas e davam certo, ver-se 

como possibilidade a realização de uma Escola de Formação para Adolescentes 

e Jovens, oportunizando aos mesmos uma formação nas áreas humana, 

cristocêntrica e Teresiana para que despertem a uma vivência mais profunda do 

ser cristão. O lema deste projeto: Juventude Teresiana, sonha, acredita e 

constrói. 

 

A vivência da fé cristã exige um conhecimento dos fundamentos da 
espiritualidade e uma prática transformadora; os jovens são portadores 
de sonhos e utopias e se faz necessário um direcionamento de seus 
ideais; o Carisma e Espiritualidade Teresiana é uma riqueza para a 
Igreja e a sociedade. Os jovens e adolescentes com o seu dinamismo 
podem ser o canal por onde circula a seiva teresiana; o despertar para 
as vocações específicas acontece de forma mais autêntica quando há 
um cultivo da espiritualidade e vivência apostólica; há necessidade de 
uma formação qualificada junto aos adolescentes e jovens que os 
ajudem a despertar sua vocação batismal de modo mais fecundo para 
assumir lideranças na comunidade; os jovens precisam conhecer as 
diferentes vocações para assumir a sua vocação na Igreja e no mundo; 
todos somos chamados a trabalhar no Reino, nos diferentes ministérios 
(Projeto Escola de Formação para Adolescentes e Jovens, 2005). 
 
 

A partir dos itens da justificativa, acima citados, o grupo foi elaborando o 

corpo do projeto, desde o perfil dos adolescentes e jovens que participariam, até 

a metodologia e materiais a serem utilizados nos encontros, conforme descrito 

no Projeto Escola de Formação para Adolescentes e jovens (2005). O projeto 

apresenta três encontros de formação, com temas e objetivos a serem atingidos 

em de dois dias para cada temática. 

Os critérios propostos aos jovens que desejassem participar foram:  

 

Que comunguem da fé cristã e sejam católicos; interessados, 
motivados e disponíveis; comprometidos com as três etapas de 
formação; que busque algo mais para sua vida e para o mundo. Cada 
novo grupo montado para escola, teria que ter no máximo vinte 
participantes e sendo destinado a adolescentes e jovens a partir dos 
14 anos e o convite seria personalizado pelos responsáveis pela 
realização da Escola, sejam irmãs e/ou leigos (Projeto Escola de 
Formação para Adolescentes e Jovens,  2005). 
 
 

Diante dos critério dados, as religiosas que estavam em realidades dos 

colégios, conforme registros internos, foram percebendo que nem sempre os 
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adolescentes e jovens estavam vinculados ou eram atuantes em igrejas 

católicas. A equipe teve que rever os critérios e repensar a configuração dos 

grupos de adolescentes e jovens para a escola de formação especialmente nos 

espaços escolares.  

A congregação investiu, conforme registros da Assembleia realizada em 

2012, na formação de irmãs, buscando uma qualificação da ação pastoral 

voltada para juventude. Optou pelo caminho de proximidade e interação com as 

juventudes. Identificamos nesse movimento, o que Bourdieu (2007), destacou ao 

afirmar que o campo religioso também é um jogo de interesses, no qual 

instituição e participantes, buscam encontrar-se em ambientes comuns, ou seja 

a instituição oferece o que supõe ser a necessidade do participante.  

Talvez a CSTJ tenha se dado conta de que uma vez que o que oferecia 

já não estava conectando com as novas gerações, seria o momento de oferecer 

algo novo, sem desconsiderar as características próprias da instituição. A esse 

respeito Bourideu  nos diz que: 

 

A estrutura de representações e práticas reforça sua eficácia 
mistificadora pelo fato de que exibe as aparências da unidade 
dissimulando sob a capa de um mínimo de dogmas e ritos comuns 
interpretações radicalmente opostas das respostas tradicionais às 
questões mais fundamentais da existência (BOURDIEU, 2007, p.53). 
 
 

Seguindo essa estratégia de sobrevivência, assim nasceu a Juventude 

Teresiana - JT, com uma estrutura mais flexível nos critérios de pertencimento, 

oferecendo espaços de formação dentro do carisma e abrindo espaços de 

diálogos com as juventudes, para que também participassem da construção 

deste grupo. O grupo só se consolidou e assumiu a nomenclatura de JT em julho 

de 2013, ocasião em que aconteceu a Jornada Mundial da Juventude no Rio de 

Janeiro (Relatório do I Encontro Nacional da JT, 2013). 

Atualmente a JT, pelos registros (Registro da Equipe Nacional da JT, 

2017), está presente em oito das treze comunidades que compõe o território 

provincial no Brasil.  Após um período de escuta e trabalho conjunto com as 

lideranças da JT, hoje os jovens se auto definem como: 
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Juventude Teresiana (JT) são grupos de jovens de diferentes 
realidades23, que mantendo suas características locais, culturais e 
estilos próprios de ser, somam a sua prática elementos do Carisma 
Teresiano. O grupo da JT tem uma metodologia aberta, adapta-se à 
realidade em que estão inseridos. Como forma de aproximação e 
conhecimento da Espiritualidade Teresiana é oferecido aos jovens o 
projeto “Escola de Formação”, oficinas, momentos orantes, retiros, 
seminários, encontros nacionais, vivencias missionarias e outros 
(Plano de Formação da Juventude Teresiana, 2018, p.1).  
 
 

O projeto comum que vai dando unidade ao grupo da juventude teresiana 

é a Escola de formação, que desde 2005, vem sendo realizado e oferecido aos 

jovens em diferentes modalidades. Em 2015, iniciou-se a construção de um 

Plano de Formação, a pedido dos jovens, conforme registro na conclusão do 

encontro no Rio de Janeiro em 2013, assim expresso pelos jovens participantes: 

“acreditamos que seja possível assumirmos linhas comuns apesar das 

diferenças culturais e das distâncias. Sabemos que a perseverança e constância 

encoraja outros a seguir o mesmo exemplo (Relatório JT Nacional, 2013). 

  Atualmente a equipe nacional da JT é composto por religiosas e jovens 

representantes de cada cidade onde estão presentes (Porto Alegre, Livramento 

e Itaqui do RS, Guarapuava-PR, Rio de Janeiro-RJ, Aparecida de Goiânia-GO e 

Itupiranga-PA). Oferece um plano de formação com linhas comuns, realiza 

encontros nacionais a cada dois anos e uma vez ao ano, reúne as lideranças de 

forma presencial, para o estudo e aprofundamento da Espiritualidade 

Teresiana24. 

 

1.2.2 A CSTJ e a JT em Aparecida de Goiânia 
 

A congregação chegou em Goiás em 2000, mas já estava presente pelo 

centro oeste desde 1980 com uma comunidade na cidade satélite do Gama, em 

Brasília. A fundação tinha como finalidade atender às necessidades paroquiais 

e do Centro Social São João Batista, bem como acolher às irmãs que passavam 

por Brasília, em suas viagens entre as regiões norte e sul (GUARNIERI, 2011, 

p.109). 

                                                           
23 Ao falar de realidade se referem a jovens que residem nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e norte. 
24 La espiritualidade teresiana es, pues, un modo concreto de situarse en la vida, un estilo heredado por 
Teresa de Jesús a partir de uno de sus libros más famosos: Las Moradas o Castillo Interior (VILLARREAL, 
2014, p 34). 
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Após vinte anos, como aponta GUARNIERI (2011), a presença no Gama 

foi repensada frente à diminuição das atividades do centro social e dificuldades 

econômicas. Durante o ano de 1999 as irmãs foram fazendo os 

encaminhamentos para fechamento da comunidade, passando o centro social 

para outra congregação administrar e buscando um outro lugar para atuação 

pastoral, que fosse em uma cidade próxima, uma vez que a ideia não era sair do 

centro-oeste. 

Foi assim que, segundo Guarnieri (2011), as teresianas chegaram a 

Goiânia, em 27 de janeiro de 2000, a comunidade foi transferida de Brasília, com 

o objetivo de ser presença entre os mais pobres nesta comunidade de Inserção 

num bairro popular. Nos relatos das irmãs, encontramos coerência com a 

finalidade da fundação, como observamos abaixo:   

 

Escolhemos este bairro para nossa inserção por duas características, 
por não haver outras comunidades religiosas no mesmo, além de 
corresponder aos nossos objetivos; ser presença entre os mais pobres, 
inserção em meio popular, engajar-se nas comunidades locais, 

CEB’s25, pastoral e educação popular, além da viabilidade de acesso 
para outros bairros e ao centro da cidade para o trabalho profissional e 
estudos acadêmicos (Diário da comunidade, 2000). 
 
 

As irmãs confirmam os objetivos e agregam o elemento acadêmico, como 

algo importante para a formação continuada das religiosas. A CSTJ esteve em 

Goiânia até 2005, pois em 2006 mudou-se para Aparecida de Goiânia. Sobre o 

primeiro local de moradia em Goiânia, bairro da Vitória, encontramos a seguinte 

informação obtida no relatório da CSTJ (2007): 

 

Ainda em 2005, as irmãs da comunidade começaram a realizar visitas 
a outros bairros de Goiânia e da cidade de Aparecida de Goiânia, 
buscando local onde a presença religiosa se fazia necessária, pois 
onde estavam localizadas, no bairro da Vitória na região do Alto da 
Poeira, aumentou a concentração de congregações religiosas, o que 
motivou a busca de lugar. Após diálogos com o bispo e sacerdote 
responsável, a comunidade fez sua transferência para Aparecida de 
Goiânia, em fevereiro de 2006, fixando-se em um conjunto de sete 
bairros que formavam uma rede de comunidades, isto é, uma 
organização alternativa a tradicional paróquia. Assumindo como 
prioridades conhecer a nova realidade, visitar as lideranças e, 
possíveis contribuições à comunidade como equipe de batismo, 
catequese, formação da juventude e animação bíblica. 
 
 

                                                           
25 Comunidades Eclesiais de Base 
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Em relação a juventude, segundo registros encontrados no Diário 

Comunitário26 de 2007, a comunidade assumiu como missão desenvolvimento 

de um trabalho voltado para a formação de jovens com o intuito de ajuda-los a 

serem sujeitos livres e comprometidos com uma melhor qualidade de vida e 

colaboradores da transformação de seu contexto local e da sociedade global. 

Um dado interessante a ser destacado é que inicialmente esta comunidade 

estava inserida em uma rede de sete comunidades e, o trabalho com a 

juventude, foi sendo realizado em articulação com as lideranças jovens destas 

comunidades. 

Essa forma de trabalhar em rede, é comum às Comunidades Eclesiais de 

Base (CEB), como destaca Libanio (2001), ao afirmar que a Igreja de CEBs se 

constituirá como uma rede de comunidades, como uma proposta metodológica, 

na qual a liderança não está centralizado em uma pessoa, mas em um colegiado 

de lideranças de cada comunidade. 

Em 2009 a rede de comunidades deixa de existir e passa a ser paróquia, 

desmembrando assim as sete comunidades, duas delas foram vinculadas à 

paróquia Nossa Senhora do Rosário e as outras cinco comunidades ficaram 

ligadas a mesma paróquia, sendo uma delas a São Francisco, a igreja matriz, 

dando espaço a um modelo mais tradicional no qual se tem uma Igreja Matriz e 

as comunidades que a compõe, formando assim o território paroquial, hoje 

composto com uma Igreja Matriz e quatro comunidades. 

Com a extinção da rede de comunidades, fecha-se também o ciclo da 

comissão de jovens, que se organizavam a partir das comunidades para pensar 

e articular o processo de formação com a juventude. As amizades e o vínculo 

com a comunidade das irmãs Teresianas seguiu. Aos poucos foi surgindo 

interesse por parte dos moradores em conhecer a identidade carismática da 

congregação, participando de momentos festivos, formação e orações, uma 

forma, entre muitas, de garantir que o grupo continuasse se encontrando. Alguns 

jovens, que faziam parte da comissão, participaram de encontros regionais 

ligados ao carisma teresiano, o que ajudou a ir construindo um sentimento de 

pertencimento conforme registra o Diário da Comunidade de Aparecida de 

Goiânia (2009). 

                                                           
26 Caderno de registro interno, no qual as irmãs registram os acontecimentos relacionados à comunidade, 
cursos, viagens, atividades pastorais, visitas, dentre outros. 
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Atualmente os jovens que participaram da comissão fazem parte da JT, 

grupo de jovens vinculado a CSTJ, uma característica que destaco do grupo é a 

idade, a maioria é maior de 25 anos e os cinco mais jovens estão na faixa de 15 

a 18 anos, o grupo conta com a participação de mais ou menos vinte membros, 

entre esses três casais e duas crianças na faixa de 4 e 7 anos. O grupo se 

encontra na maioria das vezes na casa teresiana27, outras nas próprias casas. A 

realização dos encontros, depende da disponibilidade dos jovens, referente a 

trabalho, faculdade e família, os encontros acontecem uma vez por mês e tem 

um tempo de mais ou menos duas horas cada encontro. 

A forma como iniciam os encontros varia um pouco. Alguns encontros 

iniciam com um momento de partilha de um lanche e outros iniciam com um 

momento de oração e o lanche no final. O que foi mais frequente, nos encontros 

que participei, a maioria iniciou com o momento de oração. O ambiente 

geralmente é organizado em forma de círculo, no centro colocam tecidos, vela, 

alguma frase e as vezes imagens que relacionam com o tema que vão trabalhar.  

Geralmente quando chegam no local do encontro, o grupo já vai 

dialogando entre si, perguntando sobre a vida um do outro, alguns olham em 

volta e sentem falta de alguns jovens, entre eles já vão enviando mensagens, 

tirando foto do ambiente e postando no grupo para sinalizar que já estão no 

ambiente. Os encontros geralmente seguem uma estrutura parecida de um para 

outro, acolhida, oração, reflexão de tema ou texto bíblico, lanche e combinações 

de assuntos internos, como: encontro nacional e ação solidária. 

 

1.3. Comunidade Católica Shalom (CCSh) 
 

A  CCSh, fundada em 1982 por jovem de 25 anos, Moysés Louro de 

Azevedo Filho, é resultado, como relata o próprio fundador, de sua experiência 

espiritual que foi sendo alimentada e aprofundada em sua atividade pastoral com 

a juventude na diocese de Fortaleza - Brasil. Referente ao processo de fundação 

e organização da CCSh, destaca Silva (2019): 

 

Fundada na cidade de Fortaleza, por Moysés de Azevedo Louro Filho, 
no ano de 1982, e por um grupo de outros quatro jovens, com o intuito 
de “evangelizar os jovens de Fortaleza”, a Comunidade hoje está 

                                                           
27 Nome carinhoso que dão para casa das irmãs. 
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presente em mais de 40 países e nos cinco continentes, com um corpo 
missionário formado por mais de 20 mil membros, entre consagrados 
(após 5 anos) e discípulos. Reunindo casais, solteiros, celibatários, 
seminaristas e padres (SILVA, 2019, p. 44). 
 
 

A CCSh nasceu em um contexto de transição da ICAR no Brasil, um 

período em que o país ainda está se reestabelecendo da ditadura militar, e a 

Igreja, se refazendo enquanto proposta. Parte dos jovens, neste período se 

vincularam a grupos ligados a pastoral da juventude, grupo que nasceu fruto da 

ação católica de 1960, outros jovens foram se integrando em grupos juvenis 

novos que surgiam com características mais pentecostais. 

Estes grupos pentecostais surgem nos Estados Unidos, formado por 

professores e jovens universitários católicos, que acreditam passar por uma 

renovação espiritual. Ganharam espaço em diferentes países da América, 

passando a ser conhecidos como Renovação Carismática Católica (RCC), 

chamados de carismáticos. 

 

Esse movimento possui forte atração pela Sagrada Escritura, pelo 
Batismo no Espírito Santo” e pelos dons recebidos, ao estilo das 
primeiras comunidades cristãs. Por essas características, 
principalmente pela ênfase dada nos carismas do Espírito Santo, a 
RCC em sua origem era chamada de pentecostalismo católico. Trata-
se de um movimento de revivência espiritual fundamentado num tipo 
de experiência religiosa pautada na doutrina romana, na tradição, na 
procura da santidade pessoal e na assídua prática sacramental 
(SOFIATI, 2011, p. 126). 
 
 

O fundador da CCSh participou dos grupos vinculados a pastoral da 

juventude, mas sentia, segunda relata, um desejo de um maior aprofundamento. 

E foi participante em um retiro espiritual promovido pela RCC, que lhe desperta 

o desejo de dedicar a vida na evangelização das juventudes, como podemos 

verificar em seu relato. 

 

Caminhando há dez anos na pastoral da juventude da Igreja de 
Fortaleza, sempre sentimos como apelo de Deus a necessidade de 
evangelizar os jovens de maneira concreta e eficiente. Através da 
Renovação Carismática Católica, com um mergulho profundo na 
oração, nos dons do Espírito Santo, na Palavra de Deus, na vivência 
sacramental e no serviço, este apelo tornou-se uma necessidade vital, 
uma ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo (AZEVEDO, 2012, p. 140-
1) 
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 O desejo era oferecer algo próprio para a juventude e diferente do que já 

era oferecido em sua diocese. É importante ter presente que no cenário eclesial 

haviam também congregações religiosas como os salesianos e maristas que em 

sua missão se dedicavam às juventudes. A CCSh é nasceu no contexto da RCC 

para atender uma realidade específica, as juventudes de Fortaleza – CE, e 

atualmente, com destaca Silva (2019), a sua visibilidade e reconhecimento 

eclesial é bem amplo: 

 

[...] a CCSh é hoje a expressão mais importante da RCC e das Novas 
Comunidades frente à Santa Sé, ocupando 4 cargos de destaque junto 
a esta. Seus eventos e seu material formativo listam-se entre aqueles 
de formação e presença obrigatórias a todo o universo da RCC no 
Brasil e das demais comunidades, agindo, por assim dizer, como 
importante instrumento de “socialização religiosa” no catolicismo 
contemporâneo (SILVA, 2019, p. 44). 
 
 

Com uma proposta específica e direcionada à juventude, foram oferecidos 

espaços que dialogassem com este público. Moysés queria algo novo, algo que 

pudesse conectar com o jovem, daí lhe vem a ideia de criar uma lanchonete e 

uma livraria, na qual através do atendimento a cada pessoa, se oferecesse a 

Palavra de Deus e a escuta. Ao descrever o processo de fundação, o fundador 

descreve: 

 

Com o desenvolver da caminhada, o Senhor Jesus delineava em nosso 
coração uma forma de evangelização tão ousada e original, quanto 
frutuosa: levar a Palavra de Deus aos jovens através de uma 
lanchonete e uma livraria. Em 1982, um grupo de doze universitários 
resolveu dá um passo na fé e concretizar o desejo do Senhor. [...] no 
dia 09 de julho de 1982, era inaugurado o Centro Católico de 
Evangelização Shalom: uma lanchonete e uma livraria que tinham 
como missão evangelizar os jovens que para ali se dirigissem para 
lanchar, buscar aconselhamento, ajuda e consolo (AZEVEDO, 2012, p. 
141).  
 
 

Um grupo pensado por e para jovens que oferece diferentes formas de 

vinculação ao seu carisma, como a consagração celibatária28, o matrimônio, 

sacerdócio, diáconos e leigos consagrados, todos podendo se vincular a 

comunidade de vida, aliança ou obra. Tem como prioridade a missão com os 

                                                           
28 Pessoas que consagram totalmente sua vida e renunciam de forma espontânea ao matrimônio. 
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jovens através de shows, retiros, acompanhamento espiritual e processo de 

discernimento vocacional.  

 Com a inclusão de instrumentos mais próximos à lógica das juventudes, 

a CCSh expande-se em seus territórios de evangelização. Realizam, conforme 

a realidade da comunidade, Seminários de Vida no Espírito Santo, uma forma 

de reunir um número considerável de jovens. Após a realização de encontros, 

que tem como referência a RCC, os jovens são convidados a vincular-se aos 

grupos. 

 

Para tornar-se membro de um grupo de oração, e da RCC, é preciso 
que o fiel participe de um “Seminário de Vida no Espírito Santo”, que 
“marca o início dessa nova vivência comunitária” (MIRANDA, 199, p. 
47). Trata-se de um evento, geralmente realizado em dois dias, onde 
se ouvem pregações sobre temas relacionados ao “kerigma” (anúncio 
da salvação), e que são assim organizadas: amor de deus, pecado e 
salvação, falsas doutrinas71, promessa do Pai, Pentecostes e, após 
isso, o momento culminante: a imposição de mãos72 dos membros já 
ativos sobre aqueles que ainda não fazem parte da RCC para que 
estes “recebam o dom de línguas”, que se chama o “momento da 
efusão do Espírito Santo” (SILVA, 2019, p. 59).  
 
 

 Para os grupos de oração da CCSh é oferecido o processo do caminho 

da paz, através do livro Enchei-vos, como destaca Nogueira e Andrade (2010): 

 

 Enchei-vos é um livro de estudos bíblicos diários e individuais para 
jovens e adultos a quem está sendo anunciado kerigma29,seja através 
de Seminários de Vida no Espirito Santo, grupos de oração, cursos ou 
outros tipos de reuniões com o objetivo de levar a uma experiência 
pessoal com Jesus Cristo Ressuscitado (NOGUEIRA; ANDRADE 
2010, p. 6). 
 
 

Na medida que os jovens começam a participar dos grupos de oração que 

são frutos dos Seminários de Vida no Espirito Santo, após o período de mais ou 

menos dois meses, os responsáveis pelo grupo, chamados de pastores, vão 

confiando e atribuindo aos jovens uma missão dentro da comunidade, das quais 

podem ser: música, teatro, evangelização e a condução de algum momento de 

oração.  

                                                           
29 Do grego “κήρυγμα”, anúncio, ordem, pregação do Evangelho. Tem o objetivo de aprofundar a 
experiência com Jesus Ressuscitado através do anúncio do Amor de Deus e fomentar o uso dos Carismas 
do Espírito Santo. Disponível em https://www.comshalom.org/as-fases/, acessado em 20 de agosto de 
2019. 

https://www.comshalom.org/as-fases/
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Os encontros, como foi possível observar durante as visitas realizadas, 

são semanais e duram em torno de uma hora e meia, entre a oração e o 

momento de estudo. Costumam iniciar com um momento de animação, músicas 

são tocadas e os jovens motivados a dançar juntos, pois já coreografias para 

cada canção. Antes de prosseguir destaco a qualidade do som, dos instrumentos 

e da voz dos que motivam esses momentos, pude notar que todos ficam bem 

envolvidos.  

