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“O que é a ciência senão pura religião, procurando por 

toda parte os verdadeiros mandamentos?” 

Alfred Noyes, poeta (1880-1958) 

 



 
RESUMO 

 
 
 
Aborda a origem e evolução do discurso político-religioso da Opus Dei (Obra de Deus) e as 

relações entre o ideário da primeira e única Prelazia Pessoal da Igreja Católica Apostólica 

Romana e seus leitores, de acordo com o seu livro-base “Caminho”, básico na formação 

ideológica e discursiva de seus membros e de autoria de seu fundador Josemaría Escrivá de 

Balagüer, canonizado em tempo recorde pelo papa João Paulo II em 6 de outubro de 2002. 

Sem perder de vista fenômenos como as suas adaptações ao novo milênio e sua 

interdiscursividade com outras obras que compõem o cânon do cristianismo e grande parte 

do pensamento filosófico ocidental. 

Palavras-chave: Discurso.Religião. Opus Dei. Ideologia.Cristianismo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

The purpose  of this work is to show as the speech of the Opus Dei evolved since its 

foundation until the current days, having as reference its book-base "Way".  The answers to 

the investigations proposals will be gotten in the measure where the knowledge on the 

tripod will be extended in that it composes the Analysis of Speech, to know:  the Theory of 

the Speech, to approach aspects semantic the Linguistic Theory, to study the syntactic 

structures that materially compose the analyzed texts and Social Sciences that will give the 

theoretical base to analyze the ideological anthropological and historical in this thesis The 

used methodology will leave of the conception of that the speech is one practical social one 

and being thus it can assist in the preservation or transformation of the reality of those 

responsible for the articulation.  Thus being, one will search to understand the bases of this 

speech and its articulation, to determine and to understand the diverse voices that compose 

and profess this speech and to study the dialogism between the articulation and the society. 

Keywords:  Speech. Opus Dei, Religion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

   A presente tese se insere no estudo das Letras e Lingüística e se filia à Linha de 

Pesquisa “O processo discursivo e a produção textual”. Estuda o discurso político-religioso e 

as relações entre o ideário da Prelazia Pessoal do Opus Dei (Obra de Deus), da Igreja Católica 

Apostólica Romana; seus leitores, de acordo com “Caminho”, de autoria de seu fundador 

Josemaría Escrivá de Balagüer, canonizado pelo papa João Paulo II em 6 de outubro de 2002, 

observando as suas adaptações ao novo milênio. A opção pela utilização do marxismo como 

metodologia, justifica-se uma vez que o discurso é trabalhado como prática social e o 

marxismo é a corrente filosófica que  se propõe explicar a ordem social e a relação entre 

dominantes e dominados. 

  O objetivo geral desta tese é entender como um discurso aparentemente 

anacrônico e sua enunciação mantêm-se como elemento de ligação de inúmeras pessoas 

durante tantos anos.  

   Os objetivos específicos deste trabalho serão: 1º compreender as bases deste 

discurso e sua enunciação, 2º determinar e compreender as diversas vozes que compõem e 

professam este discurso e 3º estudar o dialogismo entre a enunciação e a sociedade. 

   Devido ao grande fascínio exercido pela indústria cinematográfica de 

Hollywood, o filme inspirado na obra homônima “O Código Da Vinci”, de autoria do norte-

americano Dan Brow, mostra uma Opus Dei cheia de vilania em um mundo contemporâneo. 

Seria uma seita fundamentalista católica? Seria uma espécie de confraria maçônica dentro da 

Igreja? Seus membros seriam capazes de não titubear e matar diante da simples hipótese de 

colocar um dogma do catolicismo em xeque? 

  Mitos e realidade à parte, há, sem sombra de dúvida, nesta prelazia da Igreja, a 

primeira e única prelazia pessoal em 2006 anos da Igreja Católica Apostólica Romana, uma 

preocupação recorrente com a formação de seus membros e com a educação, já que a entidade 

controla importantes centros de ensino no mundo, dentre os quais o seu maior expoente é a 

Universidade de Navarra, na Espanha, país de origem de seu fundador, São Josemaría Escrivá 

de Balagüer. 

   Prelazia pessoal, status jurídico conseguido em 1982 pela Opus Dei, é uma 

espécie de diocese restrita, com a diferença que neste caso, suas fronteiras são 

contratualmente definidas e não geograficamente. Ela é dirigida por um bispo, mas para 

assuntos que dizem respeito a todos os católicos os membros estão sujeitos ao bispo local, 

conforme previsto pelo Concílio Vaticano II . 
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   Deve-se destacar que a idéia de padres e leigos - homens e mulheres 

constituindo um todo orgânico, partilhando a mesma vocação e desenvolvendo o mesmo 

trabalho apostólico, não faz parte da tradição católica, a não ser nos séculos iniciais de sua 

existência, o que fez muitos dos opositores da instituição considerá-la uma espécie de 

“Calvinismo católico” e o que hoje parece inacreditável aos olhos do leigo, a Opus Dei já foi 

considerada por teólogos tradicionalistas herética e tão revolucionária quanto a Teologia da 

Libertação. Daí o interesse em tentar entender como se desenrola este discurso socialmente, 

quais suas raízes e com que outros discursos ele dialoga, pois aos olhos do leigo e para a 

maioria da sociedade é no mínimo anacrônico, passando pelo “politicamente incorreto”, se 

nos ativermos exclusivamente à superfície de questões como a mortificação.  

     O livro-base de toda doutrina da Opus Dei (OD) é “Caminho” (C), que se 

encontra em sua 9 ª edição em português, com tradução de Alípio Maia de Castro, de 1999, 

pela Editora Quadrante, responsável pela edição da maior parte dos livros da “Obra”, como é 

chamada por seus membros a Opus Dei (Obra de Deus). Este livro alcançou a marca de 332 

edições, em uma tiragem total de 4.184.000 exemplares, em 42 línguas diferentes, números 

impressionantes para uma literatura religiosa, bastante ortodoxa e em consonância inequívoca 

com todos os ditames do Vaticano, inclusive seu Concílio Vaticano II (CVII).  