O ambiente do encontro é simples, mas proposital. Cada grupo tem leva 

o nome de um santo ou pessoa importante para o movimento, geralmente no 

espaço tem a imagem do santo e uma vela acesa, acompanhados de um tecido 

que é usado como acesso de ornamentação. Na sequência do momento de 

animação, uma música mais tranquila já é combinada anteriormente e o grupo 

da música inicia o canto, se canta a música inteira, dependendo do momento se 

repete a música, o refrão várias vezes, a pessoa que está conduzindo vai falando 

durante a música, solicitando que cantem mais alto, chamando atenção para 

letra da música, fala de Deus ao jovem, dando ênfase ao tamanho do amor deste 

Deus que foi capaz de deixar morrer seu único filho para salvação da 

humanidade. 

Faço um parêntese no relato, para trazer presente DURKHEIM 1989, p. 

283, quando destaca que a religião não existe sem certo delírio, o que o autor 

apresenta como a experiência religiosa coletiva. Weiss, 2013, p. 169, afirma que 

a vida coletiva é realmente capaz de produzir esse efeito, o qual destaca como 

elemento importante para a vivencia religiosa de um grupo religioso. 

Retornando ao relato, pude observar que alguns jovens se emocionam 

neste momento de oração, os que estão na música seguem cantando e a pessoa 

que conduz, em um dado momento solicita ao grupo que todos possam dizer a 

Deus o que passa em seu coração, todos começam a fazer sua oração em voz 

alta, alguns elevam mais a voz, outros falam mais baixo enquanto a música 

segue sendo cantada em tom mais baixo. Neste momento começam a oração 

em línguas, uma oração que se mistura com a música, os jovens que não sabem 

vão silenciando, entre os que já estão a mais tempo na CCSh, começam a fazer 

oração uns sobre os outros. 

Sobre a oração em línguas, uma prática da RCC: 
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[...] modalidade de oração na qual se percebe o tipo de relação 
construída entre o ser humano e o Espírito: a glossolalia. Prática que 
excede a história da RCC e o próprio catolicismo, a glossolalia é uma 
prece na qual o sujeito falante profere a “língua dos anjos”, assim 
chamada em referência ao seu caráter não lógico-narrativo e, em parte, 
não humano (PEREIRA, 2009, p.59). 

 
 

Durante a oração, o que eu chamo de momento auge, alguns jovens 

tomam a palavra e falam uma mensagem, fazem uma reflexão e afirmam que foi 

Deus que pediu para falarem. Os jovens afirmam que é inspiração do Espirito 

Santo, não é do universo humano, como relata o Jovem A1 ao descrever sua 

primeira experiência de revelação. 

 

Retornando do encontro em Fortaleza, fizemos um grupo de oração no 
aeroporto e pela primeira vez eu tive uma experiência com os dons e 
ali eu dei uma palavra de sabedoria, ciência... alguma coisa assim. E 
eu nunca tive isso na minha vida, só ouvi falar, nunca sabia nem o que 
era isso. Eu via no grupo de oração o povo fazendo essas coisas, orar 
em línguas, eu também já estava aprendendo, mas eu nunca tive uma 
experiência dessas, sempre tive medo. E quando Deus me inspirou eu 
soltei o que eu queria dizer e soltei, e falei se não for pra ninguém é 
pra mim, pronto. Todo mundo ficou aquele silêncio, aí continuou a 
oração, aí falei, acho que não foi pra ninguém não. Estava indo embora 
aí parou um médico e me falou assim: ei deixa te falar uma coisa, aquilo 
tudo que Deus te falou era pra mim e eu era essa pessoa que tinha 
medo e Deus hoje me chama a uma coisa nova, mas eu não consigo 
corresponder. Eu jovem de 14 anos ouvindo um médico que devia ter 
uns 30 anos. E ali eu falei: cara muito obrigado, não tenho nada pra te 
falar, mas sei que Deus tá te pedindo (Pedro, 22 anos, participante da 
CCSh [sic]). 
 
 

O relato de Pedro, 22 anos, expressa um pouco do que é vivido com certa 

frequência entre os jovens no grupo. Essa modalidade de oração é realizada em 

todos os grupos antes de realizarem qualquer atividade pensada para o 

encontro. Aos grupos que estão iniciando é proposto o estudo do livro ‘Enchei-

vos’, o qual, segundo descreve a comunidade ensinará aos jovens o caminho de 

paz e os passos para aprender a rezar e a interpretar a bíblia, rezando com a 

palavra.  

Bourdieu (2007), nos recorda que a oferta do campo religioso, sempre 

depende da posição em que estão organizados os agentes. 

 

Esta relação circular, ou melhor, dialética é a base da harmonia que se 
observa entre os produtos religiosos oferecidos pelo campo e as 
demandas dos leigos, e ao mesmo tempo, constitui a base da 
homologia entre as posições dos produtores na estrutura do campo e 
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as posições dos consumidores de seus produtos na estrutura das 
relações de classe (BOURDIEU, 2007, p. 58). 
 
 

 Aplicando ao contexto da CCSh, atrevo dizer, que ela entendeu qual era 

a demanda das novas gerações, oferecendo a tradição com uma roupagem 

nova, mas que remete ao mesmo tempo ao compromisso de continuidade 

institucional. Na medida em que os jovens vão participando da comunidade, é 

oferecido aos que querem, um processo vocacional. Tem um compromisso 

dentro da comunidade, dá ao jovem um lugar de destaque, o qual muitos 

desejam receber. 

 

1.3.1 A CCSh em Goiânia 

 

Para que uma nova missão da CCSh seja iniciada em alguma diocese, 

faz-se necessário que haja a permissão do bispo diocesano. O local de fundação 

pode ser fruto de uma solicitação do bispo, sacerdote ou membro da comunidade 

que mudou de cidade. Para que a fundação seja efetivada em um local, a CCSh 

precisa passar por três fases: grão de trigo, edificados na rocha e alma da 

cidade.  

Em Goiânia, após um período de discernimento, a comunidade de 

missionários chegou em 29 de agosto de 2013, com a presença de quatro 

missionários, atendendo ao convite recebido do arcebispo metropolitano Dom 

Washington Cruz: 

 

Escrevo-lhe para manifestar meu desejo de receber alguns 
missionários da Comunidade Shalom para formar um núcleo 
missionário em nossa querida Arquidiocese de Goiânia, da qual o 
Senhor me fez servidor como arcebispo. Dentre as inúmeras 
necessidades pastorais, reconheço que a Shalom em muito poderá 
colaborar no processo de ‘gestação’ do Santuário da Sagrada Família, 
hoje Paróquia Sagrada Família, frequentada por numerosos fiéis 
provenientes de várias regiões da capital goiana (Carta Convite, 

2011)30. 
 
 

 A CCSh respondendo ao convite, ao chegarem em Goiânia, 

permaneceram por dois anos e meio na Paróquia Sagrada Família. A qual, após 

                                                           
30 Carta enviada por Dom Washington Cruz em 29 de novembro de 2011, convidando a CCS a colaborar 
com a missão apostólica em Goiânia. 
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muito diálogo, foram deixando o território paroquial, o que podemos constatar no 

diálogo da Regina (31 anos), uma das primeiras missionárias enviadas para 

Goiânia. 

 

No início quando chegamos, o padre nos apresentou em todas as 
missas, achavam que íamos morar com o padre e tivemos que bater o 
pé [...]. Então pra gente conseguir o nosso centro de evangelização, 
manter grupo de oração lá, os cursos de formação, tudo sendo lá no 
Shalom, no centro de evangelização/casa comunitária, houve bastante 
diálogo nessa dimensão, pra não ficarmos vinculados a paróquia, pra 
termos uma cara própria de centro de evangelização (Regina 31 anos, 
participante da CCSh [sic]). 
 
 

A CCSh não se vincula a uma paróquia específica, seu vínculo é com a 

diocese, o que possibilita ao grupo uma maior circulação dos jovens do 

movimento em diversas paróquias ao mesmo tempo. As dioceses estão 

habituadas a quando chega um grupo de religiosos/as ou missionários em uma 

cidade, estes já se vinculam a uma paróquia específica. No período em que 

ficaram na Paróquia Sagrada Família, contribuíram com as pastorais e serviços 

na igreja, mas foram também dando a conhecer a forma como trabalham e se 

relacionam com as paróquias de uma diocese, como nos relata Regina, na 

sequência de sua partilha. 

 

A princípio o padre nos acolheu como missionários daquela paróquia, 
e não é assim que o carisma pensa, funciona. No início tínhamos um 
irmão que trabalhava na secretaria da paróquia, trabalha na oração e 
aconselhamento na paróquia, e sempre que era marcado na paróquia. 
Dias de quintas-feiras alguns irmãos atendíamos alí oração e 
aconselhamento. Tínhamos que sair, ter a cara Shalom, não vivermos 
dentro da paróquia, nesta dinâmica que é a paroquial (Regina 31 anos, 
participante da CCSh [sic]). 
 
 

Através da fala de Regina, podemos constatar que a CCSh demonstra ter 

clareza de seu papel na igreja, assim como onde querem chegar numa diocese, 

reafirmando o que Azevedo (2012) apresenta ideal da comunidade, vir a ser a 

“alma da vidade”. Para estabelecer-se em um local, há na instituição um setor 

chamado de Difusão da Obra31 que faz os diálogos e acompanhamento dos 

                                                           
31 Nascido em 2012, o Setor da Difusão da Obra é uma grande novidade dentro da estrutura da 
Comunidade Shalom. Um grande instrumento para que o Carisma se propague em várias cidades ao 
mesmo tempo no decorrer de um ano. Ela é um braço da Comunidade, uma ponta de lança para chegar 
em lugares onde ainda não há uma missão da Comunidade (https://www.comshalom.org/o-que-e-
difusao-da-obra/ acesso 07/11/2018). 

https://www.comshalom.org/o-que-e-difusao-da-obra/
https://www.comshalom.org/o-que-e-difusao-da-obra/
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primeiros passos até o processo de consolidação da comunidade. O grupo 

depende da aprovação diocesana, buscam perceber a necessidade em relação 

as juventudes e oferecem um caminho de evangelização, que se expressa de 

três formas formação, artes e evangelização. Para chegar a ser uma fundação 

da CCSh em uma diocese, faz-se necessário a passagem por três etapas, 

implantação, consolidação e transição, que são estabelecidas pela própria 

instituição. 

 A primeira etapa, implantação, é a fase em que o setor de Difusão da Obra 

inicia os primeiros diálogos entre os que estão interessados com a presença 

Shalom, nesta etapa se recebe orientação quanto a realidade diocesana, bem 

como a permissão do bispo e sacerdote local. Em seguida é formado um grupo 

de oração para iniciantes, que irão se preparar durante dois meses para o 

Seminário de Vida no Espirito Santo ou algum outro evento que marque o 

primeiro movimento do carisma nesta realidade. 

 A segunda etapa, consolidação, se dá quando o grupo que participou do 

Seminário de Vida no Espirito, inicia o Caminho da Paz, itinerário espiritual da 

obra Shalom, que já expliquei anteriormente, que está dentro do plano 

evangelizador, denominado Grão de Trigo 1. A consolidação aqui é em sua 

forma física, para passar para próxima etapa é necessário alcançar as metas 

estabelecidas pelo Plano Evangelizador (2014): obra com 150 pessoas, sendo 

51% da Obra de jovens e grupos nas fazes: Kerigma e Filotéia. 

 A CCSh está em Goiânia a seis anos, na primeira fase grão de trigo um, 

já foram realizados alguns Seminário de Vida no Espirito Santo, porém contam 

com um número grande de evasão, informação fornecida pela coordenação 

pastoral, o que tem sido um dos grandes desafios 

 Atualmente o Centro de Evangelização Shalom, está no Jardim América, 

aberto ao público todos os dias das 14h às 22h, oferecendo orientação espiritual, 

grupos de oração e formação. O grupo não está vinculado a uma paróquia 

específica, mas coloca-se a disposição e oferece atendimento e assessoria onde 

for necessário. Na parte da manhã, os jovens da comunidade de vida, dedicam 

tempo exclusivo para oração pessoal e formação. 

 O centro conta com a participação na obra de mais ou menos oitenta 

membros, entre os missionários, leigos da comunidade de aliança, vocacionados 

e jovens da obra. 
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Síntese do capítulo  
 

Caminhando para conclusão deste capítulo, retomo o caminho percorrido, 

dentro do campo religioso da ICAR e, observando os subcampos das instituições 

teresianas, é possível relacionar ao pensamento de Bourdieu quando classifica 

as relações estabelecidas como uma tensão que tende a polarizar as forças 

entre dominantes e dominados. Os dominantes podemos dizer que são os que 

se consideram guardiões do sagrado, da tradição, os que acreditam ter recebido 

um dom especial, a estes chamamos clero. Os jovens/leigos compõe o grupo 

dos dominados, pois estes são os destinatários da mensagem que cada grupo 

deseja anunciar e convencer a vincular-se. 

Em relação ao campo católico, os dois subcampos teresianos compõe o 

grupo de dominados, as instituições formadas em sua maioria por leigos, 

mulheres e homens, que me parece buscar estabelecer relações de igualdade e 

reciprocidade entre seus membros. Em alguns aspectos como a priorização das 

juventudes e mulheres, em sua ação concreta, estas instituições romperam com 

a estrutura hierárquica da ICAR, em outros aspectos pode ser que contribua 

ainda mais para sua consolidação de sua hierarquia, com discursos mais 

fechados voltados a vivência dos sacramentos como via de salvação e a busca 

pela santidade em tudo, sob o manto do sagrado.  

Cada subcampo teresiano, tem um carisma específico, mesmo estando 

vinculados a ICAR é portador de certa autonomia, quanto ao sustento financeiro, 

atuação pastoral, organização de seus espaços de missão e transferência de 

seus membros, não dependem da Igreja nestes itens. Quanto ao sustento a 

CSTJ possui colégios privados, sendo que as religiosas que estão em espaços 

que não possui colégios, em maioria, se submetem aos concursos públicos para 

conseguir trabalho. A CCSh recebe dos membros da comunidade de aliança, 

mediante liberação do bispo local, a devolução do dizimo, também contam com 

a lanchonete e a livraria, os membros da comunidade de vida não trabalham fora 

da instituição. 

Os dois subcampos se encontram no campo pastoral da juventude, porém 

se diferem na proposta metodológica, na forma como apresentam e oferecem a 
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espiritualidade. A JT, ainda está bastante vinculada a CSTJ, a qual recebe uma 

influência das irmãs que acompanham os jovens em seus processos. Já a CCSh, 

em sua forma organizacional é dinamizada em sua maioria por jovens, o que 

também é uma forma de dialogar. 

Metodologicamente, a JT propõe um caminho desde a base nos grupos 

locais, ou seja, pequenos grupos, para depois ir ampliando a vivência dos jovens 

participantes, através de encontros regionais e nacionais. A CCSh, aposta em 

um primeiro momento em encontros grandes, e desde aí, convida os jovens a 

participarem dos grupos de oração, que seriam os grupos de base.  

Na medida que avançarmos em nosso estudo, outros elementos irão se 

agregando a nossa reflexão e nos ajudará a compreender com maior clareza o 

que e como cada subcampo faz sua oferta de seu capital simbólico religioso e 

como essa oferta conecta e garante a permanência do jovem.  
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CAPÍTULO 2: AS REPRESENTAÇÕES RELIGIOSAS DAS INSTITUIÇÕES 
TERESIANAS 

 

Neste capítulo desenvolverei em linhas gerais os conceitos centrais da 

pesquisa: religião, juventude, espaço urbano, representações e espiritualidade, 

que servem de base para o desenvolvimento do trabalho. Na medida em que os 

conceitos são apresentados, será integrado elementos dos subcampos CSTJ e 

CCSh, que corroboram com esta pesquisa e estão inseridos na ICAR. 

Os conceitos serão abordados a partir dos autores como Durkheim 

(1989),  Bourdieu (2007), Otto (2017), Comblin (1999), Maffesoli (1998), Boff 

(2017), Soafiati (2011) dentre outros, referência que desenvolveram pesquisas 

nestas áreas, relacionando as juventudes com cada dimensão desenvolvida. 

Fiz a opção de trabalhar com estes autores, por terem e oferecerem uma 

visão profunda e acessível dos conceitos que trabalham. Nem sempre 

concordam entre si de determinados temas, tão pouco tenho a intenção de forçar 

um diálogo. O que me proponho é justamente aproveitar o arcabouço teórico de 

cada autor referente a temática que estou abordando, nesta perspectiva, estes 

autores tem muito a contribuir na compreensão de conceitos chaves, como os já 

citados. 

  

2.1: Religião, representações religiosas e espiritualidade 

 

Há palavras que não há necessidade de repetição para compreender o 

seu sentido, seu significado já está internalizado. Outras palavras, quando 

pronunciadas, é importante deixar claro desde que lugar se está falando e quais 

os elementos e símbolos que a compõe, religião e suas representações 

simbólicas, necessitam ser contextualizada e compreendidas desde o contexto 

em que está inserida. 

A reflexão acerca da religião, neste trabalho, parte da concepção teórica 

de Durkheim (1989) e Bourdieu (2007), autores que nos oferecem uma 

bibliografia densa de conteúdo, que se complementam em suas reflexões.  

Para Durkheim a religião é “antes de mais nada, um sistema de noções 

através das quais os indivíduos compreendem a sociedade de que são 

membros, e as relações, obscuras mais íntimas, que mantêm com ela” 
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(DURKHEIM,1989, p.281). A construção do pensamento religioso para Durkheim 

é base importante para compreender a sociedade, para o autor o sistema social 

copia o modelo e a estrutura religiosa em toda sua forma de organização. 

Destaca a construção do pensamento coletivo, ressaltando que o universo 

religioso influencia nesta construção, pois possui uma peculiaridade no que se 

refere aos símbolos tidos como sagrados: 

 

A força religiosa é apenas o sentimento que a coletividade inspira aos 
seus membros, mas projetada fora das consciências que o 
experimentam, e objetivado. Para objetivar-se, fixar-se sobre um objeto 
que então se torna sagrado; mas qualquer objeto pode ter essa função 
(DURKHEIM,1989, p.285). 
 
 

A relação com os objetos sagrados, segundo Durhkeim (1989), impõe 

uma postura diferente, de respeito e veneração, por parte de seus adeptos. Um 

movimento parecido, destaca Durkheim (1989), acontece no âmbito social 

quando alguns objetos lhes são atribuídos um valor/sentido que ultrapassa sua 

propriedade intrínseca, como é o caso de uma bandeira. Um soldado, destaca o 

autor, é capaz de morrer na defesa da bandeira de seu país, ela é muito mais 

que um pedaço de tecido, é a representação de uma visão de mundo. De todo 

modo, para Durkheim as crenças religiosas conhecidas, sejam elas simples ou 

complexas, apresentam uma mesma característica comum:  

 
[...]supõem uma classificação das coisas que o homem representa 
para si mesmo, sejam elas reais ou ideais, em duas classes, em dois 
gêneros opostos, designados geralmente por dois termos distintos que 
são muito bem traduzidos pelas palavras profano e sagrado. Este é o 
traço distintivo do pensamento religioso, a divisão do mundo em dois 
domínios, um que compreende tudo o que é sagrado, e outro que 
compreende tudo o que é profano; as crenças, os mitos, os gnomos, 
as lendas são representações ou sistemas de representações que 
exprimem a natureza das coisas sagradas, as virtudes e os poderes 
que lhes são atribuídos, sua história, suas relações umas com as 
outras e com as coisas profanas (DURKHEIM 1989, p.68). 
 
 

Essa classificação do sentido e valor que damos aos objetos, Moscovici 

(2007) chama de representação sociais, o que Durkheim (1989) chama de 

representações coletivas (como adoração, procissão, imagem de santos) e 

individuas (quando a pessoa atribui um valor sagrado, pessoal, a determinado 

objeto). Partindo do arcabouço teórico de Moscovici (2007), sobre 

representações socais, é possível compreender o que chamo de representação 
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religiosa, pois ela “ilustra o sentido que as representações latentes são 

expressas através de conteúdos mentais e comportamentos simbólicos” 

(MOSCOVICI, 2007, p. 177). 

Nessa perspectiva, o sagrado, a partir de seus símbolos, poderia ser uma 

maneira de classificar o mundo, conforme indica Weiss (2013): 

 

[...] o sagrado só é uma maneira de classificar o mundo porque ele 
corresponde, acima de tudo, a uma forma de percepção de uma 
realidade particular que se impõe ao homem como investida de um 
caráter excepcional, e é essa percepção que está na base de tal 
representação classificatória do mundo (WEISS, 2013, p. 162). 
 
 

Segundo Moscovici as representações coletivas de Durkheim seriam uma 

matriz subjacente, inconsciente “de nossas crenças, de nosso conhecimento e 

de nossa linguagem” (MOSCOVICI, 2007, p. 182). Assim, não existiria uma 

racionalidade individual, o significado das representações estão, segundo 

Moscovici (2007, p. 184), a partir da perspectiva de Lévy-Bruhl, nos aspectos 

mais triviais da linguagem ou comportamento. Nesse sentido, as “interpretações 

mais obscuras as metáforas mais fugidias” escondem sua eficácia e seu sentido. 

Assim, as representações não acontecem fora da psique humana, 

acontece dentro, na medida que se internaliza algo, se lhe atribui um valor. 

Moscovici (2007, p.179) salienta que é obrigação da psicologia social, “conseguir 

uma compreensão mais profunda das representações públicas e culturais”, que 

a partir delas buscamos compreender a representação religiosa. O pensamento 

de Moscovici supera o que diz Durkheim (1968), já que deixa de opor 

representações coletivas e individuais, entendendo as representações sociais 

como uma “elaboração psicológica e social”, sendo que sua formação ocorre a 

partir da triangulação “sujeito-outro-objeto”. 

As representações sociais, segundo Jodelet (2009), estão sempre 

relacionadas a um objeto e a um sujeito, sendo este último pensante e ativo, que 

se deixa afetar por diferentes aspectos da vida cotidiana. As relações que este 

sujeito estabelece se subdividem em três esferas que se comunicam entre si: a 

subjetividade, intersubjetividade e transubjetividade, configurando assim as 

representações sociais. Através das representações sociais é possível 

compreender como o conhecimento e práticas sociais se tornam habitus e 

estabelece a illusio, conceitos estes trabalhados por Bordieu (2007). Desse 
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modo, é possível um estudo mais profundo de como e porque as pessoas 

partilham conhecimento, em um processo interativo que atravessa estruturas 

sociais e cognitivas, não derivando de uma sociedade, mas das sociedades que 

existem na sociedade, entendo a sociedade desde a perspectiva de Boudieu 

(2007), que se organiza por campo e seus subcampos. 

As representações sociais por sua vez, tem a função de no contexto 

social, explicar e dar sentido à realidade, orientando a ação de cada indivíduo, 

de forma que este construa uma identidade social, o que possibilita que os 

sujeitos expliquem e justifiquem suas opiniões e seus comportamentos, uma vez 

que favorece a comunicação. As representações socais, funcionam como campo 

que é socialmente estruturado na interface de contextos socais de curto e longo 

alcance histórico. Nesse sentido ele dialoga com Bourdieu (2007) referente a 

gênese do pensamento social, ao destacar e dar ênfase em seus escritos: 

 

 

[...] somos necessariamente conduzidos à hipótese de que existe uma 
correspondência entre as estruturas sociais (em termos mais precisos, 
das estruturas de poder) e as estruturas mentais, correspondência que 
se estabelece por intermédio da estrutura dos sistemas simbólicos, 
língua, religião, arte etc. em outras palavras, a religião contribui para a 
imposição (dissimulada) dos princípios de estruturação da percepção 
e do pensamento do mundo e, em particular, do mundo social, na 
medida em que impõe um sistema de práticas e de representações 
cuja estrutura objetivamente fundada em um princípio de divisão 
política apresenta-se como a estrutura natural-sobrenatural do cosmos 
(BOURDIEU, 2007, p.33-4). 
 
 

Bourdieu (2007) concorda com Durkheim (1968), mas agrega um valor a 

mais ao campo religioso, ao afirmar que ele estrutura e é estruturado pela 

sociedade. Na sequência de sua reflexão, o autor destaca que a religião funciona 

como princípio de estruturação social por dois motivos, ela constrói a experiência 

e a expressa ao mesmo tempo e, graças a seu efeito de consagração, submete 

o sistema de disposições em relação ao mundo natural e social. Em outras 

palavras, a religião assume uma função ideológica, que legitima a organização 

social e os lugares sociais dos grupos e classes (BOURDIEU, 2007, p.46). É 

importante não confundir o efeito de consagração, recorda o autor, em relação 

às classes dominantes e dominadas. Há representações que são inerentes à 

religião e outras que são anexadas. 
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Para que fique claro, sempre que a palavra religião aparecer neste 

trabalho, assumiremos como discurso os autores, Durkheim (1968) e Bourdieu 

(2007), que se complementam em suas reflexões, ao afirmar que a religião é um 

sistema de símbolos estruturado que estrutura ao mesmo tempo, e que é capaz 

de gerar dinamogenia, ou seja, gerar um aumento de energia nos indivíduos, 

uma efervescência, capaz de fazê-los aderir à um sistema de representações, 

que ordena e explica o mundo. Para uma melhor compreensão dos termos 

dinamogenia e efervescência,  destaco o que Weiss (2013) apresenta em seu 

artigo: 

 

Seu significado inicial se refere a uma ativação intensa de um órgão 
em virtude de uma excitação provocada por causas de qualquer 
natureza, e é este sentido que o termo recebe, por exemplo, no 
dicionário Houaiss da língua portuguesa. Já em francês, encontramos 
nos dicionários apenas a forma adjetivada, “dynamogénique”, definida 
como “aquilo que acrescenta energia, que estimula, que aumenta o 
tônus vital”. Mesmo tendo sido uma expressão cunhada num contexto 
da fisiologia, ela logo entrou no vocabulário da filosofia e até mesmo 
no das artes, tornando-se muitíssimo utilizada durante as primeiras 
duas décadas do século XX, o que talvez explique porque Durkheim 
tenha recorrido a ela para resumir processos descritos em seu livro, 
mas que eram designados por um termo que não estava tão “na moda”: 
o de “efervescência (WEISS, 2013, p. 167) 

 

 Assumindo uma perspectiva fenomenológica da religião o interesse está 

em compreender como a revelação se processa para os seres humanos, no que 

Otto (2017) chama de numinoso. Assim, para Otto (2017), a energia sentida pelo 

fiel enquanto participação da divindade, diz respeito ao seu caráter tremendum, 

que aciona o magistas, e se caracteriza por ser tremendamente outro. Para 

Durkheim (1968), essas divindidades “não são senão os ideais coletivos 

personificados”, “a divindade não é outra coisa senão a sociedade 

transfigurada”, e por isso, para ele essa força energética adviria da própria 

sociedade, daí a necessidade de compreender as representações religiosas das 

instituições e dos fiéis. 

Entendemos que é possível, atuar com essas duas perspectivas, se 

compreendermos que Otto (2017), ao admitir que o sagrado, além do numinoso, 

apresenta um caráter racional, que possibilita a construção das instituições 

religiosas, possibilita verificar as representações religiosas como tendo origem 
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na própria coletividade, e em sua tentativa de racionalizar o numinoso. Assim, 

pretendemos abordar a religião e as representações religiosas. 

Desse modo, a espiritualidade pode ser entendida tanto por seu caráter 

numinoso, quanto pelas representações acionadas pelas instituições religiosas 

e fieis. No caso, dos crentes, diante da irredutibilidade da revelação em suas 

experiências, a espiritualidade se configura como uma dimensão da vida que o 

acompanha em todas as suas práticas. O peso coletivo dessa dimensão é 

histórico. Ela não começou com o povo bíblico nem com cristianismo, é uma 

prática que antecede a Jesus Cristo. A meditação é um exercício próprio dos 

vedas, bramanistas, hinduístas, budistas dentre outros grupos, é essa busca 

pela interioridade, equilíbrio com a vida interior e exterior. No tempo de Jesus um 

grupo bastante conhecido eram os essênios. 

 Mas o que é a espiritualidade e como ela se manifesta? Boff (2017) nos 

ajuda a compreender ao explicar que: 

 

A espiritualidade não é monopólio das religiões. Elas (as religiões)32 
nasceram de uma espiritualidade e podem reforçar a espiritualidade. 
Mas não necessariamente. A espiritualidade é uma dimensão de cada 
ser humano, mesmo de quem não possui nenhuma expressão 
religiosa, mas busca viver no amor, na solidariedade e na compaixão, 
especialmente com aqueles que mais sofrem. [...]. Quanto mais 
espiritual, mais irradia bondade e todos se sentirão bem estando junto 
dele (BOFF, 2017, p.79). 
 
 

 A espiritualidade, como nos apresenta o autor, não é exclusividade ou 

fruto da religião, ao contrário, são as religiões que surgem delas. Em entrevista 

concedita à TV EspiritualiArte em seu canal no youtube, Boff (2018) dá ênfase a 

dimensão antropológica da espiritualidade ao destacar que a dimensão espiritual 

nos faz mais generosos e humanos, nos abre perspectiva, faz as pessoas mais 

sensíveis às mensagens que se recebe, aponta essa questão como parte da 

singularidade do ser humano, viver conectado com seu mundo interior. 

 Nas religiões a vivência da espiritualidade se vincula à relação que a 

pessoa estabelece com o sagrado. Otto (2017), apresenta como uma relação de 

dependência e liberdade, que ultrapassa o pensamento humano, está dentro e 

fora ao mesmo tempo. Uma das formas de manifestação do sagrado para Otto 

                                                           
32 Acréscimo meu. 
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(2017) se dá no encontro de sentimentos, de forças boas e duvidosas, aí o 

milagre se manifesta, ele descreve da seguinte forma: 

 

Tudo que tenha intervindo de forma incompreendida e atemorizante na 
atuação humana, tudo que em processos naturais, eventos, pessoas, 
animais ou plantas tenha causado estranheza, espanto ou 
estarrecimento, [...] sempre despertou e atraiu inicialmente receio 
demoníaco e depois receio sagrado, transformando-se em portento, 
prodígio, milagre (OTTO, 2017, p.103). 
 
 

 Podemos notar uma coincidência entre o que o autor descreve nas 

experiências religiosas e o que os jovens descrevem, quando relatam que 

tiveram medo e alegria ao mesmo tempo, em sua relação com o sagrado. “Era 

a mesma sensação que tinha quando ia pro jogo do vasco, só que melhor ainda, 

era impressionante, exatamente eu me encontrei, só que eu não sabia dá 

nome... só ficava muito feliz” (Entrevista concedida pelo Jovem A1, 2019). 

Na vida de Teresa de Jesus, referência espiritual para as duas instituições 

colaboradoras desta pesquisa, encontramos alguns relatos que foram escritos 

por ela mesma, ao falar da sua vida espiritual: “Havendo já muito tempo desde 

que o Senhor começara a me conceder muitas das graças de que falei e outras 

muito grandes, certo dia, estando em oração, vi-me de repente, sem saber como, 

no inferno” (Completas, 2013, p.214)33. Teresa confirma de certa forma a teoria 

de Otto (2017) ao deixar claro que em sua experiência com o sagrado, sentia as 

duas forças em seu interior, bem e mal, sagrado e profano.  

Segundo VAUCHEZ (1995), a dimensão da espiritualidade para mulheres 

século XIII, era um tema bastante delicado. Mulheres como Hildegarda de 

Bingen lutaram para modificar essa visão. Teresa de Jesus nasceu dois séculos 

depois, porém a ICAR não avançou muito na sua forma de compreender em sua 

espiritualidade. 

A espiritualidade, desde o campo religioso da ICAR, é apresentada dentro 

do contexto do que chamam vida de oração, prática assumida por fiéis que 

buscam conectar-se com o sagrado, com Deus. Essas técnicas identificamos 

como oração, meditação, na qual a pessoa busca acessar o sagrado, o 

numinoso. 

                                                           
33 Vida, 32,1 
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A CCSh oferece a seus membros como referência a espiritualidade 

proposta por Teresa de Jesus, que buscou em sua vida, uma união íntima com 

Jesus, o que ela chama de amor esponsal. A representação do sagrado aqui, 

está na figura de Jesus Cristo que é expresso como finalidade última e expressão 

do numinoso. Esse mesmo caminho é proposto aos membros da comunidade 

como podemos verificar. 

 

A vida de união com Jesus através da oração é a fonte para o 
desabrochar e o amadurecer deste Amor Esponsal. Não pode haver 
Amor Esponsal sem que diariamente procuremos nos encontrar com o 
Amado e ganhar bom tempo em Sua companhia, em adoração, louvor 
e escuta. A oração pessoal é a ocasião aonde o Senhor vem edificar 
esta obra de amor em nós (AZEVEDO, 2012, p.27). 
 
 

 Neste caminho de união, para estar e permanecer na presença de Jesus, 

os que participam são chamados a esvaziar-se de si, como destaca Azevedo 

(2012), é necessário reconhecer a pequenez, fraqueza, os que têm mais 

pecados, os mais miseráveis e que nada possuem ou os que não podem 

alcançar por seus próprios méritos, como expressão de humildade, 

vulnerabilidade.  

 Na dinâmica organizacional da comunidade, identifica-se o reforço da 

solidariedade, através dos espaços reservados para oração pessoal, como bem 

descreve Silva (2019): 

 

[...] a vida de oração. Ela deve ser vivida, conforme dizem os Estatutos 
da Comunidade, a partir dos seguintes elementos: leitura orante da 
Bíblia por meio do método da Lectio Divina18, diariamente, pelo tempo 
de uma hora; oração pessoal (“aos moldes de Santa Teresa”19), pelo 
tempo de uma hora; participação diária da celebração da misas20; 
confissão dos pecados de forma mensal21; adoração semanal ao 
santíssimo sacramento22; jejum e abstinência às sextas-feiras23; 
recitação diária do terço mariano24; presença diária nas orações 
comunitárias; retiros pessoais e comunitários realizados um vez por 
mês; presença nas formações; vida apostólica. Momentos diários que, 
portanto, engendram um sujeito “espiritualizado” nos mínimos 
detalhes, uma produção micro, detalhada, rigorosamente pensada a 
partir do sujeito que se quer vir a ter e a ser: a “alma esposa” (SILVA, 
2019, p. 56). 
 
 

  Essas exigências são direcionadas a membros externos da CCSh, 

Comunidade Aliança e colaboradores. Aos membros da Comunidade de vida, a 

dinâmica e exigência são diferenciadas, através da oração e das tarefas 
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previamente distribuídas, espera-se que os participantes se envolvam cada vez 

mais, como destaca Silva (2019). 

 

[...] os membros da comunidade de vida possuem a seguinte rotina: 
todo o período da manhã é dedicado à ascese; ao acordarem, mantêm 
o silêncio por toda a manhã, falando uns com os outros somente o 
estritamente indispensável, e à meia voz. [...] O silêncio da manhã é 
quebrado com o almoço, antes do qual os membros recitam a “oração 
a São José” através da qual suplicam a multiplicações das vocações 
para a CCSh. O turno da tarde é o momento em que os membros da 
CV dirigem-se aos Centros de Evangelização Shalom para 
desempenharem as funções que lhe foram designadas, nomeadas 
como “apostolado”; são chamados a vivenciar esses momentos como 
uma profissionalização do reino, através do qual inserem-se “no mundo 
sem serem do mundo”. É nesse momento que mantêm contato com as 
pessoas que não fazem parte da Comunidade, especialmente durante 
as “jornadas de evangelização”, quando saem por ruas previamente 
definidas para “anunciar” a mensagem evangelizadora.  Ao final do dia 
os membros da CV participam da “oração comunitária”, pelo período 
de uma hora e meia (realizada em suas “casas comunitárias”), de terça 
a quinta. Esses momentos funcionam, conforme costumam relatar, 
como momentos propícios para, “em comunidade”, realimentarem os 
“dons espirituais” e a “experiência de Pentecostes”, tão cara à RCC, 
como também para “intercederem” pelas necessidades da 
Comunidade e do fundador (SILVA, 2019, p. 56-7). 

 

 

 A CST, assim como a CCSh, tem Teresa de Jesus como mestra de 

oração, ao fazer destaque à vida de oração convida seus membros a trilhar, a 

exemplo da santa, o caminho do conhecimento próprio e da experiência com 

Deus que habita o ser humano, esse caminho pode ser trilhado de forma 

individual e, em comunidade. Em suas constituições destacam: “Vivemos a 

nossa espiritualidade teresiana como um itinerário crente que gera e exige amor 

fraterno, desprendimento e humildade, e que expressamos em atitudes de 

proximidade e comunhão, especialmente com os mais pobres” 

(CONSTITUIÇÕES, 2006, p.84), apresentando a caridade como um elemento 

importante.  

 Aos jovens participantes da JT, é oferecido o itinerário de oração teresiana 

baseado no livro Castelo Interior escrito por Teresa de Jesus. Para que os jovens 

possam apropriar-se da dinâmica teresiana, é oferecido a cada ano um encontro 

de formação para as lideranças jovens e irmãs que acompanham os grupos 

juvenis. Vejamos como a relação com as Juventudes se dá na religião. 

 



72 
 

2.2. Religião e juventudes 
 

É interessante notar que a ICAR, como tradição foi recebida e transmitida 

de geração em geração por muito tempo, sofreu modificações em seu percurso 

histórico. Essas modificações podem ser atribuídas aos momentos de tensão e 

questionamentos no interior da ICAR, que tão pouco são tão recentes, como a 

reforma e contrarreforma.   

Novaes (2011) faz uma relação interessante sobre religião e transferência 

intergeracional, entre os católicos. A partir de dados da pesquisa realizada por 

René Decol em 2011 no Rio de Janeiro, a autora identificou uma alteração 

significativa no perfil religioso da população. 

 

[...] à medida que os grupos populacionais (coortes) se sucedem no 
tempo, menos adultos em idade de reprodução se declaram católicos, 
resultando em número cada vez menor de crianças recebendo 
influencia desta natureza. A tendência é um menor número de católicos 
no interior de cada coorte, fazendo com que a porcentagem de 
católicos no conjunto da população decline de forma cada vez mais 
acentuada. [...] a estrutura social tradicional, onde valores e normas 
são transmitidos verticalmente, de geração em geração, passa a ser 
afetada cada vez mais por processos culturais, que atuam em planos 
horizontais, agindo sobre as coortes de forma diferenciada (NOVAES, 
2011, p. 268). 
 
 

Nos grandes centros urbanos, essa mudança é mais perceptível devido 

ao aumento da oferta religiosa , que por sua vez modifica a  relação com o 

sagrado entre as novas gerações, como destaca Novaes (2011). 

As juventudes, conseguem separar a religião da prática religiosa, como 

destaca Tomazi (2013), ao afirmar que o cotidiano juvenil é rico de religiosidade. 

Diversas práticas do cotidiano juvenil estão banhadas de pequenas “estratégias 

espirituais” consideradas necessárias para a sobrevivência e a qualificação de 

suas vidas (TOMAZI, 2013, p.194). 

Segundo Tomazi (2013), o campo religioso brasileiro sofreu significativas 

alterações nas últimas décadas. As religiões deixaram de ser vistas como únicas 

e exclusivas proprietárias do sagrado, ocorreu um processo de secularização e, 

consequentemente, um esvaziamento das práticas religiosas dentro das 

instituições, percebido como expressão da secularização , assim como, segundo 

o autor, a relação com a natureza passou a ser vista apenas como fonte de 
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matérias-primas, destituídas de valor simbólico do sagrado (TOMAZI, 2013, 

p.195). 

Na pesquisa “Retratos da Juventude Brasileira”, Novaes (2011), destaca 

que “os jovens desta geração estão sendo chamados a fazer suas escolhas em 

um campo religioso mais plural e competitivo” (NOVAES, 2011, p. 268), 

identificando uma característica comum nestas ofertas religiosas que “enfatizam 

a urgência da conversão como caminho de salvação ante os desmandos do 

mundo e acreditam ter acesso, no dia a dia, aos dons e carismas do espírito 

Santo para as curas dos males do corpo e da alma” (NOVAES, 2011, p. 269).  

Neste contexto de secularização e aumento da oferta religiosa, um novo 

dado é acrescentado, os jovens sem religião. Para as gerações anteriores que 

cresceram dentro de uma tradição religiosa específica têm sido um desafio 

compreender esse movimento entre as juventudes. Totaro (2010), a esse 

respeito, conclui que com base nos dados estatísticos, pareceria se delinear uma 

coexistência entre, de um lado, o afastamento da religião e, de outro, a confiança 

total nela; uma bipolarização entre ter fé e não tê-la. 

 

No entanto, como salientara Follman (2007), e reitera Totaro (2010), o 

desencantamento do mundo anunciado por Weber gerou um paradoxo, que 

Follman chama de secularização encantada. Segundo Totaro (2010) 

 

Hoje, a secularização — o colocar o enfoque sobre os conteúdos 
terrenos da existência — gera a consciência de que o domínio 
instrumental do mundo é inalcançável e até não desejável, de que seu 
conhecimento lógico-teórico é inexaurível, abrindo, assim, as portas a 
um conceito de realidade como base perenemente contraditória diante 
de toda procura de coerência. A própria secularização, que em sua 
vertente “secularista” largou a religião, hoje aponta para o mistério 
como o limite criativo da razão (Nicolescu 1996; Magnin 1998), como o 
inexaurível tesouro do qual ela bebe para poder criar (a partir dos “não-
sentidos” nos quais o mistério da realidade ciclicamente joga toda 
certeza racional) novas representações do mundo e novos sentidos 
para nossa existência: o absurdo como o desafio perene da 
racionalidade e da coerência moral. É a própria secularização, então, 
que reencanta o mundo (TOTARO, 2010, p.83). 
 
 

Esse reencantamento do mundo, para Follman (2007), estaria na base da 

explicação do aumento tanto dos “sem religião” quanto dos neopentecostais, e 

representam ambos “soluções individuais, sem implicar em compromisso de 

comunidade. São, a rigor, neste sentido, soluções secularizantes” (p. 11). Seriam 
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na perspectiva de Follmann (2007) “peregrinos” desencaixados de uma tradição 

religiosa, no caso dos sem religião, expressam uma religiosidade de “arranjo 

pessoal” que, no caso dos neopentecostais são cooptados pela “esteira de 

algumas lideranças carismáticas ou agentes bem treinados”. Em todo caso, “são 

brasileiros que, na prática, se secularizam, ou seja, se desinstitucionalizam 

religiosamente”, mas que se inscrevem dentro “de uma secularização crente ou 

encantada” (2007:11-12). 

Uma questão importante e que pode ajudar nesta compreensão é 

entender as novas gerações e seu caráter multifacetado.  Para Novaes (2011) 

 

[...] para essa geração nada pode ser visto como muito estável, pois o 
que mais a caracteriza é a disponibilidade para a experimentação, o 
que ocorre também no campo religioso. São os jovens os que mais 
transitam entre vários pertencimentos em busca de vínculos sociais e 
espirituais (NOVAES, 2011, p. 271). 
 
 

Nosso foco principal, é justamente perceber que nessa diversidade, 

mantém-se um número significativo de jovens com tradição católica e que estão 

dispostos à experimentar, inclusive buscando novas linguagens católicas, como 

as congregações teresianas. Essa facilidade em transitar em diferentes espaços 

é própria das juventudes, que historicamente, impõem dinamicidade ao campo 

religioso. Para uma melhor compreensão deste grupo é importante uma visita 

pela história, a fim de tomar conhecimento de quem são os jovens hoje e como 

as juventudes se relacionam com o sagrado na ICAR. 

 

2.2: Juventudes 

 

Para compreendermos melhor o termo juventude, é importante retomar a 

história a fim de entender como a sociedade, em seu curso natural de 

desenvolvimento foi e vai compreendendo esse grupo.  

No período da Idade Média, destaca Dick (2003) que, a passagem da 

infância para o mundo adulto era algo natural, que acontece no processo de 

aprendizagem nos núcleos familiares. As crianças se tornavam mini adultos e 

aos poucos assumiam funções referentes a esta etapa de vida, nesta dinâmica 

não era considerado um período para transição, a passagem era direta da 

infância para a vida adulta. 
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Avançando para a sociedade moderna, percebe-se que a ideia de 

juventude sendo um tempo de intervalo entre infância e a vida adulto, é 

compreendida como tempo de transgressão, que desorganiza a ordem social 

estabelecida, que era ditada pelo universo adulto, como podemos verificar nos 

estudos realizados por Abramo (1994), 

 

A visibilidade da juventude e sua tematização como problema 
constroem-se, nesse período, através do surgimento de um 
comportamento “anormal” por parte de grupos de jovens delinquentes, 
ou excêntricos, ou contestadores, implicando todos, embora de formas 
diferentes, em um contraste com os padrões vigentes (ABRAMO, 1994, 
p. 8). 
 
 

Durante a Revolução Francesa – período Industrial, a juventude começou 

a ser vista como uma etapa diferenciada. Para o pensamento sociológico deste 

período, destaca Abramo (1994), a juventude é relacionada a uma etapa 

problemática que necessita de cuidados e atenção redobrado. Em contrapartida, 

no mesmo período a forma de ler o momento desde uma perspectiva mais 

positiva, surge com força, possibilitando a leitura da juventude como uma etapa 

do desenvolvimento humano.  