   Antes de analisarmos os diversos livros que explicitarão as formações 

ideológicas e formações discursivas em questão é importante entender o “espírito da Obra” 

dentro de um outro conceito de liberdade, não o conceito comum mais corrente no 

pensamento secular, chamado pelos filósofos de “voluntarista”, ou seja, uma liberdade que é 

ditada pela vontade individual do sujeito, mas o conceito de uma liberdade entendida a partir 

da lógica aristotélica/tomista em que ela não é em si o bem maior, mas se sujeita à verdade, de 

modo que a pessoa realmente livre não faz apenas o que quer, mas age de acordo com os 

princípios divinos ditados por Deus, que constituem no entender da Opus Dei um bem maior 

para desenvolver a humanidade. 

   Tal princípio pode ser resumido se consideramos as palavras de um numerário 

(membro que vive dentro de um centro da Opus Dei) italiano entrevistado pelo jornalista John 

L. Allen Jr., correspondente do Vaticano para a CNN, autor do livro “Opus Dei – Os Mitos e 

a Realidade”: “Abbiamo liberta, si, ma liberta dentro um impegno”(Temos liberdade, sim, 

mas liberdade com compromisso). (ALLEN JR., 2006, p.117) 

   Entendida a diferença entre o conceito de liberdade e aceita esta diferença 

veremos como este discurso se articula socialmente, no entanto, devemos ter consciência que 
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para os membros da Opus Dei e para a Igreja a entidade é fruto de uma revelação feita por 

Deus ao seu fundador, que em 2 de outubro de 1928, durante um retiro na residência dos 

Padres Vicentinos em Madri, tivera uma visão ao soar os sinos para a Festa dos Santos Anjos 

da Guarda, que segundo seu sucessor e confessor por mais de 20 anos, Álvaro Portillo, “ele 

viu o Opus Dei, conforme o Senhor desejava que fosse e como seria, pelos séculos 

vindouros”.    

   Tal história é importante, pois ela reforça uma característica fundamental na 

estrutura dos mitos, os chamados mitos de origem e cosmogônicos, que leva em conta que 

todo novo aparecimento – um animal, uma planta, uma instituição - implica a existência de 

um mundo, neste caso especificamente o Mundo Opus Dei. 

   De acordo com o filósofo Mircea Eliade, “a idéia implícita nessa crença é que 

se trata da primeira manifestação de uma coisa que é significativa e válida, e não de suas 

epifanias sucessivas”. 

  Ensina-se à criança não o que o pai e o avô fizeram, mas o que foi feito pela 

primeira vez pelos ancestrais, permitindo ao sujeito reviver o tempo em que as coisas se 

manifestaram pela primeira vez, reforçando o vínculo social com os mais velhos, fato que terá 

grande importância na mediação da leitura  e da vida de todo membro da Opus Dei, orientada 

pelos diretores espirituais. 

    A atualidade deste objeto de estudo, desta vez não mais a TFP e os Arautos do 

Evangelho, é reforçada pela eleição em 2005 do então cardeal Joseph Ratzinger, agora papa 

Bento XVI, principal responsável pela linha teologicamente conservadora de seu antecessor, o 

papa João Paulo II, e mentor da censura e do silêncio imposto aos teólogos da Teologia da 

Libertação, oriundos principalmente da América Latina. (OLIVEIRA, 2005, p.3) 

    No entanto, este trabalho leva em conta não apenas a Análise do Discurso 

como ferramenta de análise, mas “as noções que encampam o não-dizer: a noção de 

interdiscurso, a de ideologia, a de formação discursiva. Consideramos que há sempre no dizer 

um não-dizer necessário”. (ORLANDI, 2002, p.82) 

   No caso da Opus Dei, cabe ressaltar que muitas vezes discursos são ditos e 

impressos, seja em livros, websites, ou reuniões, com todo um rigorismo e ortodoxia exigidos 

pela igreja medieval, mas tantas ou mais vezes é no não-dizer que diz que se encontra a chave 

para a sobrevivência não só de uma visão cristã tradicional, mas de uma verdadeira indústria 

de formulação ideológica do catolicismo, outra boa dose de sectarismo e outro tanto de 

fanatismo ou radicalismo.   
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    Temos como hipótese que a Igreja e seu cânon corroboram para a construção 

de discursos como esse, à luz das discussões dos primeiros séculos da Igreja, apontados nos 

debates da Patrística e nas preocupações com um mundo em desequilíbrio combatido pelos 

Padres do Deserto, sempre tendo como referência o livro-base da prelazia “Caminho”. 

  Só será possível obter respostas às indagações propostas por esta tese na 

medida em que for ampliado o conhecimento sobre o tripé daquilo que compõe a Análise de 

Discurso, a saber: a Teoria do Discurso, para abordar aspectos semânticos; a Teoria 

Lingüística, para estudar as estruturas sintáticas que compõem materialmente os textos 

analisados, as Ciências Sociais, que darão a base teórica para analisar as inferências 

ideológicas, antropológicas e históricas. A teologia e a crítica textual também serão 

ferramentas fundamentais da análise, já que é definido, pela primeira, o cânon e discutidos, 

pela segunda, os critérios de adoção e silenciamento do discurso oficial ao longo destes 2.000 

anos de história.   

   A partir da enunciação do discurso da Opus Dei, estudaremos o enunciador e o 

enunciatário, as diversas vozes presentes nesse discurso enunciado, bem como as formações 

ideológicas e discursivas envolvidas nesta interação com os diversos públicos-alvos e o 

dialogismo que proporciona, partindo da concepção de que o discurso é uma prática social e 

sendo assim pode auxiliar na preservação ou transformação da realidade de que partilham 

seus sujeitos enunciadores, entendidos tal como unidades de comunicação dotadas de sentido 

e sintaticamente completas. 

   O corpus de análise é compreendido por trechos selecionados do livro 

Caminho, de autoria do fundador da Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balagüer , de outras 

obras de sua autoria, de seus sucessores e seguidores, do site da própria Opus Dei e de toda 

uma literatura anti-Opus Dei e de websites de associações congêneres (www), folhetos e 

declarações de membros e ex-membros da “Obra” no Brasil. 

   Os livros publicados pela Editora Quadrante no Brasil são um retrato das 

concepções ideológicas e formação discursiva que compõem o corpus analítico base desta 

tese, bem como os folhetos e websites que hoje funcionam como a voz oficial da Opus Dei e 

grupos contrários a ela.  