 

Pode-se dizer que, de forma geral, a percepção que se estabeleceu 
sobre estes distintos tipos de manifestações juvenis é a de que eles se 
estruturaram como uma crítica ao modo de vida industrial/burguês 
como uma expressão de uma recusa a se incorporar a esse modo de 
vida por parte de pessoas que estão para entrar nele. (ABRAMO, 1994, 
p. 20). 
 
 

Uma geração que não se contenta em reproduzir o que seus pais já 

fizeram ou a esperarem a maior idade para fazer algo de importante, por isso 

incomoda. É uma geração que deseja encontrar o seu jeito de responder às 

demandas de seu tempo como jovens, demonstrando que são capazes de 

contribuir para o bem comum. 

Abramo (1994) destaca duas características, traços que marcam o perfil 

da juventude: transição e crise. A transitoriedade corresponde ao período em 

que se processa a condição social de mais recolhimento e dependência (jovem), 

para uma forma mais ampla, um período de preparação para o ingresso na vida 

social adulta. Sobre a crise o autor destaca: 
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A crise propriamente juvenil seria a explosão da dificuldade de entrar 
no mundo adulto, de adequar-se às suas normas e instituições, 
levando ao questionamento destas, assumindo o caráter de fenômeno 
social [...] a crise juvenil é uma manifestação coletiva, que problematiza 
a própria ordem social (Abramo, 1994, p.14) 
 
 

Esse período da vida, não é um dos mais tranquilos, muitas coisas 

acontecem ao mesmo tempo, são ciclos da vida que vão se fechando e outros 

abrindo, a relação com os grupos primários e secundários também se modificam. 

Para Groppo (2016), a compreensão de juventudes é ampla e com 

elementos diversos: 

 

Para a compreensão dos significados sociais das juventudes 
modernas e contemporâneas, o essencial não é delimitar de antemão 
a faixa etária da sua vigência. Esta faixa etária não tem, como 
discutirei, caráter absoluto e universal. É um produto da interpretação 
das instituições das sociedades sobre a sua própria dinâmica. A 
juventude trata-se de uma categoria social usada para classificar 
indivíduos, normatizar comportamentos, definir direitos e deveres. É 
uma categoria que opera tanto no âmbito do imaginário social, quanto 
é um dos elementos “estruturante” das redes de sociabilidade. De 
modo análogo à estruturação da sociedade em classes, a 
modernização também criou “grupos etários homogêneos”, categorias 
etárias que orientam o comportamento social, entre elas, a juventude 
(GROPPO, 2016, p.10). 
 
 

Partindo desta reflexão, para melhor compreender as juventudes, o 

contexto social, econômico e religioso em que este grupo está inserido é 

importante, pois será deste lugar que saem as pautas de interpretação. 

Neste estudo, o foco será na relação que os jovens estabelecem com a 

instituição religião, dentro da ICAR através das instituições teresianas e, 

reafirmamos o uso do termo juventudes, sempre no plural, com o objetivo de 

contemplar a diversidade juvenil. 

 

2.2.1. Juventudes na Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) 

 

A relação entre ICAR e juventudes é marcada por um processo de 

aproximação e distanciamento, pois, ao mesmo tempo em que há uma 

necessidade por parte da instituição, um desejo de que este grupo esteja 

envolvido na ação pastoral, há também um grau de dificuldade para aproximar-

se, que vão desde sua linguagem, estruturas e, normativas ao desconhecimento 
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da realidade juvenil, como aponta o documento 85 da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB)34.  

A ICAR começa a fazer referência mais direta às juventudes, no Concílio 

Vaticano II, na carta enviada pelo Papa Paulo VI, dirigida especificamente aos 

jovens, no dia 08 de dezembro de 1965. Na carta destaca os jovens como 

herdeiros e primeiros responsáveis na transmissão de seus ensinamentos para 

as novas gerações, a fim de construir uma nova sociedade que respeite a 

dignidade, liberdade e os direitos humanos, que seja também um lugar de 

segurança para esta vida e a vida futura, conclui a carta com uma convocação 

às juventudes: 

 

A Igreja olha-vos com confiança e com amor. Rica de um longo 
passado sempre vivo, e caminhando para a perfeição humana no 
tempo e para os destinos últimos da história e da vida, ela é a 
verdadeira juventude do mundo. Possui o que constitui a força e o 
encanto dos jovens: a faculdade de se alegrar com o que começa, de 
se dar sem nada exigir, de se renovar e de partir para novas 
conquistas. Olhai-a, e encontrareis nela o rosto de Cristo, o verdadeiro 
herói, humilde e sábio, o profeta da verdade e do amor, o companheiro 
e o amigo dos jovens. É em nome de Cristo que nós vos saudamos, 

que vos exortamos e vos abençoamos (AAS 58 (1966), p. 8-18).35 

 
 

Parece-me que o movimento que a ICAR propõe é de dentro para fora, ou 

seja, ela tem algo a ser oferecido, abrindo espaço para que se entenda que é 

dentro dela que os jovens devem estar e aprender com ela, para assim garantir 

a continuidade da instituição.  

Dalla-Déa (2013), em entrevista dada ao Instituto Humanitas da Unisinos, 

aponta o Concílio Vaticano II com o olhar mais positivo inclusivo para com as 

juventudes.  

[...] o Concílio não partiu da postura defensiva e desconfiada. 
Incentivou os jovens a participar e a dar sua contribuição na Igreja. Eles 
são até convidados a fazer apostolado (termo da época): são 
missionários mesmo antes de amadurecer totalmente como pessoas e 

                                                           
34 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é a instituição permanente que congrega os Bispos 
da Igreja católica no País, na qual, a exemplo dos Apóstolos, conjuntamente e nos limites do direito, eles 
exercem algumas funções pastorais em favor de seus fiéis e procuram dinamizar a própria missão 
evangelizadora, para melhor promover a vida eclesial, responder mais eficazmente aos desafios 
contemporâneos, por formas de apostolado adequadas às circunstâncias, e realizar evangelicamente seu 
serviço de amor, na edificação de uma sociedade justa, fraterna e solidária, a caminho do Reino definitivo. 
Disponível em http://www.cnbb.org.br/quem-somos/, acesso em 21/10/2019. 
35 Disponível em http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/speeches/1965/documents/hf_p-
vi_spe_19651208_epilogo-Concílio-giovani.html, acesso em 18 de outubro de 2019. 
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como cristãos. Aqui está a novidade: a confiança de que o Espírito 
Santo age em todos os batizados, não só no clero (Dalla-Déa, 2013). 

 

 

Na América Latina, podemos visualizar esse caminho de mudança na 

forma de olhar para as juventudes, através das conferências gerais do 

Episcopado Latino-Americano, que podem ter contribuído. Apresento esse 

caminho a partir da segunda conferência latino-americana, que aconteceu no 

cenário pós Vaticano II. 

A II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americana realizada em 

1968 na cidade de Medellín – Colômbia, tratou de vários temas como justiça, 

paz, família, educação, pastorais de massa e das elites, dentre outros temas, 

reservou um espaço para as juventudes. O documento final destaca que a 

juventude é o grupo mais numeroso do continente latino-americano, que vive o 

que é próprio de sua idade, uma época de crise e mudanças que geram conflitos 

entre as gerações, com uma personalidade forte e própria, que rejeita uma 

sociedade que massifica e desumaniza, ao mesmo tempo está sensível aos 

problemas sociais, desejando construir um mundo mais comunitário. “A Igreja vê 

na juventude a constante renovação da vida da humanidade e descobre nela um 

sinal de si mesma: ‘a Igreja é a verdadeira juventude do mundo’” (MEDELLÍN, 

1987, p. 59-66). Esta conferência visibiliza as juventudes e reconhece seu 

potencial de mudança.  

Para Siqueira (2018), a conferencia de Medellín é portadora de elementos 

positivos como uma abertura ao protagonismo dos jovens e com limites ao 

apresentar uma visão eclesial um pouco polarizada, como pode ser observado 

no que o autor descreve como negativo e positivo. 

 

A crítica à “tendência” violenta dos jovens pode se referir à resistência 
aos golpes políticos e à repressão militar, como no Brasil, como 
também pode ser uma crítica velada aos jovens que fizeram a 
revolução cubana ou àqueles se rebelaram na França e demais países. 
De outra forma, teria sido interessante mostrar o contrário: a violência, 
de formas variadas (desemprego, exclusão, autoritarismo, 
conservadorismo...), inclusive geracional, política e religiosa, que 
atinge a juventude. Um aspecto muito positivo do Documento aparece 
quando ele fala da abertura comunitária dos jovens e de sua acolhida 
à sociedade pluralista e com uma dimensão de fraternidade universal, 
especialmente crítica da religião que desfigura a imagem de Deus 
(SIQUEIRA, 2018, p. 668). 
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A III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, aconteceu em 

1979 em Puebla – México, dá continuidade ao caminho iniciado em Medellín e 

avança alguns passos mais, deixando claro que a juventude é uma opção 

preferencial, portanto, uma das prioridades em sua ação evangelizadora, como 

destaca SÁ (2010).  

 

Em Puebla, a juventude é apresentada como dinamizadora do corpo 
social, que exige autenticidade por parte do meio adulto e capaz de 
diversas posturas em relação ao funcionamento da sociedade. Pela 
primeira vez, os bispos se referiram a uma diversidade de “tipos de 
jovens” existentes na sociedade e do valor daqueles que descobriram 
a alegria da entrega a Jesus Cristo, mesmo nas variadas e difíceis 
exigências de sua cruz (SÁ, 2010, p. 167).  
 
 

Como destaca o autor, a ICAR aponta para um protagonismo juvenil, ao 

vislumbrar que jovens evangelizados, evangelizam também. Sobre a forma 

como compreende as juventudes, deixa claro que “não é só um grupo de 

pessoas de idade cronológica. É também uma atitude frente à vida, numa etapa 

não definitiva, mas transitória” (PUEBLA, 1986, p. 360). Já sinaliza para a 

diversidade de jovens que existe e que eles possuem uma enorme força 

transformadora, com a qual a Igreja pode aprender. 

A IV Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, aconteceu em 

Santo Domingo, capital da República Dominicana em 1992, teve como 

centralidade de sua reflexão os temas referentes a eclesiologia e a missão na 

ICAR no contexto de Latino-Americana e Caribenho. Afirma que os adolescentes 

e jovens tem como missão, para o terceiro milênio: 

 

[...] é preparar-se para serem homens e mulheres do futuro, 
responsáveis e ativos nas estruturas sociais, culturais e eclesiais, para 
que, incorporados pelo Espírito de Cristo e por seu talento em 
conseguir soluções originais, contribuam para a conquista de um 
desenvolvimento cada vez mais humano e mais cristão (Santo 
Domingo, 1992, p. 129). 
 
 

A Conferência reafirma a opção já assumida em Puebla, destacando a 

dimensão do acompanhamento sistemático, como podemos perceber na 

releitura que SÁ (2010), faz sobre esta conferência destaca: 
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Santo Domingo reafirma a opção preferencial feita em Puebla, não só 
de modo afetivo, mas efetivo, sublinhando a necessidade de uma 
opção concreta por uma pastoral juvenil orgânica, bem acompanhada 
e que conte com o apoio real dos pastores, através do investimento em 
recursos materiais e humanos, para viabilizar sua missão. Também 
orienta a Igreja latino-americana para a necessidade de abertura aos 
jovens dos espaços de participação e decisão, na vida da Igreja (SÁ, 
2010, p.169). 
 
 

A V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, aconteceu em 

Aparecida do Norte, Brasil em 2007, quinze anos depois da conferência de Santo 

Domingo, fazendo um chamado forte a ICAR a viver desde a dinâmica de ser 

discípula e missionária. Em relação as juventudes, resgata Puebla fazendo uma 

convocação para que seja assumido de fato como prioridade. O documento final, 

desafia a Igreja da América Latina e do Caribe a reconhecer e apostar nas 

juventudes como fermento de mudança nas bases sócias de um sistema que se 

encontra em crise. 

 

Os jovens são sensíveis a descobrir sua vocação a ser amigos e 
discípulos de Cristo. São chamados a ser “sentinelas da manhã”, 
comprometendo-se na renovação do mundo à luz do Plano de Deus. 
Não temem o sacrifício nem a entrega da própria vida, mas sim uma 
vida sem sentido. Por sua generosidade, são chamados a servir a seus 
irmãos, especialmente aos mais necessitados, com todo seu tempo e 
vida. Tem capacidade para se opor às falsas ilusões de felicidade e 
aos paraísos enganosos das drogas, do prazer, do álcool e de todas 
as formas de violência. Em sua procura pelo sentido da vida, são 
capazes e sensíveis para descobrir o chamado particular que o Senhor 
Jesus lhes faz. Como discípulos missionários, as novas gerações são 
chamadas a transmitir a seus irmãos jovens, sem distinção alguma, a 
corrente de vida que procede de Cristo e a compartilhá-la em 
comunidade, construindo a Igreja e a sociedade (Dap, 2007, p. 199). 
 
 

Um elemento novo que esta conferência ofereceu, foi o olhar para os 

jovens como discípulos e missionários, capazes de assumir a missão de 

evangelizar outros jovens. 

Uma novidade que esta conferência oferece, como destaca SÁ (2010), foi 

a preocupação com a formação e acompanhamento dos adolescentes. 

 

Em primeiro lugar, realça a necessidade de um trabalho específico com 
os adolescentes que, não sendo crianças e nem jovens, estão na idade 
de sua própria identidade, independência em relação aos seus pais e 
descoberta de grupos. O Documento Final aponta para a organização 
de uma pastoral específica de adolescentes, que seja capaz de 
oferecer uma “experiência de amizade” com Jesus Cristo (SÁ, 2010, p. 
171). 
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A Conferência de Aparecida, como recorda SÁ (2010), deixa clara a 

convocação a toda Igreja, grupos, congregações e movimentos, que assumam 

um compromisso contínuo com as juventudes, colocando suas riquezas 

carismáticas a serviço. 

Esse tem sido o caminho realizado em nível de América Latina na ICAR, 

o qual ofereceu a toda a Igreja diretrizes para sua ação referente a vários setores 

pastorais, dentre eles as juventudes. Resultado desse processo foi o projeto 

Civilização do Amor, que ofereceu orientações para a pastoral juvenil Latino-

Americana. O documento é fruto das experiências vivenciadas nos diferentes 

países que, compilado em uma única obra, oferece as lideranças juvenis uma 

memória do caminho percorrido e pautas para que os grupos possam construir 

seu caminho desde sua realidade. 

A Igreja no Brasil assumiu os documentos das conferências Latino-

Americanas e o projeto Civilização do Amor, como linha pastoral. No Brasil a 

CNBB, através da Campanha da Fraternidade (CF), que desde 1964, é realizada 

pela Igreja e tem uma abrangência nacional, tendo como principal objetivo 

evangelizar. A CF acontece durante a quaresma, os quarenta dias que 

antecedem a páscoa, e constitui espaço privilegiado de formação dentro da 

motivação proposta para cada ano.36 

A CF propôs em dois momentos que a Igreja no Brasil refletisse sobre as 

juventudes, em 1992 com o lema juventude caminho aberto, tendo como 

principal objetivo fazer com “que a Igreja e as pessoas de boa vontade se 

comprometam com a juventude, como agente de uma nova evangelização e 

como força transformadora da Igreja e da sociedade”. Em 2013, coincidindo com 

a Jornada Mundial da Juventude37 que aconteceu no Rio de Janeiro, propõe pela 

segunda vez com o tema fraternidade e juventude. 

Para orientar a pastoral juvenil na Igreja do Brasil, a CNBB lança em 2007 

o Documento 85, intitulado evangelização da juventude: desafios e perspectivas 

pastorais.  A obra destaca os jovens como mais propensos a mudanças e a 

                                                           
36 Disponível em https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/quaresma/qual-e-o-
objetivo-da-campanha-da-fraternidade/, acessado em 21/10/2019. 
37 Evento criado por São João Paulo II, em 1986, que reúne jovens católicos de todo o mundo. Tem o 
intuito de celebrar a fé em Jesus Cristo e mostrar o rosto jovem da Igreja.  
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aceitação do novo. Caracteriza este tempo como propício para uma ação 

evangelizadora, ressaltando o que as conferências latino-americanas já 

chamavam atenção referente à realidade em que as juventudes estão inseridas 

como lugar de missão e a necessidade de uma adequação de linguagem. “Em 

cada época há necessidade de adequar as concepções e as práticas de 

evangelização para se relacionar com os jovens” (Doc. Nº 85, 2007, p. 37) 

Referente a este documento da CNBB e fazendo uma leitura da realidade 

eclesial, Sá (2010) ressalta que: 

 

A conjuntura eclesial da evangelização da juventude inspira muitos 
cuidados: a situação interna das dioceses refletia muitas dificuldades 
em termos da diversidade de visões de Igreja, de mundo, de 
concepções de evangelização, que resultavam em muitos conflitos de 
ideias entre aqueles que trabalhavam na evangelização da juventude, 
especialmente das pastorais e movimentos eclesiais (SÁ, 2010, p. 
174). 
 
 

Parece-me que pela colocação de Sá (2010), o contexto eclesial passa 

por um momento de organização interna, grupos novos vão surgindo com 

características próprias e diferentes do que se estava acostumado. O cenário 

eclesial no Brasil vem mudando nas últimas décadas, o que também é ressaltado 

no documento, pois a forma de atuação pastoral também precisa passar por 

processo de atualização. 

 

A Igreja enfrenta o desafio de evangelizar uma geração com 
características diferentes das gerações anteriores. Trata-se de uma 
geração formada pela imagem, acostumada com estímulos constantes 
para manter sua atenção, para quem o “sentir” é mais importante do 
que o “pensar”, que, às vezes, tem um “eu” muito fragilizado, com 
dificuldade de adesão a compromissos de longo prazo, aberta à 
dimensão espiritual da vida, mas que frequentemente rejeita a religião 
institucionalizada. (Doc. Nº  85, 2007, p. 82-3) 
 
 

 É interessante observar a diferença que faz o documento, entre gerações 

anteriores e atuais. Por gerações anteriores a ênfase é dada nos jovens que 

viveram a transição pós Concílio Vaticano II, como já mencionado, a ICAR 

assumiu, no Brasil, o caminho proposto pelas conferências. Neste momento, 

diante da diversidade de oferta direcionadas na Igreja por diversos grupos, temos 

um aumento significativo de grupos vinculados a RCC e uma diminuição de 



83 
 

grupos mais vinculados a uma dinâmica de pastoral, vinculada com outros 

movimentos populares.  

Para atender a demanda e aos diferentes interesses, a ICAR também 

diversificou o número de propostas voltadas a este público juvenil. O que vai ao 

encontro do que Bourdieu (2007), já destacava ao falar do interesse religioso: 

 

Na medida em que os interesses religiosos têm por princípio a 
necessidade de justificar a existência numa dada posição social, eles 
são diretamente determinados pela situação social. Logo, a mensagem 
religiosa mais capaz de satisfazer a demanda religiosa de um grupo e, 
portanto, de exercer sobre ele sua ação propriamente simbólica de 
mobilização, é aquela que lhe fornece um (quase) sistema de 
justificativas de existir enquanto ocupante de uma posição social 
determinada (BOURDIEU, 2007, p. 86). 
 
 

Em um contexto de tantas ofertas, é necessária criatividade para estar 

com as juventudes, pois como já sinalizado anteriormente, é próprio das novas 

gerações a disposição para experimentar o novo. A busca de muitos jovens é 

voltada ao desejo de encontrar uma certa estabilidade, um ambiente onde possa 

ser ele mesmo e manter sua relação com o sagrado. 

Diante do desafio que a ICAR vem encontrando no processo de 

aproximação com as juventudes, os bispos foram convocados pelo Papa 

Francisco para um sínodo38 sobre juventude. O sínodo aconteceu em outubro 

de 2018 e ainda está em fase  de estudo e aprofundamento por toda a Igreja. 

Das questões abordadas neste encontro destacam-se: linguagem, visibilidade, 

acolhida, uma chamada forte para que a ICAR possa perceber o jovem como 

agente de transformação que ajuda no processo de evangelização e não só 

como destinatário da mensagem. 

 

2.2.2. Juventudes urbana de Goiânia 

 

 As sociedades se caracterizam pela diversidade de campos que a 

compõe, marcada pela produção e ao mesmo tempo de oferta de consumo, 

possui um dinamismo constante. Comblin (1999) vai destacar que as cidades 

vivem de novidades, alimentam a necessidade de estar sempre mudando. Faz 

                                                           
38 Assembleia geral na qual o Papa, bispo de Roma, convoca todos os bispos para tratar de uma temática 
que seja emergente na Igreja. 
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ainda o contraponto ao que é alimentado no imaginário coletivo de que o 

movimento é parte indenitária da cidade, contexto urbano e o pouco movimento, 

relacionado ao ambiente rural, que se expressa nas atitudes de seus habitantes. 

 Em seu estudo sobre o declínio do individualismo nas sociedades, 

Maffesoli (1998) destaca que houve um esforço social para deixar bem marcado 

o sujeito e suas particularidades, individuo autônomo e independente. Em sua 

obra, oferece elementos que nos ajuda a compreender um movimento comum 

entes as pessoas, o de aglutinação, indo na contramão do individualismo, ao 

falar do papel da comunidade. 

 

A função da comunidade pode ser perfeitamente desindividualizante. 
Ela cria uma união em pontilhado que não significa uma presença 
plena no outro (o que remete ao político), mas antes estabelece uma 
relação oca que chamarei de relação táctil: na massa a gente se cruza, 
se roça, se toca, interações se estabelecem, cristalizações se operam 
e grupos se formam (MAFFESOLI, 1998, p. 102). 
 
 

Pode-se compreender, a partir do autor, que em contextos de grandes 

centros de urbanização, é comum a valorização do individual, enquanto que a 

dimensão do coletivo, do grupo corre o risco de ser desconsiderado. 

A capital Goiânia, atualmente com a população estimada em 1.516.113, 

segundo site do IBGE39, é uma das capitais que mais cresceram nos últimos 

anos, o que nos dá elementos para considera-la como um centro de urbanização 

em expansão. Um dos fatores que contribuí neste crescimento é a migração de 

pessoas, especialmente jovens do interior do estado e de estados próximos 

como Bahia, Maranhão, Pará, Minas Gerais dentre outros, em busca de trabalho 

e continuidade aos estudos acadêmicos.  