   As condições de produção dos textos analisados são extremamente distintas, 

vale ressaltar que “Caminho” surgiu em meio a Guerra Civil Espanhola, e a instituição 

floresceu em plena ditadura de Franco, no auge da chamada Guerra Fria e do mundo bipolar, 

onde as potências de então Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas 
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Soviéticas travavam uma disputa insone, enquanto os sites e periódicos analisados surgiram 

em um mundo hegemonicamente dominado pelos Estados Unidos da América, mas 

multifragmentado, liberal e anticristão, se considerarmos a abordagem de questões como o 

aborto, a eutanásia e a união civil entre pessoas do mesmo sexo, sem falar em terrorismo, 

islamismo e os rumos dessa guerra silenciosa que parece evidenciar um futuro de animosidade 

entre as duas maiores religiões do planeta, dada a crescente onda  de fundamentalismo 

islâmico e cristão.  

   Tal condição de produção do texto confirma a percepção de Fiorin sobre os 

desdobramentos do discurso e sua enunciação devido às variantes de seus agentes, seus 

espaços e os tempos nos quais estão inseridos (2002:312) - “como o discurso se compõem de 

uma enunciação enunciada e de um enunciado, as pessoas, os espaços e os tempos são nele 

desdobrados, pois há uma actorialização, uma temporalização e uma espacialização tanto 

numa quanto noutro”. 

   Talvez o tempo e as condições de produção do texto, por si só, já justifiquem 

um outro trabalho, mas sem sombra de dúvida são fatores relevantes para entender o quão 

polifônico um discurso pode ser, quantas relações dialógicas um discurso pode estabelecer 

ininterruptamente e o quanto vale a enunciação de um discurso em um mundo tão 

fragmentado. 

   A produção bibliográfica da chamada linha francesa da Análise do Discurso, a 

qual pertencem Dominique Maingueneau, Pêcheux e autores brasileiros como Orlandi, entre 

outros será empregada para fundamentar teoricamente as proposições desta tese, além das 

obras de Bakhtin e Foucault , essenciais para o entendimento preciso daquilo que é discurso e 

o dimensionamento ideológico da linguagem. Roland Barthes também é uma peça 

fundamental para compor o universo fragmentado do discurso, sua enunciação, a polifonia, o 

dialogismo e a intertextualidade de maneira articulada e precisa. 

   Também não podemos sublimar a obra de Popper, Nietsche, Althusser para 

entender o poder e a disputa por ele, suas variações, avanços e recuos, bem como seus 

aparelhos ideológicos e nossas primeiras impressões sobre ele, assim como obter dados que 

na linguagem materializem a interdiscursividade entre o discurso da Opus Dei e outros 

discursos presentes. 

   Jamesson e outros estudiosos da pós-modernidade serão importantes no 

entendimento das condições de produção dos textos mais recentes, assim como Jacques Le 

Goff e Jean-Claude Schimitt com seu “Dicionário temático do Ocidente medieval”, ajudarão a 
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entender a mentalidade e talvez o ideal de civilização defendido pela Opus Dei e seu 

fundador. 

   Dominique Maingueneau com seu livro “Elementos de lingüística para o texto 

literário” e o seu “Dicionário de Análise do Discurso”, em co-autoria com Patrick Charaudeau 

constitui um material de referência importante para o escopo da tese, assim como José Luiz 

Fiorin, com seus livros “As astúcias da enunciação”, “As categorias de pessoas, espaço e 

tempo” e “Linguagem e Ideologia” ajudam a entender as imbricações ideológicas do discurso 

da Opus Dei. Eni Puccinelli Orlandi, com seu livro “Análise do discurso” será uma 

facilitadora no entendimento da aplicação prática da Análise do Discurso. 

   Mikhail Bakhtin é uma ferramenta essencial ao que se propõe o trabalho. 

“Estética da criação verbal” e “Marxismo e Filosofia da Linguagem” serão fundamentais para 

a elaboração da tese e compreender tal como ele propõe o princípio de sujeição do sujeito ao 

Sujeito (Aquele que é).  

   Josemaría Escrivá de Balagüer e “Caminho”, assim como diversas outras obras 

de sua autoria ajudarão a entender o discurso e sua enunciação eficaz na formação de outros 

grupos conservadores católicos ou não, para citar apenas um exemplo, aquele que luta contra 

a pesquisa científica com células-tronco. 

    Cabe ressaltar aqui, que devemos à sociologia da religião de Max Weber o fato 

de ele ter mostrado os diferentes comportamentos religiosos segundo as várias "camadas" 

sociais. Num capítulo que o autor intitula "ordens, classes e religiões", partindo de exemplos 

históricos, ainda que sem uma sistematização mais rigorosa, nem uma definição precisa do 

que entende por classes sociais, vai estudando a religiosidade do camponês, da nobreza, dos 

militares, dos funcionários e comerciantes, da pequena burguesia (especialmente os artesãos), 

do proletariado, dos escravos etc. e os diferentes significados para eles do que denomina a 

religião de salvação e que opõe às religiões de adaptação ao mundo.1 Surge logo o problema 

da tensão entre a religião e a comunidade, o econômico, a política e a arte. Para um de seus 

comentadores, dos vários textos se pode desprender que "uma religião de salvação toma quase 

sempre o aspecto de uma revolução social, já que aspira a uma nova comunidade", assim 

como entra em contradição com um sistema econômico como o capitalismo, baseado no lucro 

("só a ética puritana logrou dominar de maneira conseqüente as contradições").2    

                                                 
1  M.  Weber,   Economte  et  société,   Paris,  Plon,   1971,   vol.   I,   p.   491. 
2  J.  Preund,   Sociologia  de  Max  Weber,   Rio,   Forense,   1970,   p.   137s. 
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   Essas contradições são entretanto reabsorvidas pelo sistema de justificações 

que as religiões oferecem aos ocupantes das diferentes posições sociais. Como indica outro 

autor, "as demandas religiosas tendem a organizar-se em torno de dois grandes tipos de 

situações sociais, ou seja, as demandas de legitimação da ordem estabelecida próprias das 

classes privilegiadas, e as demandas de compensação próprias das classes desfavorecidas". 3  

Vejamos no próprio Weber o que ele indica sobre "certos contrastes característicos que as 

religiões podem 'fornecer' às diferentes camadas sociais": "as camadas positivamente pri-

vilegiadas no econômico e no social... conferem à religião o papel principal de 'legitimar' sua 

própria situação social e seu estilo de vida... A situação dos negativamente privilegiados é 

diametralmente oposta. Sua necessidade específica é de livrar-se do sofrimento. Nem sempre 

percebem essa necessidade de salvação sob uma forma religiosa — e o proletariado moderno 

é exemplo disso — e sua necessidade de redenção religiosa, caso exista, pode encaminhar-se 

em várias direções. Pode sobretudo articular-se de diferentes maneiras com a necessidade de 

uma 'compensação' que retribua as boas obras do indivíduo e contrabalance a injustiça de que 

é vítima".4 O importante é ver como debaixo de ações religiosas semelhantes podem ocultar-

se significados diferentes e como contradições e justificações se modificam de acordo com os 

diversos grupos sociais. É interessante notar como a relevância conferida à relação entre 

classes e religião passou despercebida a muitos que diziam crer na tradição weberiana. 

   A tese se propõe a responder como, porquê, quando e onde é legitimado o 

discurso da Opus Dei no Brasil e no mundo e em que medida sua interdiscursividade ora 

retoma, ora se afasta de valores tradicionais de um cristianismo primitivo e para tanto serão 

fundamentais as obras de Bart Herman e os primeiros textos dos chamados Pais da Igreja. A 

presente tese será composta pelos seguintes capítulos:  

1. Considerações acerca do discurso e filosofia, onde será discutido aspectos teóricos sobre o 

discurso, a polifonia, a interdiscurisvidade, tratando da formação discursiva e da formação 

ideológica de seus membros e a apresentação do instrumental teórico empregado, sempre 

entendendo discurso a partir da linha teórica da Análise do Discurso. 

2. Conceitos e contextualização traz o panorama político do contexto de produção de 

“Caminho” bem diferente da realidade da produção dos informativos e sites analisados em 

2006. Aqui serão abordados aspectos práticos da vida da Opus Dei, como qual a sua 

estimativa de movimentação financeira e quantos e quais são os bispos de seu quadro e total 

                                                 
3  P.   Bourdieu,    "Uma   Interpretação   da   teoria   da   religião    de   Max   Weber",    in A 
economia,  das  trocas  simbólicas,  São  Paulo,  Perspectiva,   1974,  p.  87. 
4  M.  Weber,  op.   cit.,  p.  511-512. 
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de padres ordenados por ela. Também será tratado neste capítulo a origem mística do 

discurso, sua gênese e sua articulação com a proposta ideológica da Opus Dei. 

3.Apresentação dos textos selecionados traz as temáticas mais sensíveis da Opus Dei e 

analisa-se os motivos pelos quais a organização tem sido alvo de autoridades dentro e fora da 

Igreja desde sua criação, analisando sua formação discursiva e ideológica para entender o 

“Caminho” de seu discurso.  
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2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DISCURSO E FILOSOFIA  

 

2.1 AS NOÇÕES DE DISCURSO 

   Sendo a Análise de Discurso, de acordo com Orlandi (2002,p.25), a reunião de 

três regiões de conhecimento em suas articulações contraditórias: a teoria da sintaxe e da 

enunciação; a teoria da ideologia e a teoria do discurso que é a determinação histórica dos 

processos de significação, de acordo com a teoria do sujeito de natureza psicanalítica, o 

discurso da Opus Dei e suas articulações contraditórias tornam-se um estudo de caso 

interessantemente contraditório, considerando principalmente as relações dialógicas com o 

cânon do cristianismo e sua interdiscursividade subjacente ao discurso oficial da igreja.  

   Parece correto afirmar que, nessa conjuntura, toda leitura precisa de um 

artefato teórico para que se efetue: Althusser escreve sobre a leitura de Marx, Lacan propõe 

uma leitura de Freud que é um aprofundamento na filiação da Psicanálise, Barthes considera 

a leitura como escritura, Foucault propõe a sua arqueologia. A leitura mostra-se como não 

transparente, articulando-se em dispositivos teóricos (E. Orlandi, 1996). 

  Ao que tudo indica será o conjunto de trabalhos responsável por produzir 

condições intelectuais propícias à abertura de um espaço para a existência de uma disciplina 

como a Análise de Discurso que teoriza a interpretação, isto é, que coloca a interpretação em 

questão, buscando fazer compreender como os objetos simbólicos produzem sentidos, 

analisando, assim, os próprios gestos de interpretação que ela considera como atos no 

domínio simbólico, pois eles intervêm no real do sentido. A Análise do Discurso não 

estaciona na interpretação, trabalha seus limites, seus mecanismos, como parte dos processos 

de significação. Também não procura um sentido verdadeiro através de uma "chave" de 

interpretação. Não há esta chave, há método, há construção de um dispositivo teórico. Não há 

uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos de interpretação que o constituem e que o 

analista, com seu dispositivo, deve ser capaz de compreender. Cabe ressaltar que o 

dispositivo analítico utilizado aqui passa por um filtro ideológico do autor da tese, passível de 

crítica e questionamentos, mas compõe um conjunto de trabalhos capaz de subsidiar a análise 

para ultrapassar os limites da interpretação, possibilitando ao autor buscar o processo de 

significação tal qual seu horizonte ideológico-metodológico possibilite. 

Daí termos proposto que se distinga a inteligibilidade, a interpretação e  a 

compreensão. A inteligibilidade refere o sentido à língua, a interpretação é o 
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sentido pensando-se o co-texto (as outras frases do texto) e o contexto 

imediato e compreender é saber como um objeto simbólico (enunciado, texto, 

pintura, música etc) produz sentidos. É saber como as interpretações 

funcionam. Quando se interpreta já se está preso em um sentido. A 

compreensão procura a explicitação dos processos de significação presentes 

no texto e permite que se possam "escutar" outros sentidos que ali estão, 

compreendendo como eles se constituem.(ORLANDI, p. 26) 

   A Análise de Discurso visa à compreensão de como um objeto simbólico 

produz sentidos, neste caso um discurso religioso, como ele está investido de significância 

para e por sujeitos. Essa compreensão, por sua vez, implica explicitar como o texto organiza 

os gestos de interpretação que relacionam sujeito e sentido. Produzem-se assim novas práticas 

de leitura.  

   Face ao dispositivo teórico da interpretação, há uma parte que é da 

responsabilidade do analista e uma parte que deriva da sua sustentação no rigor do método e 

no alcance teórico da Análise de Discurso. O que é de sua responsabilidade é a formulação da 

questão que desencadeia a análise. 

   Cada material de análise exige que seu analista, de acordo com a questão que 

formula, mobilize conceitos que outro analista não mobilizaria, face as suas (outras) questões. 