Observemos o gráfico disponível no site do IBGE, referente ao censo de 

2010, convido a olharmos com atenção o número da população jovem residente 

na capital de Goiás, em relação aos demais grupos por faixa etária. O gráfico 

está organizado por idades, e dividido entre o sexo masculino e feminino. 

                                                           
39 Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/goiania/panorama, acesso em 01 de novembro 
de 2019. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/goiania/panorama
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Disponível em https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=26&uf=52#topo_piramide, 
acesso: novembro de 2019. 

 

 Observe que até os 14 anos de idade o sexo masculino é maioria na 

capital, porém os números vão mostrando que a partir dos 15 anos de idade há 

uma diminuição gradativa no número de homens e um aumento no grupo de 

mulheres. O que leva a pensar essa diminuição gradativa entre os de sexo 

masculino? Migração para outros estados, cidades do interior de Goiás ou 

mortes? Vejamos alguns fatores que podem nos ajudar a compreender melhor 

o que gráfico apresenta. 

Goiânia é a terceira capital mais jovem do país e, segundo dados 

divulgados pelo IBGE (2010), a capital ocupa o décimo segundo lugar no número 

da população, outra característica é a quantidade de migrantes vindos de outros 

estados brasileiros, o número tem crescido a cada ano.  

 O Atlas da violência (2019), apresenta dados nacionais em relação à 

criminalidade no país. Chama a atenção em relação à questão dos homicídios 

no estado de Goiás entre os jovens de sexo masculino: 

 

A criminalidade violenta vem sendo fortemente relacionada ao sexo 
masculino e ao grupo etário dos jovens de 15 a 29 anos. Observando 
especificamente o grupo dos homens jovens, a taxa de homicídios por 
100 mil habitantes chega a 130,4 em 2017. Dos 35.783 jovens 
assassinados em 2017, 94,4% (33.772) eram do sexo masculino. Para 
todos os estados, quando é feito o recorte de homens jovens, a taxa 

https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=26&uf=52#topo_piramide
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de homicídios apresenta considerável elevação em relação à taxa geral 
de homicídios de jovens. (Atlas da violência 2019, p.27). 
 
 

 Os dados apresentados correspondem à média nacional, o Atlas da 

violência (2019), demonstra um aumento gradativo no número de homicídio no 

estado de Goiás de 2007 a 2017, entre os jovens de 15 a 29 anos o índice é 

mais alto entre os de sexo masculino, o aumento registrado aponta que no 

percurso de dez anos a violência tem crescido bastante. Os dados sem o recorte 

de sexo registram que em 2017 foram registrados 849 homicídios e em 2017 

registrou-se 1601 casos de homicídios. Fazendo recorte entre os jovens de sexo 

masculino os números também dobraram de em 2007 foram registrados 289 

homicídios e em 2017 com 1491 homicídios40. 

 Ao iniciar nossa reflexão sobre o contexto urbano, foi sinalizado o 

movimento de individuação que parece ser comum, fator que pode gerar o 

esvaziamento de si. Maffesoli (1998) aponta que o movimento é simultâneo, gera 

esvaziamento, porém também provoca encontros. 

 

A modernidade, ao mesmo tempo que multiplicou a possibilidade das 
relações sociais, esvaziou-se em parte, de todo conteúdo real. Esta foi, 
em particular, uma característica das metrópoles modernas. E 
sabemos que esse processo não contribuiu pouco para a solidão 
gregária sobre a qual tanto se tem falado. A Pós-modernidade tende a 
favorecer, nas megalópoles contemporâneas, ao mesmo tempo o 
recolhimento no próprio grupo e um aprofundamento das relações no 
interior desses grupos (MAFFESOLI, 1998, p. 126). 
 
 

 Um dos agrupamentos que tem se tornado comum no contexto urbano 

são os espaços religiosos, para os participantes, um ambiente carregado de 

sentido que permite tocar a vida interior, nas palavras de Maffesoli (1998). 

A ICAR, conhecedora desta realidade de vulnerabilidade em que se 

encontram os jovens, através da Pastoral das Juventudes41, iniciou um trabalho 

com a participação de organismos eclesiais e não eclesiais com o “objetivo 

denunciar os altos índices de mortes de jovens e propor políticas que alterem 

esta realidade”42. A Campanha Nacional Contra a Violência e Extermínio de 

                                                           
40 Informações disponíveis no Atlas da Violência 2019. 
41 Pastoral da Juventude, Pastoral da Juventude do Meio Popular, Pastoral da Juventude Rural e Pastoral 
da Juventude Estudantil. 
42 Disponível em https://jovensconectados.org.br/pastorais-da-juventude-chamam-a-atencao-do-pais-
para-a-violencia-contra-os-jovens.html. Acesso em nov. 2019. 
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Jovens teve seu início em 2008 ganhando força nacional e esteve em ação até 

2014.  

Além do homicídio, o suicídio está em evidência entre os adolescentes e 

jovens. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é apontado como 

a segunda causa de mortes entre os jovens de 15 a 29 anos43. As causas que 

levam o jovem a interromper sua vida são variadas, segundo site da juventude 

em marcha, entre os principais fatores está a pobreza, as drogas, uso de armas 

de fogo e envolvimento em gangues44.  

Diante dessa realidade a religião é apresentada e oferecida, como 

portadora dos bens de salvação, garantindo segurança em troca de uma 

fidelização por parte dos participantes.  

 A questão religiosa nas cidades, também em Goiânia e região 

metropolitana, passa por essa mesma dinâmica, aos jovens, destaca Comblin 

(1999), é importante oferecer coisas novas, que sejam atuais e dialoguem com 

as novas gerações, levando em consideração que quanto maior a cidade, maior 

a diversidade religiosa que se oferece a população. 

 Essa dinâmica do campo religioso de ir adequando-se aos interesses dos 

grupos afins, neste caso das juventudes, pode ser melhor compreendida a partir 

de Bourdieu (2007), quando este afirma que “a mensagem religiosa mais capaz 

de satisfazer o interesse religioso de um grupo determinado de leigos [...] é 

aquela que lhe fornece um sistema de justificação”. 

 A ICAR nos últimos anos ampliou o número de ofertas para os jovens, 

oferendo diferentes grupos juvenis com características diversificadas, a fim de 

atender as necessidades e interesses das novas gerações, os grupos são 

agrupados em pelo menos cinco blocos: pastorais da juventude, movimentos 

eclesiais, congregações religiosas, novas comunidades e grupos paroquiais. 

 As instituições colaboradoras estão inseridas dentro destes blocos sendo 

a JT um grupo congregacional e os jovens shalom grupo das novas 

comunidades. Seguindo nosso estudo, passaremos a identificar o que cada 

grupo oferece aos jovens. 

 

                                                           
43 Disponível em http://saude.gov.br/saude-de-a-z/suicidio#publicacoes. Acesso nov. de 2019. 
44 Disponível em http://juventudeemmarcha.org. Acesso em nov. 2019. 

http://saude.gov.br/saude-de-a-z/suicidio#publicacoes
http://juventudeemmarcha.org/
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2.2.3. Juventudes nas Instituições Teresianas 

 

Como parte da ICAR as instituições teresianas, colaboradoras desta 

pesquisa, tem sua forma especifica de compreender as juventudes. É importante 

conhecer as duas visões para diagnosticar semelhanças e particularidades em 

cada uma. 

 A CSTJ realizou em junho de 2015 em parceria com Centro Internacional 

Teresiano (CIT) um curso para refletir sobre a Pastoral Juvenil Vocacional 

Teresiana (PJVT). Em seu documento conclusivo, ao falar de juventude deixa 

claro de que jovens estão falando, qual seu olhar sobre este grupo. 

 

[...] chamado carismático a caminhar com os jovens, acolhendo seus 
contextos, nos dispõe a recordá-los como sinais de esperança, a 
descobrir seus dons e a crer em sua possibilidade de transformação. 
São imagem e semelhança de Deus, cheios de possibilidades, 
inquietos, vitais, expressivos, afetivos, buscadores de experiências, 
abertos a transformação, porém também vulneráveis, filtradores de 
uma sociedade herdada. Valorizam referencias autênticos que lhes 
ofereçam testemunho de vida e de fé, espaço de escuta, confiança e 
acompanhamento. Os jovens se encontram em um momento vital de 
construção de sua identidade, desde o conhecimento de sua própria 
história e suas sombras. São chamados a ser protagonistas de seus 
processos e da transformação do mundo (Documento Conclusivo - CIT 
PJVT, 2015). 
 
 

   Percebe-se uma associação entre juventude e futuro. Apresenta os jovens 

como imagem de Deus, como um grupo que apresenta possibilidades diante dos 

desafios, que demonstra abertura e flexibilidade, ao mesmo tempo reclama por 

autenticidade. A CSTJ dá a entender que se dispõe a caminhar com os jovens, 

contribuindo para que sejam protagonistas de sua história. 

 A CCSh tem sua origem com um jovem de vinte e cinco anos, Moisés 

Azevedo, como já abordado anteriormente. A instituição surge de um jovem para 

outros jovens. Nos escritos da comunidade encontramos expresso, pelo 

fundador, Azevedo (2012), que todos os chamados ao carisma shalom, tenham 

um carinho e cuidado especial pela juventude, não esquecendo que o objetivo 

principal é “levar a Palavra de Deus aos jovens através de uma lanchonete e 

uma livraria” (AZEVEDO, 2012, p. 141).  

 Segundo Azevedo (2012), os jovens são os receptores e comunicadores 

da mensagem da CCSh, os que pensam e realizam as ações voltadas para as 

juventudes. Não encontramos um conceito fechado de como a comunidade 
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percebe as juventudes, mas é possível entender nas entrelinhas dos escritos 

que os jovens são o centro de seu carisma, os que merecem muito cuidado e 

proteção. 

 Pelos dados obtidos durante essa pesquisa nos documentos das 

instituições teresianas, o lugar dos jovens nas duas instituições parece ser de 

destaque e cuidado ao mesmo tempo. Na medida em que se aprofunda as 

dinâmicas da CCSh e CSTJ, percebe-se que há um movimento de atualizar-se 

constantemente, me parece que os jovens são acolhidos em sua individualidade 

e motivados a conviver em grupo.  

 

Síntese do capítulo 
 

 Ao concluir este capítulo, nos deparamos diante das representações que 

são produziras pelas instituições teresianas e ofertadas aos seus participantes 

através das atividades que realizam. Algumas dessas representações identifico 

como comuns aos dois grupos, outras me pareceu mais específica de cada 

expressão. 

Ambas as instituições apresentam a figura de Santa Teresa de Jesus, 

como modelo a ser seguido, apresentam como possibilidade a convivência entre 

as realidades sagrado e profano, bem e mal, a prática da oração é apresentada 

como mediação para alcançar o numinoso, o qual é chamado de Jesus, sendo 

ele para as instituições a finalidade última e expressão do numinoso. 

A CCSh, através de seus escritos, apresenta a dimensão da humildade e 

vulnerabilidade como elementos que caracterizam entrega total de seus 

participantes, para fazer parte da obra Shalom, seus membros são chamados a 

esvaziar-se. A CSTJ traz como características as relações sociais de 

solidariedade, representadas, através das obras de caridade para pessoas em 

situação de vulnerabilidade. 

 Essas foram algumas das representações que ficaram claras durante o 

processo de investigação deste capítulo, no capítulo três, cruzaremos os 

resultados da pesquisa de campo com as representações simbólicas das 

instituições, com uma metodologia inclusiva. 
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CAPÍTULO 3: REPRESENTAÇÕES RELIGIOSAS INTERNALIZADAS NOS 
JOVENS POR MEIO DA APREENSÃO DO HABITUS 

 

 Chegamos ao terceiro capítulo, com um desafio grande pela frente, é o 

momento de fazer síntese do caminho percorrido até aqui, confirmar ou não a 

hipótese levantada de que as instituições coparticipantes desta pesquisa, 

conseguem estabelecer um vínculo com os jovens, através de suas 

representações religiosas. O ponto de partida é a base teórica e metodológica 

que vem sustentando o percurso e ajudando a compreender a relações que as 

juventudes estabelecem com o espaço religioso. 

 Os dados que serão apresentados é fruto da pesquisa participante na 

CSTJ e na CCSh de julho a novembro de 2019. Neste período foi me 

possibilitado participar de momentos significativos com cada instituição. 

 Com a CCSh participei do Seminário de Vida no Espirito Santo de 26 a 28 

de julho, que aconteceu na cidade de Hidrolândia, na fazenda Água Limpa. O 

título do seminário foi ‘Só tenho hoje’, trouxe como provocação aos participantes 

a frase: Chega de viver as mesmas coisas, venha experimentar de algo novo e 

que marcará sua vida para sempre!45. De cada seminário realizado pela CCSh é 

formado um novo grupo de oração, pude participar dos encontros nos primeiros 

meses do grupo de oração. 

 Na CSTJ, pude participar de encontros nos quais os jovens estavam se 

preparando para um encontro nacional, de ações promovidas para conseguir 

recurso financeiro para o encontro, novenas, entrega do caldo46 na UPA Buriti 

Serene e no Cais Colina Azul. Tive também a possibilidade de acompanhar os 

participantes de Aparecida de Goiânia ao encontro nacional da JT que aconteceu 

de 05 a 08 de setembro na cidade de Itupiranga – PA. 

                                                           
45 Disponível em https://www.comshalom.org/event/seminario-de-vida-so-tenho-hoje-2/. Acesso em 
jan 2020. 
46 Alguns jovens trabalham na área de saúde, trouxeram para o grupo que muitas pessoas passavam o dia 
aguardando atendimento, ou vaga para internação e algumas pessoas não tinham recursos para se 
alimentar. A partir dessa realidade os jovens se reúnem e cada um doa algum ingrediente para o caldo, 
os que podem ajudam a preparar e, à noite, após expediente do trabalho se reúnem e vão juntos nas 
unidades de saúde oferecer gratuitamente o caldo que prepararam. Eles se dividem da seguinte forma, 
enquanto um grupo serve o caldo, outros fazem a entrega, um outro grupo fica em local um pouco mais 
afastado das panelas de caldo cantando músicas religiosas. Antes de saírem do local, fazem juntos um 
momento de oração. 

https://www.comshalom.org/event/seminario-de-vida-so-tenho-hoje-2/
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 Foi um processo interessante, em ambas as instituições, fui sempre bem 

acolhida por todos, a receptividade, interesse e curiosidade dos jovens quando 

falava da pesquisa, sempre me surpreendeu. Pude perceber cada um desde 

suas particularidades, o olhar dos jovens chegava a brilhar diferente quando 

falavam de seus grupos de fé, do que buscam e encontram na instituição. 

   Neste processo, também encontrei desafios, sendo o maior deles o de 

lidar comigo mesma, com a religiosa que habita em mim, e que nem sempre 

conseguiu deixar espaços para a cientista falar. Nos espaços de diálogo com os 

jovens enxergavam sempre a freira e temo que isso possa ter condicionado a 

pesquisa. Mas me atrevi a fazer a coleta de dados e uma leitura sobre elas. 

 O que apresento neste capítulo é uma forma de ler o material coletado, 

há outras formas de ler e espero que o leitor se sinta na liberdade de também ir 

fazendo sua leitura e construindo suas próprias conclusões. Foi realizado a 

entrevista com nove jovens que fazem parte destes grupos, sendo cinco da 

CCSh e quatro da CSTJ, eram para ser cinco, mas uma desistiu de participar da 

pesquisa no decorrer do processo. 

 Apresente, em dois quadros, alguns dados que foram obtidos no decorrer 

da pesquisa, dos jovens colaboradores, a fim de que o leitor possa ter presente 

o lugar de fala de cada jovem, ao fazer a leitura das contribuições que foram 

oferecendo para esta investigação. 

QUADRO 1: Dados dos jovens da CCSH 

NOME  IDADE INFORMAÇÕES 

Pedro 22 anos Natural do Rio de Janeiro, Consagrado da Comunidade de Vida 
da CCSH, responsável pela secretaria jovem. Está em Goiânia 
desde janeiro de 2019. Ensino Médio incompleto. Filho de pais 
divorciados, sendo a mãe evangélica e o pai católico.  

Joana  23 anos Natural de Majorlândia – Ceará. Filha de pais separados, sendo 
a mais velha das três irmãs. Consagrada da Comunidade de Vida 
da CCSH. Ensino Médio Completo. Está em Goiânia desde maio 
de 2019 como coordenadora apostólica de Goiânia. 

Regina  31 anos Natural de São Paulo, Consagrada da Comunidade de Vida da 
CCSH a 4 anos, mas já faz parte a 6 anos. Chegou em Goiânia 
em 2015, a CCSH ainda estava no início de fundação. 

Maria 24 anos Natural do Rio de Janeiro, filha única de pais separados, veio 
para Goiânia no final de 2017, devido a mudança de trabalho do 
padrasto. Cursa Engenharia de Alimentos na UFG. Postulante da 
Comunidade de Aliança da CCSH.  

Patricia 29 anos Natural de Goiânia – GO, com uma influência da Igreja 
Presbiteriana, da parte do pai e Católica, da parte da mãe. Curso 
Superior completo, participou durante todo período da faculdade 
do Grupo de Oração Universitária – GOU/RCC. Atualmente é 
postulante da Comunidade de Aliança da CCSH, Ensino Superior 
completo. 
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QUADRO 2: Dados dos jovens da JT 

NOME  IDADE INFORMAÇÕES 

Ana 21 anos Natural de Goiás, família católica composta pelos pais e três 
filhos, sendo duas mulheres e um homem, Ana é a mais nova. 
Universitária da UFG, cursando o segundo semestre de 
Agronomia. Começou a participar dos espaços teresianos desde 
12 anos com seus irmãos. 

Sofia 25 anos Natural do Maranhão, sua família migrou para Goiás em 1997, 
em busca de melhores condições de vida, quando ela tinha 4 
anos de idade. Sua família é católica e desde muito jovem já 
participava dos grupos juvenis. Em 2008 começou a ter contato 
com as irmãs teresianas, grupo que segue participando até o 
presente momento. Cursa Veterinária da UFG. 

Paulo 28 anos Natural de Rondônia, veio para Goiás quando tinha menos de um 
ano de idade. Filho de pais separados é o mais velho de dois 
irmãos. Formado em Assistência Social pela PUC Goiás. 
Homossexual é militando da causa LGBT. 

Débora 18 anos Nasceu em Aparecida de Goiânia – GO, filha de paraibanos. 
Filha única, mas já teve dois irmãos mais velhos e faleceram 
ainda adolescentes por causas naturais. No período da entrevista  
fazia pré-vestibular com o objetivo de cursar medicina na UFG. 
Começou a participar do grupo teresiana em agosto de 2018, 
após participar de uma semana missionária. 
Observação: Débora foi aprovada com a nota do ENEM para o 
curso de enfermagem da UFG no início de 2020. 

 

A leitura que fiz para identificar as representações religiosas das 

juventudes partem de três pontos, a saber: a religião na trajetória de vida dos 

jovens; vida acadêmica; experiência de Deus e pertencimento a um grupo. Cada 

um destes aspectos foram citados pelos jovens colaboradores durante nossas 

conversas, alguns com mais intensidade que outros. 

 

3.1 A Religião na trajetória de vida das juventudes 

 

 Um elemento que chama atenção de pesquisadores, como Novaes (2018) 

e Sofiati (2011) é a temática que relaciona juventudes e religião, como os jovens 

de uma geração com características tão diversas, como a atual, buscam e 

vivenciam a dimensão religiosa em suas vidas.  

 Novaes (2018) destaca que os jovens desta geração buscam estar em 

espaços que lhes ofereçam sentido e energia para vida. 

 

Os jovens contemporâneos vivem um tempo em que as religiões não 
são mais as principais fontes distribuidoras de sentido e imagens 
estáveis da vida entregues de geração a geração pelas autoridades 
religiosas, reconhecidas como tal. [...] Hoje, embora o catolicismo 
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continue sendo a religião da maioria dos brasileiros, para uma parcela 
significativa da população, sobretudo para os jovens, as buscas e 
escolhas religiosas já não estão necessariamente relacionadas com 
desfiliação, desafeição ou oposição ao catolicismo dominante. [...], 
trata-se de um processo que comporta continuidades e 
descontinuidades (NOVAES, 2018, p. 366-367). 
 
 

 As juventudes que estão inseridas neste contexto de urbanização têm um 

campo de relação vasto e atrativo, para alguns jovens, a participação no 

ambiente religioso já não se limita a tradição familiar, sendo eles os que fazem 

suas opções a partir do que vão experimentando em diferentes ambientes. 

Embora esta não seja a realidade dos jovens depoentes desta pesquisa pois 

estes, em sua maioria, seguiram na ICAR por influência familiar, o que abordarei 

na sequência do texto, destaco as relações que estes jovens estabelecem com 

a religião, carregadas de significados recebidos de seu meio familiar. Talvez por 

serem, a maioria migrantes ou filhos de migrantes, provenientes de outros 

estados do Brasil, as relações familiares se reforcem e se tornam principais 

fontes, na construção da subjetividade e promoção de vínculos sociais com 

outras instituições, dentre elas a ICAR. 

 Partindo desta reflexão, pode-se verificar o que Mafesoli (1998), chama 

de tribos urbanas, ou seja, a forma como estas novas gerações se organizam se 

contrapondo à tendência ao individualismo, a qual sustenta também instituições 

como a ICAR. 

 O que destaca Ana (21), ao se referir a outros jovens, pode nos ajudar a 

compreender o que o autor destaca, há vínculos que se estabelecem que 

ultrapassam a dimensão familiar e a tradição. 

 

O jovem vai pela forma de conhecer outras pessoas, porque (a JT)47 é  
um grupo muito extenso, tem (jovens)48 de várias regiões e lugares. Eu 
acho que a vontade de tá ali, viver aquele momento com as outras 
pessoas, de outras regiões, de outras culturas, faz com que o jovem 
continue a participar (Ana, 21 anos, participante da JT[sic]). 
 
 

Ana (21), aponta um elemento que confirma a teoria de tribos urbanas de 

Mafesoli (1998), ao destacar que as novas gerações gostam de se encontrar e 

formam grupos de uma forma tão natural que chegam a contrapor o modelo de 

                                                           
47 Acréscimo meu. 
48 Acréscimo meu. 
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organização social, que geralmente foca na individualidade. Sobre essas 

relações de amizade, o autor destaca: 

 

Esse sentimento de força comum, essa sensibilidade mística que 
fundamenta a perdurância, utiliza vetores bem triviais. Sem que seja 
possível analisa-los aqui, trata-se de todos esses lugares de 
conversação, ou de maneira mais ampla, da convivialidade (Maffesoli, 
1998, p. 37). 
 
 

O campo religioso, pode se configurar como esse lugar de encontro entre 

os jovens, como se observa nos relatos: Sofia (25 anos), “o convívio diário ajuda 

bastante; Ana (21 anos), “acho que é vontade, vai muito da pessoa”; Débora (18 

anos), “permaneço pela fé, eu não quero sair”; Maria (24 anos), “muitas vezes a 

gente persevera no caminho, porque a gente vê aquela pessoa, ela é feliz de 

verdade e quer buscar essa felicidade”. 

 Um outro dado relevante apontado na obra de Sofiati (2011, p. 36), diz 

respeito a como os jovens se organizam. Para o autor “a religião se consolidou 

como uma das principais formas de organização grupal da juventude”, o que 

pude ir confirmando no decorrer da pesquisa de campo. 

Destaco que dos nove jovens participantes, somente três nasceram no 

estado de Goiás, e deste três os pais de um dos jovens são migrantes do 

Nordeste. Esse é um dado que destaco e que fez diferença na forma de ler o 

que os jovens foram partilhando.   

 Ao fazer a reconstrução da trajetória de vida dos jovens, pude perceber 

como foram se aproximando da prática religiosa. Com exceção de dois jovens, 

um migrante e outro nativo de Goiás, os demais entrevistados todos citaram a 

família, o pai ou a mãe, como aqueles que os conduziam para a Igreja. Destes 

apenas um jovem é nativo, os demais todos migrantes. As memórias de alguns 

rementem-se a oração do terço em família, como descreve uma das 

participantes da JT:  

 

Eu lembro mais ou menos da primeira vez que eu fui na Perpétuo 
Socorro49, assim que a gente chegou, eu lembro que era uma 
capelinha... eu lembro como se fosse hoje, eu pequenininha e minha 
mãe chamando para visitar uma igreja. A gente foi e a gente nunca 
mais saiu de lá, faz anos (Sofia, 25 anos, participante da JT[sic]). 
 

                                                           
49 Nome da comunidade que participa. 
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Sofia (25 anos), assim como a maioria dos jovens que colaboraram com 

esta pesquisa, faz parte da parcela das juventudes que recebeu de seus pais o 

que chamarei de herança religiosa, ou seja, a transmissão da tradição da ICAR. 

Débora, 18 anos, fala com orgulho que quem a levou para igreja foi sua mãe. 

 

A religião aqui em casa sempre foi muito, muito presente, a minha mãe 
desde pequena ela vai muito na igreja. Quando eu nasci a minha mãe 
já estava incluída no âmbito de igreja. Quando a Divino50 foi formada 
eu já estava lá dentro. A minha mãe é co-fundadora... eu lembro de eu 
tá sempre perto, sempre dentro da comunidade51. Quando eu fui para 
a Igreja pela primeira vez? Quando eu nasci. Desde pequenininha, 
desde quando a Divino era de chão batido, não tinha cadeira, fazia (o 
culto)52 debaixo da árvore, a gente já tava lá (Débora, 18 anos, 
participante da JT[sic]). 
 
 

Parece-me que Débora, não faz distinção da sua vida com sua prática 

religiosa, como ela mesma destaca o tempo de sua participação “quando eu 

nasci”. A relação com o sagrado, a vivência na comunidade de fé53 ganha um 

valor diferente para cada jovem. Para Sofia, que destaca ter recebido muito de 

Deus, especialmente ao recordar como foi sair de sua terra natal e os primeiros 

anos de muita dificuldade que passaram, atribui as conquistas a Deus. 

 

A gente já passou muita dificuldade, na época era só mesmo as quatro 
paredes da casa, não tinha muita estrutura e era meu pai para 
sustentar todo mundo e minha mãe cuidava dos filhos, até que a gente 
cresceu o suficiente pra poder trabalhar, cuidar de crianças, fazer e 
vender enfeites de cabelo na escola e na comunidade. [...] Eu sempre 
gostei de ir na comunidade. Era bom! Eu ainda sinto essas 
necessidades, eu acho que faço pouco sabe, pra Deus eu acho, pra 
igreja, eu acho que faço pouco, deveria fazer mais, mas também não 
acho tempo suficiente pra fazer (Sofia, 25 anos, participante da JT[sic]). 
 
 

A jovem traz presente as dificuldades que a família passou ao chegar em 

Aparecida de Goiânia, sua família veio de Codó no Maranhão em busca de 

melhores condições, a religião, a igreja, foi um espaço em que se sentiram 

acolhidos e no qual todos puderam participar. Sofia em um momento de nosso 

                                                           
50 A igreja que Débora participa, leva o nome de Divino Espirito Santo. 
51 O termo comunidade é utilizado para se referir a igreja que pertence a uma paroquia. Na ICAR uma 
paróquia, em seu território geralmente tem um agrupamentos de comunidades, igrejas mais vinculadas 
a bairros. 
52 Acréscimo meu. 
53 Quando falo em comunidade de fé, me refiro a uma igreja católica que pode ser a paróquia, Igreja 
Matriz, ou uma comunidade que esteja vinculada a esta paróquia. 
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diálogo verbaliza que “recebi muito de Deus”, o que pode justificar o sentimento 

do “faço pouco pra Deus”. A certeza de Sofia, vai ao encontro do que a ICAR 

oferece a seus fies, a salvação como finalidade última através da pessoa de 

Jesus, o qual se alcança por meio da oração. 

 

[...] a mística é um repositório popular onde, além do individualismo e 
de seu ativismo projetivo, são reforçados uma experiência e um 
imaginário coletivos cuja sinergia forma esses conjuntos simbólicos 
que estão na base, no sentido forte do termo, de toda vida societal 
(MAFFESOLI, 1998, p.83). 
 
 

É interessante notar, como essas imagens estão claras no que relata os 

jovens, com expressões como a de Paulo “busco um lugar”, e de Sofia “eu dou 

prioridade de ir nas missas aos domingos... sinto um vazio de não ir durante a 

semana”. 

A aproximação da ICAR, como já sinalizado, nem sempre foi por meio dos 

pais, dois jovens se aproximaram pelas amizades e também pela curiosidade, 

como é o caso de Paulo, 28 anos, participante da JT, que relata que foi participar 

da igreja pelos amigos: “se nosso amigo ia pra igreja sábado pela manhã, não 

tinha ninguém pra brincar na rua, então a gente ia pra catequese, pra todo mundo 

brincar lá”. Já Joana, 23 anos, participante da CCSh, ao expressar que ia para 

igreja forçada pela mãe, mas tudo mudou após umas férias que passou com 

membros da CCSh, o qual relata que “não queria ser nada de igreja, [...] eu 

olhava tudo, me chama muita atenção a forma que eles brincavam, os jogos, eu 

sempre fui muito fã de jogos, então isso me atraiu bastante”, após esse período 

Joana buscou mais a igreja. 

Outros dois jovens, Patrícia de 29 anos e Pedro de 22 anos, ambos 

participantes da CCSh, cresceram em um ambiente familiar com no qual a 

prática religiosa integrava elementos do catolicismo e de outras igrejas cristãs.  

Ao descrever como foi sua inserção na igreja destacou: “desde criança foi 

minha mãe na insistência ali da catequese”, que por sua vez recebeu a tradição 

como herança de sua avó. Sobre sua avó materna, a jovem Patrícia fez questão 

de destacar que sua “avó era muito católica, missionária... ela morava no interior 

e sempre muito engajada. Ela que organizava do batizado ao casamento, às 

vezes ela tinha que viajar para socorrer alguém que estava doente”. A família de 

seu pai é presbiteriana, segundo a jovem seu pai não participa. 
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Com o jovem Pedro, o incentivo para participar da igreja veio de seu pai, 

que segundo o jovem, ele (seu pai), “sabia do risco que estava”. Foi o pai que o 

inscreveu em retiros para jovens e o colocou na catequese, mas, segundo relata 

o jovem, sua mudança radical aconteceu após o falecimento de seu avó. 

 

Assim que meu avó faleceu, eu decidi não viver mais as coisas como 
eu estava planejando, porque meu avó sempre dizia que eu precisava 
ser um menino bom, diferente, que eu era uma pessoa muito especial 
pra ele, que eu precisava fazer as pessoas o bem, pra não fazer o que 
ele fez. Isso me inspirou muito, me deu uma força interior grande pra 
fazer isso. Eu creio hoje firmemente que isso foi uma pedagogia de 
Deus na minha vida... por essa prova, deus me abriu o olhar pra outras 
coisas (Pedro, 22 anos, participante da CCSh [sic]). 
 
 

Como foi possível observar, a maioria dos jovens colaboradores foram 

receptores da tradição religiosa da ICAR, essa sendo transmitida  por gerações 

anteriores, confirmando assim o que já destaca Sofiati (2011) referindo-se ao 

espaço religioso, como um dos preferidos entre os jovens para formação de 

grupos. 

Assim, dos nove jovens colaboradores, dois foram participar da ICAR por 

meio de amigos ou terceiros que não estão inseridos na família biológica, os 

outros sete jovens todos receberam diretamente de seus pais, sendo que dois 

destes, também receberam influência da tradição evangélica. 

 

3.1.1 Vida acadêmica e religião: um dilema para muitos jovens 

 

Um desafio para ICAR no Brasil, apontado no Documento 85 da CNBB, é 

a aproximação dos jovens universitários. Quando o jovem com seus 18 a 20 

anos ingressam na universidade, uma das mudanças visíveis diz respeito ao 

tempo dedicado a religião, a vivência da fé, junto ao grupo que estava vinculado.  

 

À medida que avança o processo de escolaridade, em especial na fase 
universitária, os jovens se fascinam pela racionalidade das ciências e 
tecnologias, pela eficiência e organização da sociedade produtiva e do 
mercado, pelo compromisso com a transformação social, de tal forma 
que sua fé pode entrar, em alguns casos, em conflito com a razão; mas 
pode, também, amadurecer com a contribuição dessa razão (CNBB, 
Doc 85, p.108). 
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Como o documento aponta, esse tempo na universidade pode distanciar, 

como também pode favorecer o amadurecimento da fé. Para cinco dos jovens 

colaboradores esse é um período de crise, quatro dos jovens destacou a 

administração do tempo e um deles, alimentam o sentimento de traição à ICAR, 

um dos jovens faz referência a crise de fé, o que o mesmo jovem não se refere 

de forma negativa, ao contrário, para ele foi a possibilidade de “ampliar o olhar”.  

Os jovens participantes desta pesquisa, lidam de uma forma, a meu ver, 

peculiar quando o tema é religião e academia. Os jovens que moram na cidade 

de Aparecida de Goiânia, os que estão vinculados ao grupo JT, todos 

ingressaram na universidade mediante programas do Governo Federal, a saber: 

ENEM, SISU e ProUni, sendo que dos quatro um já concluiu o curso e os outros 

três seguem em níveis diferentes do curso. Na sequência do texto, apresento o 

que os jovens apresentam sobre a questão. 

Sofia, assim como outros tantos jovens, está na faculdade e passa pela 

dificuldade de conciliar seu tempo com os estudos, trabalho, família e Igreja. 

Para sanar um pouco dessa dialética que vive, a jovem busca priorizar algumas 

questões referentes à sua vivência religiosa: 

 

[...] pelo menos eu dou prioridade de ir na missa aos domingos. O grupo 
teresiano eu já dou uma prioridade maior, como eu faço pouca coisa, 
pelo menos eu já dou uma prioridade que é pra ter aquele sentimento 
de que tá fazendo alguma coisa, participando de algo (Sofia, 25 anos, 
participante da JT[sic]). 
 
 

Sentir que está vinculada ao grupo religioso, é algo muito valioso para 

Sofia, como ela mesma já sinalizou é o ambiente no qual sua família sempre 

esteve presente. Essa necessidade de estar com outras pessoas, trocar 

experiências, criar vínculos pode-se compreender melhor a partir da obra de 

Maffesoli (1998) ao apresentar o movimento dos indivíduos que vivem em 

sociedade e que passaram a criar grupos, as relações que se estabelecem 

nestes espaços, o autor chama de cimento afetivo, no qual a primazia não está 

centrada no indivíduo, mas nas relações que estes indivíduos estabelecem. 

Ao falar sobre sua vida acadêmica Paulo (28 anos), aponta como um 

tempo de lucidez em sua vida, como o próprio jovem relata. 
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Eu tive várias visões neste período de cinco anos de faculdade do que 
era a Igreja e questão de religião, a questão de diferenciar a religião da 
fé. Antes de saber diferenciar cada um, eu tive muito problema, meio 
que me afastava por uma coisa achando que era outra. Já hoje, eu sei 
que posso frequentar a JT, sabendo que eu não tenho que ter esse 
vínculo de tá todo domingo na missa (Paulo, 28 anos, participante da 
JT[sic]). 
 
 

Durante a vida acadêmica Paulo identifica como algo importante, 

conseguir separar “religião de fé”, para o jovem foi um processo que o ajudou 

muito a se compreender como pessoa de fé, já não precisava se “sentir 

desconfortável por discordar” do sacerdote, como relatou em nosso diálogo, 

conseguindo dar novo significado à igreja, ao afirmar que “hoje eu já tenho a 

noção de Igreja prédio, completamente diferente”. 

É interessante identificar os movimentos que geram nos jovens, o 

ingresso na universidade. Sofia (25 anos) é uma jovem que expressa bem o que 

vive, pois lida como um dilema que necessita estar negociando continuamente. 

Anteriormente expressava que se sentia “fazendo pouco pra Deus”, quando 

perguntei se a faculdade tinha mudado algo na sua forma de ver a ICAR, ela 

reconhece que houve mudança, destacando também o aumento de sua fé. 

 

Pra mim não influenciou muita coisa não, eu tenho a mesma visão da 
minha religião, eu gosto de ser católica, eu acredito muito naquilo que 
vivo, desde criança eu vivo aquilo e eu acredito muito, eu acho que 
aumentou foi mais a minha fé (Sofia, 25 anos, participante da JT[sic]). 
 
 

Ao mesmo tempo que tem essa consciência, por outro lado, atribui a 

faculdade a responsabilidade por sua não participação na igreja, ao recordar do 

que fazia: “antes eu fazia tanta coisa, que eu não tinha tempo pra mais nada, eu 

vivia pra igreja. A partir do momento em que eu entrei na faculdade, começou 

esse negócio, aí parece que eu larguei a igreja e agora também não tenho tanto 

tempo”. 

As jovens Ana (21 anos) e Débora (18 anos) estão iniciando a vida 

acadêmica, até o momento em que foi realizada a conversa para ambas 

participar ou não da igreja é uma questão de vontade, de prioridade. Débora 

acrescentou em sua partilha que também boa parte da participação dos jovens 

na igreja se deve a liderança do sacerdote, que na sua opinião, deveria ser o 

primeiro a motivar os jovens. 
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Para os jovens que participam da CCSh, a relação com a universidade é 

diferente das da TJ. Em seus escritos, sobre a profissionalização, Azevedo 

(2012) destaca que “é fundamental na Obra Shalom... devemos investir com 

empenho, sem esquecer nosso principal fundamento... a eficiência dos meios 

que o Senhor nos deu, depende fundamentalmente de nossa fidelidade à 

vocação (p.55). 

Para o jovem Pedro (22 anos) e Joana (23 anos), membros da 

comunidade de vida da CCSh, os estudos acadêmicos estão em segundo plano, 

o que vem primeiro é a missão Shalom. 

 

Não fazemos faculdade. Acontece que alguns irmãos eles são 
convidados ou podem pedir pra fazer uma faculdade... tudo isso é em 
vista não de você, porque você tenha que fazer, é em vista da missão, 
é tá no meio da missão, e a comunidade vai liberando nesse sentido 
(Joana 23 anos, participante da CCSh [sic]). 
 
 

O jovem Pedro, também confirma o que os escritos orientam e destaca: 

 

Só se a comunidade me pedir pra evangelizar, tudo que nós fazemos 
de faculdade, de estudo é o que a comunidade nos pedir em prol da 
evangelização. Fazer teologia, uma faculdade pra crescer em alguma 
coisa de forma profissional em eventos, administração pra poder 
acrescentar dentro da missão. Mas enquanto a comunidade não pode, 
a gente trabalha com o que aquilo que ela nos confia (Pedro, 22 anos, 
participante da CCSh [sic]). 
 
 

 Pelos relatos dos jovens da CCSh, entendo que a formação recebida 

dentro da comunidade é avaliada pelos participantes como muito positiva. 

Acreditam que se o jovem, a pessoa viver e alimentar de forma verdadeira o 

caminho de oração, o Espírito Santo vai dando a sabedoria, assim relatam. 

 Que a religião tem um papel importante na vida destes jovens, creio que 

não é ponto central da reflexão, porém faz-se necessário  compreender seu nível 

de alcance ou o poder de inferir e decidir na vida de um jovem. Para isso, vejo 

como importante entender, desde os jovens, como se dá a relação com Deus, 

com o sagrado que para eles dá sentido à sua fé. 
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3.1.2 Experiência com/de Deus 

 

 Entre as juventudes se torna cada vez mais comum escutar jovens falando 

que perderam o sentido de viver ou que reencontraram o sentido de sua vida. As 

mídias sociais acabam sendo um dos ambientes em que mais publicam. Sobre 

esse tema, Amora (2018), destaca que as novas gerações não fazem separação 

de lugar entre a vida e as mídias sociais. 

 Os jovens, em sua maioria são intensos em tudo que se propõem 

experimentar, me parece que quanto mais diferente e ousado é a proposta, seja 

ela religiosa ou não, mais buscam e se aproximam. Um exemplo recente foi o 

chamado jogo baleia azul, o qual com cinquenta desafios autodestrutivos, se 

espalhou com rapidez entre os jovens, com um suposto convite direto ao 

suicídio. 

Quando o tema é Deus ou religião, cada jovem, participantes do mesmo 

grupo, tem sua opinião para compartilhar e nem sempre estão de acordo entre 

si, como pode-se notar nos relatos de participantes da JT. Paulo (28 anos) 

destaca que “a igreja tem toda sua doutrina pra seguir, mas acho que poda muito 

a juventude”, na sequência de seu relato destaca ainda que “entende a religião, 

tem uma história de muitos anos, mas podia ser um pouquinho mais aberta”. 

Débora (18 anos), é enfática em sua colocação ao afirmar que “falta abertura pra 

todos os lados”. Ana (21 anos) destaca que “a relação do jovem com a igreja, tá 

um pouco distante, porque ele quer ir só no grupo e conversar com as pessoas 

e, na hora de ir à missa, não tá tendo ligação” e conclui afirmando que “a igreja 

é aberta”. Sofia (25 anos), direciona seu olhar a forma como a igreja estabelece 

relação com as, juventude, ao afirmar que é “oportunidade, é isso que falta 

dentro da Igreja, para que os jovens possam permanecer dentro da igreja. 

Me parece que Paulo, Débora e Sofia, partilham de uma visão mais 

parecida de igreja, atribuindo à instituição a responsabilidade pela falta de jovens 

nos espaços eclesiais, já Ana diverge um pouco desse olhar, pois destaca que 

é o jovem que deve buscar, pois como ela mesma destaca “a igreja é aberta”. 

Olhares diferentes e todos partícipes do mesmo grupo, o que me leva a crer que 

o ponto que os congrega seja as amizades que têm dentro do grupo JT.  

 Os jovens da CCSh, que colaboraram com a pesquisa, ao falarem da sua 

experiência com Deus, geralmente se remetem ao que chamam de momento de 
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conversão, o qual marca o início de sua participação mais consciente na ICAR e 

no grupo juvenil. 

 Pedro (22 anos), ao relatar como foi sua experiência com Deus, apontou 

em um momento que acredita ser quando o avô faleceu, pois neste momento 

identifica uma mudança em sua vida. Em outro momento aponta que foi 

justamente em um retiro que participou da CCSh em Fortaleza – CE que sua 

conversão foi completa. Assim descreve o jovem: 

 

Era a mesma sensação que tinha quando eu ia pro jogo do Vasco, só 
que melhor ainda, era impressionante, era algo que eu me encontrei, 
exatamente, eu me encontrei. Só que não sabia dá nome a isso, só 
ficava muito feliz. Entende? [...] eu voltei e me engajei mais ainda, não 
faltei um grupo de oração, eu cortei tudo que se possa imaginar, nunca 
mais apareci numa festa (Pedro, 22 anos, participante da CCSh[sic]). 
 
 

 Ao descrever o momento vivido, Pedro (22anos) o compara a um jogo de 

futebol, que é uma paixão sua. Esse momento que o jovem descreve nos remede 

ao que Durkheim (1989), chama de efervescência coletiva, o que Weiss (2013, 

p. 175) chama de “reação de estranhamento em relação ao seu próprio ser”, o 

que faz com que a pessoa, segundo Durkheim (1989), comece a “pensar e agir 

de modo diferente do que faria em tempos normais”. Nesta dinâmica a força do 

rito é um elemento chave para gerar solidariedade, fortalecendo o vínculo, deste 

e de outros jovens ao grupo religioso, no caso de Pedro (22 anos) a CCSH. 

A CCSh tem todo um cuidado em relação a música, som e pregadores54. 

Parece-me que em seus encontros e seminários, a intensidade com a qual 

vivenciam os momentos de oração, favorece e provoca esse sentimento coletivo, 

de que existe uma força maior que nos supera por inteiro, que na obra de 

Durkheim (1989) o autor chama de sagrado, que por sua vez, como bem destaca 

Weiss (2013, p.175), “coincide com aquilo que é extraordinário, extracoditiano, 

poderoso, transfigurador e, por que não, inexplicável”.  

Semelhante a Pedro (22 anos), Regina (31 anos) também participante da 

CCSh, ao falar da sua experiência, fala também dos compromissos que assumiu. 

 

Na minha experiência com Deus, na minha conversão, eu fui pro 
Shalom através de um amigo que me falou que ia ter um retiro, eu fui 

                                                           
54 Nome atribuído aos jovens e/ou adultos que trabalham determinados temas, a partir do testemunho 
da própria vida. 
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e fiquei apaixonada por Deus e pelo carisma, o modo de trabalhar, de 
acompanhar. Ninguém me falava que ia voltar, eu morava em 
Carapicuíba e ia pra Guarulhos, duas horas e meia de condução, e 
foram dois anos assim né, todo final de semana comprometido com a 
obra, com engajamento, grupo de oração. Então mesmo que eu 
participava antes da paróquia, mas não me saciava, eu encontrei 
realmente o lugar que me saciava e de fato ter encontrado, me engajei 
de cara (Regina, 31 anos, participante da CCSh[sic]). 
 