Uma análise não é igual a outra porque mobiliza conceitos diferentes e isso tem resultados 

cruciais na descrição dos materiais. Um mesmo analista, aliás, formulando uma questão 

diferente, também poderia mobilizar conceitos diversos, fazendo distintos recortes 

conceituais. 

   Por isso, distinguimos entre o dispositivo teórico da interpretação, tal como o 

tematizamos, e o dispositivo analítico construído pelo analista a cada análise. Embora o 

dispositivo teórico encampe o dispositivo analítico, o inclua, quando nos referimos ao 

dispositivo analítico, estamos pensando no dispositivo teórico já "individualizado" pelo 

analista em uma análise específica. Daí dizermos que o dispositivo teórico é o mesmo mas os 

dispositivos analíticos, não. O que define a forma do dispositivo analítico é a questão posta 

pelo analista, a natureza do material que analisa e a finalidade da análise. 

   Assim como propõe Orlandi (2002, p. 27) é importante acrescentar que como a 

pergunta é de responsabilidade do pesquisador, é essa responsabilidade que organiza sua 

relação com o discurso, levando-o à construção de "seu" dispositivo analítico, optando pela 
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mobilização desses ou aqueles conceitos, esse ou aquele procedimento, com os quais ele se 

compromete na resolução de sua questão. Portanto, sua prática de leitura, seu trabalho com a 

interpretação, tem a forma de seu dispositivo analítico. 

   Por seu lado, como dissemos, o dispositivo teórico, que objetiva mediar o 

movimento entre a descrição e a interpretação, sustenta-se em princípios gerais da Análise de 

Discurso enquanto uma forma de conhecimento com seus conceitos e método. Ele se mantém 

inalterado, segundo a teoria do discurso, na construção dos diferentes dispositivos analíticos. 

   Feita a análise, e tendo compreendido o processo discursivo, os resultados vão 

estar disponíveis para que o analista os interprete de acordo com os diferentes instrumentais 

teóricos dos campos disciplinares nos quais se inscreve e de que partiu. Nesse momento é 

crucial a maneira como ele construiu seu dispositivo analítico, pois depende muito dele o 

alcance de suas conclusões. 

   Desfeita a ilusão da transparência da linguagem, e exposto à materialidade do 

processo de significação e da constituição do sujeito, o analista retorna sobre sua questão 

inicial. Ela está assim no início, como elemento desencadeador da análise e da construção do 

dispositivo analítico correspondente, e, no final, ela retorna, gerindo a maneira como o 

analista deve referir os resultados da análise à compreensão teórica do seu domínio 

disciplinar específico: o da própria Análise de Discurso, se for o caso, ou da Lingüística, mas 

também o da Política, da Sociologia, da Antropologia, etc, dependendo da disciplina a que se 

filia o analista. Todos esses elementos - a natureza dos materiais analisados, a questão 

colocada, as diferentes teorias dos distintos campos disciplinares - tudo isso constitui o 

dispositivo analítico construído pelo analista. Daí deriva a riqueza da Análise de Discurso ao 

permitir explorar de muitas maneiras essa relação trabalhada com o simbólico, sem apagar as 

diferenças, significando-as teoricamente no jogo que se estabelece na distinção entre o 

dispositivo teórico da interpretação e os dispositivos analíticos que lhe correspondem. 

   Os dizeres não são, como dissemos, apenas mensagens a serem decodificadas. 

São efeitos de sentidos que são produzidos em condições determinadas e que estão de alguma 

forma presentes no modo como se diz, deixando vestígios que o analista de discurso tem de 

apreender. São pistas que ele aprende a seguir para compreender os sentidos aí produzidos, 

pondo em relação o dizer com sua exterioridade, suas condições de produção. Esses sentidos 

têm a ver com o que é dito ali, mas também em outros lugares, assim como com o que não é 
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dito, e com o que poderia ser dito e não foi. Desse modo, as margens do dizer, do texto, 

também fazem parte dele(Orlandi, p.82). 

  Pensando as relações de forças, a de sentidos e a antecipação, sob o modo do 

funcionamento das formações imaginárias, podemos ter muitas e diferentes possibilidades 

regidas pela maneira como a formação social está na história. Em nossa formação social, se 

pensamos por exemplo a Igreja, podemos explorar algumas dessas possibilidades: a imagem 

que o padre tem do que seja um fiel devoto, a imagem que um crente tem do que seja um 

pastor, a imagem que se tem de um bispo, a imagem que o fiel (o padre, o bispo) tem de um 

Papa, a imagem que um fiel (o padre, o bispo) tem de um pastor protestante, etc. Mas, pelo 

mecanismo da antecipação, também temos, por exemplo: a imagem que o pastor protestante 

tem da imagem que os padres têm daquilo que ele vai dizer. E isto faz com que todos os 

agentes ajustem seu dizer a seus objetivos políticos, trabalhando esse jogo de imagens. Como 

em um jogo de xadrez, é melhor orador aquele que consegue antecipar o maior número de 

"jogadas", ou seja, aquele que mobiliza melhor o jogo de imagens na constituição dos sujeitos 

(no caso, fieis), esperando-os onde eles estão, com as palavras que eles "querem" (gostariam 

de) ouvir. 

 Tudo isso vai contribuir para a constituição das condições em que o discurso 

se produz e portanto para seu processo de significação. É bom lembrar: na 

análise de discurso, não menosprezamos a força que a imagem tem na 

constituição do dizer. O imaginário faz necessariamente parte do 

funcionamento da linguagem. Ele é eficaz. Ele não "brota" do nada: assenta-

se no modo como as relações sociais se inscrevem na história e são regidas, 

em uma sociedade como a nossa, por relações de poder. A imagem que temos 

de um padre, por exemplo, não cai do céu. Ela se constitui nesse confronto do 

simbólico com o político, em processos que ligam discursos e instituições. 

Desse modo é que acreditamos que um sujeito na posição de padre de 

esquerda fale "x" enquanto um de direita fale "y". O que nem sempre é 

verdade, como vimos no capitulo que tratamos da ideologia. Por isso a análise 

é importante. Com ela podemos atravessar esse imaginário que condiciona os 

sujeitos em suas discursividades e, explicitando o modo como os sentidos 

estão sendo produzidos, compreender melhor o que está sendo dito.  