 

 Pode-se observar, a partir do relato de Pedro (22 anos) e Regina (31 

anos), que ambos buscavam um sentido para suas vidas, algo que pudessem 

preencher. Os momentos de oração que são ofertados durante os encontros e 

seminários na CCSh, oferece ao jovem uma via de acesso ao sagrado. Os dois 

jovens apontam que a participação no retiro da CCSh foi um espaço de encontro 

desse “algo a mais” que buscavam, que ambos chamam de Deus. Esse 

elemento do algo a mais compartilhado durante os ritos, orações, seminários, 

grupo de oração, é promove o que promove efervescência coletiva, que que 

Weiss (2013) destaca ao descrever que “existe um sentimento de exaltação, de 

transe, algo que faz com que os corpos e mentes se sintam como partes de algo 

que os domina”, essa força gera a dinamogenia que faz com que os jovens 

assumam para si o que é proposto pela instituição, como algo grande e sagrado. 

Joana (23 anos) identifica sua experiência com Deus, nas férias que a 

comunidade de vida foi passar em Crateús – CE, sua mãe trabalhou de 

cozinheira para a comunidade e levou as três filhas junto, pois não tinha com 

quem as deixar. A jovem Joana diz que:  

 

Essa foi a minha primeira experiência com Deus, foi através desse 
encontro com eles, eles me fizeram ter uma experiência com Deus, 
assim, eu não sei se foi intencional, hoje eu percebo que foi intencional, 
porque tudo que a gente faz é para evangelizar, até as férias 
comunitárias que a gente vai é pra evangelizar (Joana, 23 anos, CCSh 
[sic]). 
 
 

 Esse sentimento que os domina, os jovens chamam de Deus e querem 

dá o melhor de si para ele. Para esses jovens a sensibilidade ao sagrado é tanta 

que tudo passa a ser sinal de revelação divina. Pedro partilhou um desses 

momentos. 

 

Levei minha namorada para o retiro da CCSh, no domingo quando 
estava se arrumando para ir embora, Deus pediu pra terminar o meu 
namoro, não sabia nem porque, aí Deus me falou que na frente ele me 
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responderia porquê55... foi a primeira vez que eu correspondia a 
vontade de Deus. Quando acabou pronto, minha vida de oração deu 
um salto (Pedro, 22 anos, participante da CCSh). 
 
 

 A experiência vivida por Pedro, Joana e Regina, nos retiros e encontros 

dentro da CCSh, pelo que relatam, me parece ter sido algo que não pertencia a 

este mundo, a grandeza do vivido foi tanta que decidiram sair de suas casas e 

seguir a Deus dentro das comunidades. 

Sobre essa força experiência pelos jovens Weiss (2013) destaca: 

 

Num sistema religioso há muitas ideias, mas só algumas delas possuem um 
caráter inviolável, que o fiel não ousa questionar. É o que Durkheim chama 
de “interdito da crítica”, que é mais um tipo de interdito dentre os muitos que 
podem proteger aquilo que é sagrado. Sempre que se adere a algo que não 
se aceita questionar, que está acima de qualquer outra coisa, pode-se dizer 
que se está em face de algo que é sagrado (WEISS, 2013, p.170-171). 
 

 

 Me parece que os jovens vinculados a CCSh, ao fazerem o que nominam 

de experiência com Deus, assumem um pouco essa postura mais radical de 

comprometimento e ao mesmo tempo de convencimento de que o que de fato  

vivem é fruto da ação divina. 

 Os jovens dividem suas vidas em dois momentos entre o hoje e o antes 

de conhecer a CCSh. Para a maioria a experiência do retiro que fez é um marco 

da mudança de vida. 

 

Em 2014 eu fui no Seminário de Vida no Espírito Santo do Shalom, só 
que ali eu não tive nenhuma experiência ‘uau’, isso no início de 2014. 
Ai no final de 2014 que eu tive a experiência com Deus, foi através de 
uma novena à Nossa Senhora e ali pela vida dela eu fui me 
convertendo, pela vida dela eu fui trilhando dia após dia um propósito 
de vida e aquilo foi me transformando, fui percebendo o amor de Deus 
por mim, me sentindo muito amada, foi uma graça. E a partir dali eu 
passei a querer ir à missa, queria ir à missa quase todos os dias, 
começou aquele fervor todo (Maria 24 anos, participante da CCSh). 
 
 

Maria retornou à CCSh em 2016 por insistência de sua mãe, “numa noite 

de louvor que teve, a partir dali eu comecei a identificar, eram muito forte as 

orações, as moções, e o povo, o clima”. 

                                                           
55 Pedro hoje é membro da comunidade de vida da CCSh, está preparando para sua consagração. 
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Os jovens do grupo JT ao falarem dessa dimensão em sua vida, utilizam 

a expressão relação com Deus. Relatam situações do cotidiano e nelas ou 

através delas relatam sobre Deus. Débora (18 anos)  descreve bem como se 

relaciona: “o jovem tem que entender que quando a coisa tá difícil a saída não é 

sair, a saída é procurar Jesus. Vai lá na capela, ajoelha lá, fica três minutinhos 

lá só rezando, pedindo pra Deus te dá forças”.  

 Paulo (28 anos), é um dos jovens que foi para ICAR através dos amigos 

de infância, em sua trajetória houve alguns conflitos o que ocasionou seu 

afastamento total da comunidade de fé que antes participava. Militante da causa 

LGBTQI+, formado em Assistência Social, participa esporadicamente do grupo 

JT, como ele mesmo diz, “quando bate aquela questão, não falo de igreja, mas 

de quando eu mesmo tô precisando de um momento mais tranquilo e tal, aí é 

hora que faz eu voltar”, ao grupo JT. Sobre como compreende sua relação com 

Deus, o jovem destaca: 

 

Sempre eu tenho completamente a tranquilidade de que a minha fé em 
si, ela não é abalada em nenhum desses momentos56, todo dia a noite 
eu tenho ali meu momento, ou durante o dia também, sempre a gente 
para ali um momento pra conversar, tenho uma ligação ali com Ele57, 
meio que direta (Paulo 28 anos, participante da JT[sic]). 
 
 

 “Uma ligação direta”, assim Paulo (28 anos) descreve a forma de 

relacionar-se com o sagrado. Para os demais jovens os rituais são os principais 

motivadores de sua vivência religiosa e permanência de vínculo, justamente o 

que para Paulo é diferente, me parece que para ele os ritos não são fatores 

determinantes na sua relação com o sagrado. A forma como Paulo se relaciona 

com a religião vai ao encontro das reflexões de Maffesoli (1998, p.63) sobre 

tribos urbanas, na qual destaca o “vaivém constante” entre a esfera social e 

religiosa, sendo para o autor “este processo causa e efeito do laço religioso”. 

Maffesoli (1998, p.61), destaca ainda que o movimento comum nos 

grandes centros urbanos é para o individualismo, porém na contramão dessa 

tendência tem o que o autor chama de “divino social”, sem ligação à “qualquer 

dogma ou inscrição institucional”, o divino que ressalta o autor “permite recriar 

                                                           
56 Faz referência aos conflitos que teve no período que participou da comunidade. 
57 Refere-se a Deus. 
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nas inúmeras e frias metrópoles, os cenáculos onde nos mantemos aquecidos, 

os espaços da sociabilidade”.  

A partir dos elementos destacados por Maffesoli (1998), podemos dizer 

que Paulo (28 anos) demostra características de um jovem que cresceu em 

contexto urbano, ao mesmo tempo que gosta de estar em grupo, não abre mão 

dos espaços de solidão, se reconhece um jovem de fé, mas não dependente de 

uma instituição. 

Já a jovem Sofia (25 anos), como já citado anteriormente, apresenta um 

sentimento de gratidão muito grande. Retomando sua trajetória, é importante 

dizer que Sofia é uma jovem negra, maranhense da cidade de Codó, que veio 

para Goiás em busca de melhorar a condição de vida, junto com toda sua família. 

Suas conquista, ela atribui a Deus: “a gente já passou por tanta dificuldade, aí 

vê onde que eu tô hoje58, isso tem um propósito, tem alguém que faz isso pela 

gente”. 

 Os jovens que participam das instituições teresianas, buscam algo que dê 

sentido a sua existência. O que apresento aqui, não tem o intuito de levar o leitor 

a uma análise comparativa, mas sim perceber, como Weiss (2013) que o 

“sagrado continua a existir nas sociedades contemporâneas” e que os jovens se 

mostram sensíveis a sua manifestação. 

 

3.1.3 Pertencimento a um grupo – Medo de sobrar 

 

 No senso do IBGE (2010), um aspecto que chamou atenção de estudiosos 

como Novaes (2011) e Abramo (2011), rendendo análises bem interessantes 

sobre as juventudes, refere-se ao medo de sobrar. 

 Relacionando este medo de sobrar com a prática religiosa, é possível 

relacionar a participação juvenil em grupos religiosos, ao medo de ficar de fora. 

As religiões já não são os únicos espaços que oferecem nomia para os jovens, 

eles buscam e encontram em outros ambientes, como as redes sociais, o 

shopping, a lanchonete e a praça. Novaes (2018) apresenta alguns pontos de 

reflexão e salienta que falar de juventudes é falar de incertezas. 

                                                           
58 Sofia está concluindo o curso de Medicina Veterinária na UFG. 
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  “As religiões não são mais as principais fontes distribuidoras de sentido” 

(Novaes 2018, p. 366), os jovens circulam com certa tranquilidade em diferentes 

espaços sem que estes ambientes sejam colocados como rivais, uma relação 

característica de uma sociedade secularizada, na qual as relações se 

estabelecem sem a evidencia do peso moral que era oferecido pelas instituições 

religiosas, a esfera religiosa passa a ser mais uma entre as relações que são 

estabelecidas.  

As instituições religiosas correm o risco de deslocar o jovem da sua 

realidade, desconsiderando o que muitas vezes é característica deste grupo, há 

que se considerar que “hoje não há como falar de juventude sem falar de 

incertezas. Esse é o sentimento comum que atravessa toda uma geração” 

(NOVAES, 2018, p.366). Os jovens querem ser vistos como são e querem ter 

espaço para ser. 

Uma das perguntas realizadas as jovens foi de como se sentiam na ICAR, 

as respostas em sua maioria foram diretas, seguindo o arbítrio de cada jovem e 

do contexto em que está inserido. Para Débora (18 anos) tem sido um processo 

difícil, “tem que ter sangue de barata”, a jovem expressou dificuldades na troca 

seguida de liderança, ao mesmo tempo também expressão com convicção que 

“permaneço pela fé, eu não quero sair”, a jovem destaca também que “falta 

confiança nos jovens”. Para Ana (21 anos), que é de uma família mais tradicional 

do catolicismo, a jovem identifica que a dificuldade não está na ICAR, mas na 

“vontade do jovem em querer participar”. 

Paulo (28 anos) é um jovem atípico, já foi praticante assíduo da ICAR, 

hoje não é mais, o vínculo que mantém é a participação da JT em momentos 

pontuais, mas, segundo relata o mesmo, tem seus momentos de espiritualidade. 

Em nosso diálogo, perguntei o que o move a participar dos espaços religiosos, 

“sempre fui movido a impulso, tem hora que fico muito animado com alguma 

coisa, mas aí, do nada, não tem mais aquela vontade”, foi sua resposta. Sofia 

(25 anos) e Débora (18 anos) buscam estar sempre participando em suas 

comunidades, ambas partilham do sentimento parecido de estarem fazendo sua 

parte.  

Alguns jovens têm sua história parecida a de Patrícia (29 anos), que em 

um momento de encerramento de ciclo, de relacionamento, encontraram no 

grupo um lugar tranquilo, no qual não se sentia deslocada, mas em seu lugar. 
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Nesse tempo de transição, eu tive início de depressão. Tinha acabado 
de terminar a faculdade, sem saber mais ou menos que rumo eu 
tomava e foi um tempo muito difícil pra mim, de perca mesmo de 
sentido, não encontrar um caminho,  uma direção. E hoje assim, com 
o que Deus pôs nas minhas mãos, vê as vezes tantas pessoas, tantos 
jovens nessa situação, vem aquele impulso de falar né, meu filho você 
vai encontrar, não desista porque você vai encontrar. Com certeza isso 
me motiva a chamar outros (Patrícia 29 anos, participante da CCSh 
[sic]). 
 
 

Ao sentir-se acolhida na CCSh, Patrícia sente-se segura e torna-se uma 

das divulgadoras da comunidade. Esse movimento é comum estre os jovens 

colaboradores, ao sentirem-se acolhidos e respeitados, são os primeiros a 

divulgar, a convidar mais pessoas para a instituição. 

Para Sofia (25 anos) está vinculada a um grupo sempre foi algo marcante 

e quando o grupo que participava parou de se encontrar, Sofia buscou outros 

meios, como ela mesma descreve “é de suma importância pra mim, é bom 

compartilhar e conviver com pessoas que acreditam na mesma coisa que você 

acredita”. 

Estes jovens que estão vinculados aos grupos teresianos, confirmam o 

que o estudo de Maffesoli (1998) já apontava, ao indicar que por mais que a 

lógica social tenda para o individualismo, há nas novas gerações uma tendência 

forte para agrupamento, que o autor chama de tribos.  

O autor convida ainda, a compreender a sociedade como o encontro de 

diversos grupos: 

 

A sociedade assim compreendida não se resume numa mecanicidade 
racional qualquer. Ela vive e se organiza, no sentido estrito do termo, 
através dos reencontros, das situações, das experiências no seio de 
diversos grupos a que pertencem cada indivíduo (MAFFESOLI, 1998, 
p.124). 
 
 

Os jovens que participaram desta pesquisa, confirmam a teoria do autor 

ao destacarem a partilha e o estar junto, entre amigos, como algo de grande 

valor. Alguns também destacaram que sentir-se em casa, acolhido em sua 

singularidade fez e faz muita diferença, é uma das coisas que os fazem 

permanecer na instituição, o que sinaliza que ter algo com o que se identificar, 

participar de alguma coisa que tenha sentido e ao mesmo tempo lhes confira um 
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sentimento de que é inédito o que estão vivendo, pode ser um dos elementos 

que tem mobilizado os jovens a participar de grupos religiosos.  

A necessidade de pertença a um lugar é bem expressada na fala de Sofia 

(25 anos, participante da JT[sic]), quando descreve a nostalgia que sente. A 

jovem destaca: “a gente tinha motivo, tinha algo pra fazer no final de semana... 

e acabou que não tinha mais nada junto. E era bom a empolgação, a empolgação 

era boa”. Para Sofia foi tão significativo o que viveu com o grupo neste momento 

da sua vida que, segundo ela queriam “permanecer nesta amizade”, que 

provavelmente lhes deu nomia suficiente para migrarem para o grupo teresiano 

da JT com a seguinte motivação: “a gente queria fazer que ainda houvesse algo 

entre nós e compartilhar da vivência”. 

Regina (31 anos), uma das jovens que ajudam a coordenar a CCSh em 

Goiânia, reconhece e destaca que alguns jovens “vem pela amizade, por se 

sentirem em casa. Muitos realmente não vão participar porque tiveram uma 

experiência com Deus num seminário de vida ou porque me mandaram vir, mas 

ficam pela amizade, por conhecerem pessoas novas”. 

Maria (24 anos) destacou que seu “foco mesmo é fazer a vontade de 

Deus!” Passou boa parte da sua adolescência e juventude buscando se encaixar 

em algum lugar e para ela foi no encontro do grupo de oração da CCSh que ela 

achou seu lugar, como a jovem mesmo destaca: 

 

O que mais me cativava era ver jovens, uma juventude bem alegre, 
aquela juventude perfeita, você é alegre, você não deixou de ser jovem, 
mas você quer ser santo, você não deixou de fazer as coisas. Todo 
fervor, a radicalidade e a alegria de viver isso foi me cativando (Maria, 
24 anos, participante da CCSh [sic]). 
 
 

Maria, Paulo, Sofia e todos os demais jovens, tem uma busca profunda 

por um lugar onde possa se sentir em casa e as instituições teresianas, parece 

que entenderam um pouco da dinâmica dessa busca e oferece seus espaços 

para que os jovens se encontrem. 

Umas das estratégias utilizadas pela CCSh, destacada por Joana (23 

anos) vai ao encontro dessa busca de lugar. Ressalta a jovem:  

 

O jovem de hoje eles necessitam muito disso, de uma confiança, de ter 
alguém que aposte neles, de ter alguém que confia a eles algo. A gente 
escuta vários exemplos: jovens que saíram da obra Shalom porque não 
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tinha nada para fazer, entre aspas, nada pra tá frente, entende, não 
tinha nada pra ocupar a cabeça. Outros já dizem que, não consegue 
viver sem a comunidade, não consegue viver sem o Shalom, porque 
ali ele se encontra, ali ele se sente família. Quando a gente começa a 
confiar neles, eles começam a se sentir parte, se sentir família daquela 
comunidade, daquele meio e aí já começa esse processo de 
discipulado, de pastorear, de coloca-los na frente já no grupo de oração 
(Joana, 23 anos, participante da CCSh [sic]). 
 
 

Partindo do relato da jovem, pode-se dizer que a CCSh busca entender a 

necessidade dos jovens, oferecendo espaços para que estes possam se 

encontrar, investindo na acolhida e acompanhamento.  

Acredito que através de grupos como a CCSh e JT, a ICAR vá 

conseguindo espaço entre as juventudes, uma vez que estes grupos oferecem 

para os jovens uma igreja ou um ambiente religioso com uma roupagem com 

características mais joviais, a saber, a música, forma de fazer oração, grupo de 

amigos, de forma que os jovens sentem que são acolhidos em suas 

particularidades.  

Paulo (28 anos) que não tem participado dos cultos na ICAR por não se 

sentir confortável, pois se sente desrespeitado, ao falar do espaço de encontro 

com a JT, destaca que “nunca teve nenhum tipo de incentivo a nenhum tipo de 

preconceito [...], não teve nenhum momento em que: há porque na palavra, na 

bíblia fala isso, então tem que seguir dessa forma”, o jovem ainda destaca que 

sente que as vezes na ICAR ficam querendo “forçar a uma coisinha ou outra”.  

Os jovens necessitam de espaço, como destacam Joana e Paulo, querem 

ser jovens na sua singularidade. Vou me convencendo de que para a ICAR 

conseguir espaços entre as juventudes, é indispensável o conhecimento e 

escuta desse grupo, que muito a dizer e vontade de participar. 

 

3.2   Compreendendo o habitus das juventudes 

  

Ao reconstruir a trajetória dos jovens colaboradores, foi possível identificar 

que a dimensão religiosa é algo presente em suas vidas, me arrisco a afirmar, a 

partir de seus relatos que o habitus religioso foi transmitido de uma forma natural, 

a partir do arbítrio cultural, especialmente nos primeiros anos da infância destes 

jovens, como nota-se nos relatos: Ana (21 anos) “desde criança eu vou a casa 

da minha avó rezar o terço”; Sofia (25 anos), como já relatado recorda “a primeira 
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vez que foi na igreja”; Paulo (28 anos), “desde que me lembro, minha mãe 

sempre foi católica”; Débora (18 anos) “minha mãe desde pequena ela vai muito 

na igreja”; Patrícia (29 anos) “a minha mãe veio de uma família muito católica, a 

minha avó era muito católica”; Pedro (22 anos) “meu pai me ajudou muito” Maria 

(24 anos) “Eu sempre fui católica, minha família é muito católica, minha vó é 

super, super santa, ela me evangeliza muito, principalmente em relação a Nossa 

Senhora”.  

 Nota-se em suas partilhas o quanto a linguagem e símbolos religiosos, 

sempre estiveram presente em suas trajetórias. Na adolescência e juventude, 

estes valores ligados à religiosidade, para estes jovens se solidificaram, levando-

os a uma prática religiosa mais constante. 

 Paulo (28 anos) e Joana (23 anos), cresceram em uma família católica, 

mas não foram seus pais os que despertaram a vontade de participar, para Paulo 

foi seu grupo de amigos, pois não tinha com quem brincar nos sábados pela 

manhã, e para Joana, foi um grupo de jovens da CCSh, que durante suas férias 

comunitárias, encantaram a jovem com sua forma de viver, a curiosidade a 

conduziu, pois como a mesma relata “tinha algo diferente ali” e não era o que 

experimentava quando ia à Igreja com sua mãe. 

 A vivência religiosa, tornou-se parte da vida desses jovens, de forma que 

para eles essa prática se naturalizou e hoje, já não conseguem viver sem esse 

vínculo. Mesmo Paulo (28 anos), que se desligou da sua comunidade, expressa 

que não consegue viver sem essa dimensão “eu busco meus momentos”. 

Atualmente esses jovens, convencidos da autenticidade da sua prática 

religiosa, da fé que professam, com exceção de Paulo que não está vinculado a 

uma comunidade de fé específica, os demais estão inseridos numa comunidade 

de fé e envolvidos na evangelização de outros jovens.  

No diálogo com os jovens, quando falávamos sobre os jovens que não 

participam desses ambientes religiosos vinculados a ICAR, me chamou atenção 

a convicção expressa por eles de que não havia caminho mais seguro que o 

seguimento a Jesus. Pedro (22 anos) chegou a expressar que “o jovem  em 

Goiânia é aquele jovem que tem sede, mais que ainda não sabe como agir, 

porque ele é muito desconfiado”, o jovem expressa tanta certeza diante do que 

vive, que não dá voltas para afirmar que é indispensável que os jovens tenham 
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“um encontro”, uma “experiência com Deus”, pois para ele “Deus atrai o todo, ele 

não atrai pela metade”. 

 Passarei, nos próximos tópicos, a apontar as representações religiosas 

que estes jovens têm da religião. Como já falei em outro momento, não tenho a 

pretensão de esgotar o tema, ao contrário, vejo este espaço como o início de um 

diálogo acerca de como as juventudes vivem e integram essa dimensão em suas 

vidas. 

 

3.2.1 As Representações religiosas dos Jovens 

  

As juventudes em sua diversidade compreendem a relação com o 

sagrado de uma forma mais ampla e transversal que as gerações anteriores, o 

que pode ser percebido nas missas e celebrações da ICAR, quando estas são 

conduzidas por grupos composto por pessoas de mais idade e quando é 

motivada por jovens, a mudança mais visível é o estilo musical. Neste tópico, 

buscarei elencar algumas representações que pude diagnosticar a partir da 

escuta dos jovens participantes, a saber: Teresa de Jesus, a relação sagrado e 

profano, oração, a pessoa de Jesus como fim último e expressão do numinoso, 

o caminho da paz e a as obras de caridade. 

 Tendo como base teórica o conceito de representações social, que foi 

abordado no capítulo anterior, peço emprestado o conceito de Moscovici (2007), 

para expor algumas das representações religiosas que as instituições teresianas 

oferecem e são adotadas pelos jovens, que participam destes grupos. 

A figura de Santa Teresa de Jesus é apresentada como modelo a ser 

seguido nas duas instituições, o que foi diagnosticado através da leitura dos 

documentos oficiais. Na prática, porém, os jovens participantes não a tem como 

uma figura tão próxima, ela é a santa, imagem alimentada pelos jovens que a 

colocam em um lugar diferenciado e ao mesmo tempo privilegiado, o qual  se 

tiverem coragem e determinação, podem um dia alcançar. Os jovens vinculados 

a JT, quando perguntados sobre seu conhecimento de Teresa, tenderam a 

mesclar a vida de Teresa com a do fundador da congregação, por outro lado, os 

jovens participantes da CCSh, ressaltam a santidade de Teresa e citam obras, 

como castelo Interior e Caminho de Perfeição, que segundo eles, são as mais 

importantes pois apresentam o caminho da santidade.  
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Pedro (22 anos), ao ser questionado sobre como apresentam a figura de 

Teresa aos jovens, expressou: “Teresa é a coluna da vocação Shalom, 

apresentamos primeiro nossa vida, depois eles (os jovens) veem o que está por 

trás”. Para este jovem “a vida dos santos é a melhor via” para chegar a Jesus, 

para ele a vida dos santos pode ser também um instrumento para evangelização, 

o que pode ser identificada em sua afirmação: “quando a gente não tem mais o 

que falar, apresenta a vida dos santos”. 

A personagem Teresa de Jesus, abre espaço para este diálogo, quando 

ela mesma partilha sua experiência de fé, destacando que no próprio corpo a 

pessoa carrega o sagrado, ao afirmar que a pessoa é como um castelo onde 

habita Deus e em outros momentos, destacando o peso e a miséria que é este 

corpo. Os jovens apontam os espaços de oração como espaço onde Deus se 

manifesta, em alguns momentos são mediadores da mensagem de Deus para 

os demais jovens, nestes momentos pontuais a pessoa passa a ser vista como 

receptora do sagrado. 

Pode-se identificar então a oração, nas instituições teresianas, como uma 

prática apresentada e assumida para acessar o sagrado. Os jovens se 

identificam com estes espaços e os ressalta como diferencial, confirmando o que 

já destacou Eliade (2008) ao afirmar que para a pessoa que crê, o ambiente em 

que se encontram para fazer seus cultos, são sagrados e diferentes do espaço 

comum, que o autor chama de profano, “para um crente, essa igreja faz parte de 

um espaço diferente da rua ela se encontra”, esse espaço não nem sempre é 

um templo, pode ser uma sala de casa, um ginásio ou um parque aberto, se ali 

o grupo se reúne para fazer sua oração, os jovens conseguem deslocar para 

uma esfera não profana.  

Descrevendo sua experiência no primeiro encontro nacional que foi com 

a CCSh, Pedro (22 anos) destacou: “eu cheguei lá e falei: rapaz o que é isso 

aqui? Isso aqui é diferente, a missa aqui é diferente, os jovens são diferentes... 

eu lembro de tudo: a passagem da cruz, a entrada da cruz com os jovens, todo 

mundo rezando”. Durante os momentos que participei com os jovens na CCSh 

e na JT, pude perceber que essa é uma das características que ressalta e 

identifica os grupos, habilidade de tornar o ambiente comum em diferente, 

sagrado para os jovens. 



114 
 

Um elemento que marca a CCSh e é apontado pelos jovens que 

participam é o Caminho da Paz, um roteiro que é usado no acompanhamento 

dos jovens quando iniciam a prática da oração na comunidade. Em seus escritos, 

apresentam a dimensão da humildade e vulnerabilidade como elementos que 

caracterizam entrega total, o caminho de santidade. 

 

O caminho da paz ele é um caminho que é específico da Comunidade 
Shalom, é o caminho que Deus nos deu, como Comunidade Shalom, 
para trilhar nos grupos de oração, ou seja, na obra com as pessoas 
que estão chegando, estão conhecendo ainda o carisma (Joana 23 
anos, participante da CCSh [sic]). 

 

O caminho da paz, foi me apresentado como uma ferramenta que os 

membros da comunidade utilizam para acompanhar os novos integrantes em 

seus processos de conhecimento do carisma shalom e prática da oração através 

da leitura bíblica. A obra, me parece ser também um material que caracteriza a 

comunidade, garantindo uma estrutura e um padrão de qualidade na formação 

que é oferecida aos jovens. Maria (24 anos), quando fala deste itinerário, relata 

ter encontrado o que buscava. 

 

Eu almejo realmente a santidade, viver esse caminho que agrade a 
Deus dia a dia. Eu vejo que fora, talvez eu não teria essa força, eu não 
teria esse fervor. Então a comunidade ela me leva a isso, ela me leva 
a viver a penitência, a viver a formação, crescer na maturidade, ela me 
leva a viver os processos que eu preciso viver, não ficar cômoda. Ela 
me leva a sair de mim. Então só assim, eu saindo de mim, eu olhando 
pro outro, eu olhando pra Deus, fazendo a vontade dele antes da 
minha, que eu vou poder trilhar o caminho de santidade (Maria 24 anos, 
participante da CCSh [sic]). 

 

Assim como Maria, os outros quatro jovens expressaram que sentem na 

proposta da CCSh através do caminho da paz. Patrícia (29 anos) ao falar de 

como foi sua experiência com o material, afirma: “foi através dele que eu iniciei 

minha vida de oração”. Diante dos relatos, fica claro que essa oferta que a CCSh 

faz aos jovens, vai ao encontro das buscas e necessidades deste público  

A JT traz como características, destacada pelos jovens colaboradores, as 

ações sociais que fazem durante o ano de entrega de caldo em hospitais e 

organização de cestas básicas para famílias. Os efeitos desta atividade realizada 

pelo grupo são variados entre os jovens, para Sofia (25 anos) lhe dá a garantia 

de “fazer algo para”, “aquele sentimento de que está fazendo algo”. Em um dos 
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encontros que pude participar, foi dedicado à ação de entrega do caldo, me 

chamou atenção que antes de sair, realizaram um momento de oração e 

resgataram a memória do motivo pelo qual realizam esta ação. Pelos relatos, 

pude entender que o sentimento predominante é o de gratidão a Deus por tudo 

que recebem, e o caldo funciona como esse geste de dá algo em retribuição, 

antes de saírem para os hospitais reforçam a combinação de não fotografar o 

momento de entrega do caldo para as pessoas, para eles entendem como 

desrespeito ao que está numa situação de vulnerabilidade, então o grupo registra 

com foto antes de sair e na frente da unidade de saúde, uma foto coletiva. 

Para os jovens que estão neste processo de busca de vivência, 

experiências que lhes confere sentido à vida, o ambiente religioso se torna um 

espaço atrativo. Parece-me que as instituições teresianas têm compreendido 

esse movimento de busca por parte das juventudes e vem diversificando a oferta 

para este público, investindo em mídias sociais, música, arte e ações de impacto 

social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Boff (1998) logo no início de sua obra escreve que “todo ponto de vista é 

a vista de um ponto”, recordando ao leitor que cada pessoa lê e vê o mundo a 

partir de onde seus pés pisam. Chego a esta etapa do estudo com perguntas em 

aberto e algumas intuições que partem do chão que meus pés puderam tocar. 

Sem a pretensão de encerrar o assunto, chego até aqui e quero abrir espaço 

para reflexão conjunta, que possa enriquecer o estudo realizado e apontar novos 

horizontes. 

Retomando a hipótese inicial deste estudo de que as instituições 

coparticipantes da pesquisa, estabelecem e garantem vínculo com os jovens, 

através de suas representações religiosas, apresento minha análise a partir dos 

dados recolhidos em campo com os quais foi possível verificar a sustentação ou 

não desta hipótese inicial. 

O campo religioso da ICAR, tem mostrado grande interesse e 

preocupação na sua relação com as juventudes, o que pode ser constatado 

através do sínodo da juventude realizado em 2018, que destaca em seu 

documento final que os jovens sentem necessidade de serem ouvidos, 

reconhecidos e acompanhados. Essa preocupação com as novas gerações, não 

é algo recente, no decorrer do segundo capítulo foi apresentado como a ICAR, 

na América Latina, vem buscando responder as demandas das juventudes 

através das prioridades assumidas nas Conferências Latino Americanas. As 

instituições teresianas, JT e CCSh, como subcampo da ICAR, voltaram sua 

atenção para as juventudes e veem realizando um trabalho em Goiânia e 

Aparecida de Goiânia específico para jovens. 

 A JT, grupo vinculado a CSTJ em Aparecida de Goiânia, foi uma resposta 

da instituição à inquietação dos próprios jovens, com o objetivo de garantir 

espaços para encontros e de oração, a partir do carisma teresiano. A CCSh, é 

uma comunidade que desde sua fundação tem como principal público as 

juventudes, está na cidade de Goiânia desde 2013 e tem desenvolvido um 

trabalho voltado diretamente para jovens, como os seminários de vida, 

acampamentos, retiro de carnaval e encontros no Centro de Evangelização 

Shalom.  



117 
 

O Documento 85 da CNBB (2007), diante das dificuldades enfrentadas no 

diálogo com as novas gerações, faz uma aposta na pessoa do jovem ao deixar 

explícito que os jovens devem “se envolver para evangelizar outros jovens, pelo 

seu testemunho de vida e pelo anúncio explícito do Senhor Jesus”.  Aproximando 

essa orientação da prática das instituições teresianas, foi possível perceber que 

a CCSh, em relação a JT, investe com maior frequência no protagonismo das 

juventudes, uma vez que são os jovens, que já participaram dos retiros e 

seminários, que ajudam na organização e realização dos eventos. Na JT a 

estrutura institucional, da CSTJ, nem sempre viabiliza a fluidez do processo, o 

grupo segue investindo na formação de religiosas na área da juventude e veem 

investindo na formação carismática de jovens lideranças, porém os jovens ainda 

estão bastante vinculados a ação das irmãs. 

Nas relações que os jovens que participam das instituições teresianas vão 

estabelecendo entre si, é possível notar como as relações de poder vão se dando 

dentro de cada contexto. Bourdieu (2007) ao falar dessas relações, as classifica 

em um movimento de disputa de poder entre dois grupos: dominantes e os 

dominados, no qual os que são dominados buscam mudar de lugar na hierarquia. 

Analisando as relações de poder que estabelecem nas instituições teresianas, 

na perspectiva de Bourdieu (2007), tendo como base os dados   disponibilizados 

pelos dois grupos, pode-se dizer que na CCSh o jovem encontra mais 

possibilidades de mudar de lugar na hierarquia das relações, de dominado a 

dominante, enquanto leigos. Isso foi constatado a partir da metodologia que o 

grupo utiliza, oferecendo aos jovens que, após participar do Seminário de Vida 

no Espírito, se vinculam ao grupo de oração, uma função dentro da comunidade 

a saber, animação, teatro, oração, pastoreio de novos jovens, entre outras 

atividades. Joana (23 anos), destaca que para o jovem, sentir que lhe confiam 

algo, faz toda a diferença. 

 

A gente tenta ter uma atenção bem detalhada a cada um, de fato a 
gente busca conhecer a cada um, conversar com cada um, conversar 
também com os acompanhadores que vão acompanhando e rezando 
por eles. Mas a gente já começa a colocá-los a frente das coisas nos 
grupos de oração, no caminho da Paz. Moysés sempre fala: não 
adianta colocar os jovens ou qualquer pessoa à frente de algo, se você 
não vai estar com ela, se você não vai pastoreá-la, é preciso pastorear, 
é preciso discípular. Não que você vai dizer tudo que ela vai fazer, não! 
É só está lá... presente, discipulando. Se você tá vendo que ela tá indo 
por um caminho que não é a luz do Carisma, então vai lá, e bota no 
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caminho de volta. Entende, esse pastoreio, esse está perto da ovelha 
discipulando de fato (Joana, 23 anos, participante da CCSh [sic]). 
 
 

Conferindo funções dentro do grupo aos jovens, oferece também 

visibilidade e um lugar de fala. Então, em relação aos jovens que estão chegando 

na CCSh estes jovens são dominantes, pois já conhecem o campo e no que lhe 

é atribuído, ele comunica as regras.  

Os grandes centros urbanos, nos recorda Maffesoli (1998), tendem a 

formar sujeitos individualistas, que pouco ou nada interagem entre si. O 

consumismo, a secularização, violência e a urbanização, com as mudanças e 

valores que oferecerem, são demandas, nas quais os jovens estão implicados. 

A ICAR, através das instituições teresianas, vai se inserindo através dos jovens 

nestes ambientes, oferecendo atividades que favoreçam uma maior proximidade 

entre os jovens. Os jovens da JT costumam se reunir para realizarem 

campanhas de caridade, os jovens valorizam esta iniciativa, pois sentem que 

estão fazendo algo que gera um impacto. A CCSh, a forma como ela se propõe 

já é diferente e atrativo, uma lanchonete, espaço no qual os jovens gostam de 

estar com os amigos. Ambos os grupos apresentam e ofertam a Jesus como 

salvador do mundo, o que dá às juventudes justamente o que buscam, uma vida 

com sentido.  

Os encontros ofertados acontecem em ambientes alternativos, como casa 

dos jovens, praças, clubes, pizzarias, casa das irmãs e Centro Evangelização 

Shalom, os que participei nenhum foi dentro de uma Igreja. O que faz pensar 

que a estrutura eclesial, a igreja prédio, por si só impõe uma postura, um padrão 

de comportamento diferente do habitual, assim a CCSh e a JT, parecem ter 

compreendido que os jovens, se sentem mais à vontade em ambientes menos 

estruturados, oferecendo seus encontros em outros lugares. Essa prática das 

instituições teresianas, dos encontros fora da igreja, têm gerado nos jovens um 

movimento bem interessante, que difere entre CCSh e JT. 

A CCSh não está vinculada a uma paróquia específica, como já foi 

abordado no primeiro capítulo, a maior parte de seus encontros acontecem no 

Centro de Evangelização Shalom e em outros ambientes, como já mencionado. 

A força do rito que realizam, nos momentos de oração, envolvem os participantes 

de uma forma que estes assumem o compromisso de participar das missas 
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diariamente, quem ainda não tem os sacramentos busca receber, na igreja cada 

participante é livre para buscar, porém o vínculo pastoral destes jovens, me 

parece que é restrito à CCSh. Os participantes não fazem essa separação de 

lugar entre o Centro de Evangelização e a paróquia, na paróquia/igreja 

participam das missas e no Centro de Evangelização Shalom exercem uma 

atividade apostólica. 

A JT em Aparecida de Goiânia, é resultado de um processo de 

acompanhamento que as religiosas realizam na rede de sete comunidades que 

acompanhavam. Quando essas comunidades passam a pertencer a uma 

paróquia, a relação entre elas se modifica, sendo duas dessas comunidades 

destinadas a outra paróquia. Os jovens para não perderem o vínculo, e por 

gostarem de estar juntos, seguiram se encontrando na casa das irmãs e em 

outros ambientes como suas casas. As irmãs estão inseridas em uma paróquia 

e contribuem na ação pastoral local, os jovens integrantes da JT participam de 

suas igrejas locais, porém os que colaboraram com a pesquisa, fazem uma 

leitura interessante, gostam de participar dos encontros justamente por serem 

diferentes da igreja, eles destacaram que “na casa das irmãs podem fazer 

brincadeiras” (Paulo 28 anos), os “momentos de oração são diferentes” (Sofia 25 

anos), dando a entender que na igreja tem outra regra de conduta. 

As instituições teresianas tem algumas particularidades na forma como 

apresentam a ICAR. Azevedo (2012) assim destaca nos Escritos da CCSh: “o 

mundo só encontrará a Paz se encontrar Jesus, e é este Jesus que nós devemos 

proclamar em todo tempo e lugar”, buscando não se distanciar de seus objetivos 

a CCSh propõe momentos de acordo com a necessidade dos jovens, de tal modo 

que os jovens participam das atividades oferecidas no Centro de Evangelização 

participem também de missas diárias, buscam receber os sacramentos, para a 

comunidade esses são os meios para alcançar a salvação. Os encontros da JT 

geralmente são conduzidos pelas religiosas e jovens lideranças, como os jovens 

que participam do grupo são de paróquias/igrejas diferentes, a participação e 

envolvimento eclesial acontece conforme a necessidade pessoal de cada 

participante, o grupo não oferece um direcionamento referente a este tema, nos 

encontros o grupo dedica tempo para formação e prática da oração. 

Tendo como base os dados coletados, foi possível verificar que os jovens 

se sentem atraídos a participar dos grupos teresianos por verem outros jovens 
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envolvidos e dando seu testemunho de fé, um movimento que se assemelha ao 

do mercado consumidor, no qual pessoas avaliam os produtos que adquirirem e 

a partir desta avaliação pode atrair ou não novos consumidores. Na CCSh a 

metodologia utilizada vai ao encontro dessa tendência, em seus encontros 

investem muito no testemunho de vida, em pregações nas quais os jovens falam 

de um tema específico como o ‘Amor de Deus’, a partir da sua história de vida, 

narrando para outros jovens como esse amor o salvou e mudou sua vida. Os 

jovens são se sentem atraídos e ao mesmo tempo são os primeiros a divulgar e 

convidar outros jovens, fazendo uso da mesma metodologia, o testemunho.  

 

Dentro da comunidade aprendi a amar as pessoas como elas são, 
porque a vida de oração ela me humanizou, ela não me alienou, ela 
não me fez uma pessoa assim alienada, paranoica, uma pessoa sem 
noção. Ela me deu vida, me fez amadurecer (Pedro, 22anos, 
participante da CCSh[sic]). 
 
 

O relato de Pedro (22 anos) ajuda a compreender o efeito do método entre 

os jovens. Aqueles que se sentem deslocados, buscam algo para dar sentido à 

sua vida, a “vida de oração” pode ser uma alternativa que ajude a dar sentido, 

como fez na vida do jovem, dando “vida”. 

Os jovens que participam da JT, também são atraídos por outros jovens, 

pelo testemunho que dão. Destacam como algo significativo as missões que 

realizam, visita às famílias da comunidade, e as ações de caridade: cesta básica 

e caldo nas unidades de saúde de Aparecida de Goiânia.  

Assim que a hipótese inicial, se confirma em parte, na medida em que as 

duas instituições fazem o esforço de compreender a realidade juvenil e lhes 

ofertam o campo religioso acessível e aberto ao diálogo, desde suas buscas. Em 

parte, os jovens permanecem e se vinculam a ICAR através do carisma das 

instituições teresianas, mas boa parte participa porque seus amigos também 

participam ou por ver e escutar o testemunho de outros jovens que participam, o 

que pode ser compreendido a partir da lógica de consumo que é internalizada 

nas relações que são estabelecidas, apontadas por Marinho (2016) como 

“instâncias mediadoras das disposições internalizadas, porque mobilizam as 

práticas individuais e atuam no sistema mimético humano, pelo seu potencial 

estético, volitivo e marcador de linguagem, de diferenças e de distinções sociais” 

(Marinho, 2016, p.103).  
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As instituições, como parte da ICAR, me parece ter consciência do poder 

de influência que a religião tem na vida dos jovens, e busca fazer uso dessa 

ferramenta. O habitus religioso está tão presente na vida destes jovens que eles 

já não conseguem se pensar fora das interações e relações que se estabelecem 

no campo religiosos entre eles. Visualizar jovens falando de si, afirmando que 

Jesus mudou sua vida, os jovens ouvintes ficam encantados, querem viver o que 

os demais partilham. Os jovens antes de se comprometerem com algo novo, 

querem saber se já deu certo com alguém, se o método é eficaz. 

Quando iniciei o projeto, uma das questões levantadas era como as duas 

instituições apresentavam Teresa de Jesus, por ser um ícone em comum, porém 

constatei que o conhecimento da vida e obra de Teresa de Jesus não tem 

destaque entre os jovens, pelo menos no nível que eu esperava. Na JT os 

participantes a confundem com a vida de Enrique de Ossó, na CCSh não é uma 

figura apresentada de forma direta, os jovens a conhecem mais na medida em 

que se envolvem mais na comunidade, na obra Shalom. 

As duas instituições, a seu modo, têm conseguido estabelecer uma 

relação de proximidade e diálogo com os jovens, ambas têm expansão de sua 

missão internacional e nacional, o que também é destacado pelos jovens, como 

um elemento que oferece segurança e dá credibilidade, o que pode ser 

constatado na voz dos próprios jovens, como Sofia (25 anos) ao destacar que 

“saber que não só aqui existe Juventude Teresiana é importante... tem outros 

jovens aí no Brasil lutando pelas mesmas causas”; para Patrícia (29 anos) da 

CCSh “existe esse respeito pelo Shalom, em relação a seriedade da 

comunidade, a comunidade é grande e tem coisas muito valorosas”. Esse 

alcance territorial das instituições teresianas, como destacado pelas jovens, 

chama atenção e também é uma porta de entrada para outros jovens e confere-

lhe legitimidade. 

“Somos dinâmicos, criativos nas danças, na forma de falar de Deus, a 

música fala muito, a liturgia também fala muito”, destaca Pedro (22 anos) ao se 

referir a CCSh. A forma como as instituições realizam seus ritos, desde do 

ambiente, texto bíblico e músicas que utilizam, aparece como um forte apelo 

para gerar dinomogenia, essa força capaz de atribuir sentido e ao mesmo tempo, 

unidade entre um grupo na busca de algo comum.  
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Sinto a necessidade de seguir aprofundando no estudo e amadurecendo 

pontos de vista. Ao me propor estudar a espiritualidade juvenil em contexto 

urbano, chego a conclusão que para ter sucesso o que propõe a ICAR, faz-se 

necessário compreender a lógica de organização social, seus os valores e o 

lugar que a religião ocupa na vida das pessoas, no caso de nosso estudo, na 

vida dos jovens. Para sobreviver, as instituições teresianas adotaram estratégias 

do mercado que dialogam com as juventudes, como: o voluntariado (dedicação 

de tempo gratuito para ações de caridade, cestas básicas, caldo nas unidades 

de saúde, visitas às famílias); a arte (oferecendo músicas com ritmos e melodias 

que acompanham a tendência do mercado musical); consumo (levando a 

Palavra de Deus através de uma lanchonete) e estabilidade (um caminho seguro, 

com o qual se alcança a salvação). 

Ao concluir esta etapa do estudo, me pergunto até que ponto o que é 

oferecido pelas instituições teresianas, gera autonomia e liberdade entre as 

juventudes, uma vez que não me pareceu claro se o que oferecem é algo 

totalmente novo ou mais do mesmo, a doutrinação em nova roupagem para 

garantir a continuidade institucional. 
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