(ORLANDI, p.42) 

   Portanto, podemos inferir que não será no dizer em si mesmo que o sentido é 

de esquerda ou de direita, conservador ou progressista, nem tampouco pelas intenções de 
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quem diz. É preciso referi-lo às suas condições de produção, estabelecer as relações que ele 

mantém com sua memória e também remetê-lo a uma formação discursiva - e não outra - para 

compreendermos o processo discursivo que indica se ele é de esquerda ou de direita. Os 

sentidos não estão nas palavras elas mesmas. Estão aquém e além delas, como esperamos 

provar ao estabelecer as relações interdiscursivas entre o que diz a Opus Dei, o que diz o seu 

fundador e como isto está ligado ao que foi dito ao longo da história do cristianismo. 

   Segundo Orlandi (2002, p.52) a condição da linguagem é a incompletude, pois 

nem sujeitos nem sentidos estão completos ou definidos. Constituem-se e funcionam sob o 

modo do entremeio, da relação, da falta, do movimento. Essa incompletude atesta a abertura 

do simbólico, pois a falta é também o lugar do possível. 

   A conclusão, portanto, passa a ser que o sujeito significa em condições 

determinadas, impelido, de um lado, pela língua e, de outro, pelo mundo, pela sua 

experiência, por fatos que reclamam sentidos, e também por sua memória discursiva, por um 

saber/poder/ dever dizer, em que os fatos fazem sentido por se inscreverem em formações 

discursivas que representam no discurso as injunções ideológicas, fato marcante nas variações 

do discurso da Igreja ao longo do tempo. 

   A necessidade e o acaso, no confronto do mundo e da linguagem, entre o 

sedimentado e o a se realizar, na experiência e na história, na relação tensa do simbólico com 

o real e o imaginário, o sujeito e o sentido se repetem e se deslocam. O equívoco, o non-

sense, o irrealizado tem no processo polissêmico, na metáfora, o seu ponto de articulação. 

   Ou seja, trabalhamos, segundo Orlandi (2002, p.53), continuamente a 

articulação entre estrutura e acontecimento: nem o exatamente fixado, nem a liberdade em 

ato. Sujeitos, ao mesmo tempo, à língua e à história, ao estabilizado e ao irrealizado, os 

homens e os sentidos fazem seus percursos, mantêm a linha, se detêm junto às margens, 

ultrapassam limites, transbordam, refluem. No discurso, no movimento do simbólico, que não 

se fecha e que tem na língua e na história sua materialidade. 

 

2.1.1. Noção de Polifonia 

    O termo polifonia pode ser encontrado em muitos contextos diferentes e com 

muita freqüência com acepções mais ou menos intuitivas, o que acontece talvez pela 
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maleabilidade da noção, intuitivamente compreensível. A polifonia parece funcionar em 

vários níveis da análise. Marcada por diversos meios lingüísticos (lexicais, sintáticos etc.), ela 

se manifesta na interpretação do discurso, por meio de marcadores polifônicos no nível dos 

enunciados, de textos e ainda de gêneros polifônicos.  

   Cada uma das diferentes acepções divergem em pontos essenciais, no entanto 

nada parece impedir a colaboração de diferentes abordagens. Poderíamos imaginar um 

modelo modular em que a análise lingüística forneceria materiais à análise de discurso que, 

por sua vez, serviria às análises literárias. Ou então, em sentido inverso, que as análises 

literárias e de discurso forneceriam dados para o desenvolvimento da teorização lingüística. É 

a polifonia em todas os seus estados.  

  Segundo Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 384-388) polifonia é  um termo 

emprestado da música, que alude ao fato de que os textos veiculam, na maior parte dos casos, 

muitos pontos de vista diferentes: o autor pode fazer falar , várias vozes ao longo de seu 

texto. O termo polifonia era bastante corrente nos anos 20. Bakhtin lhe atribui, em seu célebre 

livro sobre Dostoievski (1929), um valor e um sentido totalmente novos. Nesse livro, Bakhtin 

estuda as relações recíprocas entre o autor e o herói na obra de Dostoievski, e resume sua 

descrição na noção de polifonia. Com o crescente interesse que se manifestou em linguística, 

desde os anos 80, pelos aspectos pragmáticos e textuais, o trabalho de Bakhtin foi 

redescoberto por alguns lingüistas. Desse modo, na França, Ducrot desenvolveu uma noção 

propriamente linguística da polifonia, da qual ele se serve para suas análises de toda uma 

série de fenômenos lingüísticos. Ao mesmo tempo, e independentemente uns dos outros, os 

estudiosos da literatura desenvolveram a polifonia bakhtiniana e, nesses últimos anos, tentou-

se reconciliar as duas abordagens polifônicas para forjar, a partir delas, uma ferramenta eficaz 

para as análises de discurso. 

   A polifonia é associada ao nível do enunciado. Que o enunciado inclui marcas 

dos protagonistas de sua enunciação já é bem sabido. E isso se dá de múltiplas formas. 

Podemos pensar nos pronomes pessoais, nos adjetivos subjetivos, nas modalidades etc. Ora, 

se aprofundamos um pouco a análise desses aspectos, veremos que outros pontos de vista 

além dos do emissor e do receptor podem ser veiculados através do enunciado,no caso 

analisado, perceberemos que há demandas de São Francisco de Assis e São Francisco Xavier 

em enunciados propostos pela Opus Dei, assim como um desejo de perfeição encontrado nos 

Padres do Deserto dos primeiros séculos do cristianismo. 
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    Ducrot foi responsável por ter sistematizado essa observação, ao introduzir a 

noção de polifonia nos estudos lingüísticos (1984: cap. VIII). A originalidade de sua 

abordagem reside na cisão do sujeito falante no nível do próprio enunciado. Inspirado pelos 

trabalhos de Genette, que faz distinção entre aquele que vê e aquele que fala, Ducrot 

introduziu uma distinção semelhante entre o locutor e os enunciadores. O locutor é aquele 

que, segundo o enunciado, é responsável pela enunciação. Ele deixa marcas em seu 

enunciado, como, por exemplo, os pronomes da primeira pessoa. O locutor é capaz de pôr em 

cena enunciadores que apresentam diferentes pontos de vista. Ele pode se associar a alguns 

enunciadores, dissociando-se completamente de outros. É importante sublinhar que todos 

esses "seres discursivos" são seres abstratos, mas que se fazem fortemente presente no 

discurso religiosa que reiteradamente retoma valores éticos e morais de acordo com o 

contexto histórico no qual o enunciado é proferido.  

    

  Percebemos aqui uma marca essencial da teoria polifônica: ela trata dos 

fenômenos que são engendrados na língua, em princípio, 

independentemente de seu emprego. Seu objeto é o que dizem os 

enunciados como enunciados. A estrutura polifônica se situa efetivamente 

ao nível da língua (ou da frase), e é a razão pela qual ela não se descobre 

por um estudo das interpretações ou dos empregos possíveis dos 

enunciados, mas apenas por um exame dos (co)textos aos quais estes são 

suscetíveis de se integrar. Por outro lado, a estrutura polifônica fornece 

instruções relativas à interpretação do enunciado da frase, ou, mais 

precisamente, às interpretações possíveis do enunciado. É nesse sentido que 

a teoria polifônica é uma teoria semântica discursiva, estruturalista e 

instrucional. Essas instruções podem ser mais ou menos precisas. No 

enunciado de (1), a instrução consiste em fazer o receptor compreender que 

dois pontos de vista contraditórios estão em jogo, um positivo, outro 

negativo, e que o emissor se associa ao último. Mas ela não informa nada 

quanto à origem do ponto de vista positivo. Assim, o output lingüístico será 

concebido como uma estrutura que contém algumas variáveis. No nosso 

caso específico, o valor de uma das variáveis é especificado, enquanto o da 

outra permanece totalmente aberto. No processo interpretativo, o receptor 

físico procurará então descobrir automaticamente (e inconscientemente) a 

identidade daquele que é o responsável pelo outro ponto de vista (na 

ocorrência pdvt). O resultado desse procedimento é a criação de uma 
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configuração polifônica que faz parte de sua compreensão do texto tomado 

em sua globalidade.( CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, P. 387) 

   A negação não é, entretanto, o único fenômeno lingüístico que se presta a um 

tratamento polifônico. Encontram-se análises polifônicas de fenômenos tão diversos quanto 

as modalidades, os conectores, a argumentação, a pressuposição, a ironia e o discurso citado, 

para mencionar apenas alguns exemplos. A polifonia nos oferece assim um quadro teórico 

que permite revelar relações sistemáticas entre fenômenos geralmente concebidos como 

independentes uns dos outros. 

 

2.1.2 Noção de Dialogismo 

 

   Para Chareadeau e Maninguenau (2004, p.159) a palavra dialética designa uma 

forma particular de diálogo, que se desenvolve entre dois parceiros, cujas trocas são 

estruturadas em função de papéis específicos, orientada para a procura metódica da verdade, 

no entanto o conceito de dialogismo - emprestado, pela Análise do Discurso, ao Círculo de 

Bakhtin, se refere às relações que todo enunciado mantém com os enunciados produzidos 

anteriormente, bem como com os enunciados futuros que poderão os destinatários 

produzirem. Mas o termo é "carregado de uma pluralidade de sentidos muitas vezes 

embaraçantes", não somente - conforme afirma Todorov (1981: 95) - nos escritos do Círculo 

de Bakhtin, mas, igualmente, devido às diferentes maneiras como ele foi compreendido e 

retrabalhado por outros pesquisadores. 

   Em filosofia, a dialética é definida por Aristóteles como um tipo de interação, 

que obedece a regras e que opõe dois participantes: o respondente que deve defender uma 

asserção dada e o questionador que deve atacá-la. É uma interação limitada, com um 

vencedor e um perdedor. Ela utiliza como instrumento o silogismo dialético, que tem como 

particularidade o fato de ser fundamentado em premissas que não são absolutamente 

verdadeiras (como no silogismo lógico), mas em simples "idéias admitidas" (endoxá) 

(Aristóteles, Topiques: 1,1). O método dialético é um instrumento filosófico, empregado, 

notadamente, na pesquisa a priori da definição de conceitos. Diferentemente da dialética 

hegeliana, a aristotélica não procede por síntese, mas por eliminação do que é falso. 
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    Segundo sua antiga definição, dialética e retórica são as duas artes do discurso. 

A retórica é análoga ou a contraparte da dialética (Aristóteles, Retórica, 1354 a); a retórica 

está para a fala pública assim como a dialética está para a fala privada, essencialmente 

conversacional (Brunschwig, 1996). A dialética baseia-se em teses de ordem filosófica; a 

retórica se interessa por questões particulares, de ordem social ou política. Enfim, enquanto a 

dialética é uma técnica de discussão entre dois parceiros que procedem por (breves) questões 

e respostas, a retórica tem por objeto o discurso longo e contínuo. O essencial, todavia, é que 

as duas artes do discurso utilizam os mesmos fundamentos de inferência, os topoi, aplicados a 

enunciados plausíveis. 

   No prolongamento de uma definição geral da dialética como "a prática do 

diálogo racional, [a arte] de argumentar por questões e respostas" (Brunschwig, 1967: X), 

pode-se considerar que o processo conversacional se torna dialético na medida em que ele 

repousa sobre um problema preciso, definido a partir de comum acordo, e se desenrola entre 

parceiros iguais, entre os quais a fala circula livremente, orientada para a busca do verdadeiro, 

do justo ou do bem comum, aceitando falar segundo regras explicitamente estabelecidas. 

   Para Bakhtin e Volochinov, com efeito, "o diálogo - a troca de palavras - é a 

forma mais natural da linguagem. Mais ainda: os enunciados longamente desenvolvidos, 

ainda que eles emanem de um interlocutor único - por exemplo, o discurso de um orador, o 

curso de um professor, o monólogo de um ator, as reflexões em voz alta de um homem só - 

são monológicos somente em sua forma exterior, mas, em sua estrutura interna, semântica e 

estilística, eles são, com efeito, essencialmente dialógicos" (Volochinov, 1981:292). Assim 

compreendida, "a orientação dialógica é, bem entendido, um fenômeno característico de todo 

o discurso [...]. Em todos os caminhos que levam a seu objeto, o discurso encontra o discurso 

de outrem e estabelece com ele interação viva e intensa. Somente o Adão mítico, abordando 

com o primeiro discurso um mundo virgem e ainda não dito, o solitário Adão, poderia 

verdadeiramente evitar absolutamente essa reorientação mútua em relação ao discurso de 

outrem, que se produz no percurso do objeto" (Bakhtin, em Todorov, 1981: 98). Por isso, 

"pode-se compreender a palavra "diálogo" num sentido amplo, isto é, não apenas como a 

comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação humana, 

de qualquer tipo que seja" e "toda enunciação, por mais significante e completa que ela seja 

por si mesma, constitui apenas uma fração de uma corrente de comunicação verbal 

ininterrupta (que toca a vida cotidiana, a literatura, o conhecimento, a política etc.). No 
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entanto, essa comunicação verbal ininterrupta constitui, por sua vez, apenas um elemento da 

evolução ininterrupta de um grupo social dado" (Bakhtin e Volochinov, 1977:136). 

   Se todo enunciado é constitutivamente dialógico, aí compreendido o discurso 

interior atravessado pelas avaliações de um destinatário virtual (independentemente, portanto, 

da vontade e da consciência do locutor), tem-se, freqüentemente, tentado -como Bakhtin ou 

Volochinov- definir o termo por oposição ao que seria um enunciado monológico, ou, antes, 

um enunciado que se apresenta como "aparentemente" monológico (Volochinov, 1981:292 - 

293). Além disso, as necessidades da análise têm levado os pesquisadores a tentarem definir 

diferentes formas de dialogismo, como por exemplo as ciências humanas frente às ciências 

exatas e aos discursos dogmáticos, caso de nosso objeto de análise, que tendem a se 

apresentar como discurso da Verdade. 

   Todo discurso, conforme afirmamos, é duplamente dialógico, e esse duplo 

dialogismo se inscreve em dois tipos de relações (Bakhtin, 1978): aquelas que todo enunciado 

mantém com os enunciados anteriormente produzidos sobre o mesmo objeto (relações 

interdiscursivas); e aquelas que todo enunciado mantém com os enunciados de compreensão-

resposta de destinatários reais ou virtuais, que o antecipam (relações interlocutivas). Esse 

duplo dialogismo, "que escapa ampla e inevitavelmente ao enunciador e que não se manifesta 

no fio do discurso por meio de marcas linguísticas" (Authier-Revuz, 1985:117), e que dá lugar 

a "um outro que não é nem o duplo de um face a face e nem mesmo o 'diferente'", mas "um 

outro que atravessa constitutivamente o um" (Authier-Revuz 1982a: 103), participa daquilo 

que Authier-Revuz chama de a heterogeneidade constitutiva. 

   Comparado com o dialogismo constitutivo, que se esconde ou se mascara atrás 

das palavras, das construções sintáticas, das reformulações ou das reescrituras não ditas dos 

discursos segundos, "completamente diferente é o nível do dialogismo "mostrado", isto é, a 

representação que um discurso dá, em si mesmo, de sua relação com o outro, do lugar que ele 

cria, explicitamente, designando, na cadeia do enunciado, por meio de um conjunto de marcas 

lingüísticas, pontos de heterogeneidade" (Authier-Revuz, 1985:118). Desse modo, 

intencionalmente ou não, certos discursos mostram explicitamente o discurso de outrem que 

os atravessa. 

   Para as necessidades da descrição dos discursos de transmissão de saberes e de 

savoir-faire, Moirand (1988a: 309-310,457-458) distingue duas formas de dialogismo 

mostrado: aquela que faz referência explicitamente a discursos anteriores, discursos fontes ou 
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discursos primeiros, e aquela que explicitamente faz referência a discursos atribuídos aos 

destinatários (ou aos sobre-destinatários). Esse duplo dialogismo parece, de fato, ser 

característico do propósito pragmático de qualquer gênero de texto, já que o dizer dos outros 

(dizer anterior ou dizer imaginado do interlocutor) vem justificar ou autenticar o dizer do 

locutor, ou servir de apoio a uma contra-argumentação (Moirand, 1990:75). Mais 

recentemente, o funcionamento da explicação nos discursos midiáticos leva Moirand 

(1999b,2000 e 2001)a reconsiderar essas noções e propor um desdobramento do dialogismo 

constitutivo, distinguindo os discursos imersos numa memória interdiscursiva midiática 

(dialogismo intertextual constitutivo) e as interações imaginadas com um sobre-destinatário 

forçosamente presente no discurso interior de enunciadores e cuja presença deixa traços no 

discurso produzido (dialogismo internacional constitutivo).  

   Devido às numerosas interpretações, sempre divergentes, que se fizeram das 

concepções do Círculo de Bakhtin, a partir de seus diferentes tradutores, emprega-se o termo 

"dialogismo" como um simples substituto de "dialogai", em particular nas análises das 

interações verbais desenvolvidas por Roulet(Roulet,eí alii, 1985:60), que propõe cruzar os 

pares monologai/dialogai e monológico/dialógico, a fim de evitar toda e qualquer 

ambigüidade e tornar a descrição mais clara. Conceito operatório incontestavelmente sedutor 

e produtivo, o dialogismo, com efeito, não permite, sozinho, descrever os textos ou dados 

empíricos aos quais a análise do discurso se encontra confrontada, e necessita do auxílio de 

noções descritivas emprestadas majoritariamente das teorias enunciativas. No entanto, se elas 

servem para refinar a análise, as caracterizações binárias que lhes estão na base, tendem a 

mascarar a variedade dos graus de presença ou ausência explícita do dialogismo (por isso, a 

produção de caracterizações metafóricas: dialogismo velado, mascarado, oculto, ou expresso 

etc.), e não permitem apreender a riqueza e a complexidade do mecanismo formal, sintático e 

semântico que ele inscreve na materialidade textual, e que somente uma descrição fina 

permite revelar.  

   A palavra "diálogo" conota geralmente a idéia de uma troca "construtiva", 

conduzida de acordo com regras e tendo o objetivo de chegar a um consenso (um diálogo que 

não se enquadra nessa definição é um "falso diálogo", já que não falamos de "falsa 

conversação"). Essa concepção "irênica" do diálogo ideal foi em particular teorizada por 

Jacques (1979,1985). Contudo, em todo caso, um "verdadeiro" diálogo não pode existir senão 

em um movimento dialético que sempre implica identidade e diferença. Por isso, cabe dizer 

que o rigorismo e seu ordo de costumes, no caso da Opus Dei, se aproxima dos Exercícios 
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Espirituais de Santo Ignácio de Loyola, fundador da Ordem Jesuíta. Ambos dialogam 

continuadamente, com gradações diferentes entre aquilo que é dito e aquilo que diz sem dizer.  

  Segundo Orlandi (2002, p.82), as novas maneiras de ler, inauguradas pelo 

dispositivo teórico da análise de discurso, indicam que o dizer tem relação com o não dizer, 

isto deve ser acolhido metodologicamente e praticado na análise. 

   O não-dizer tem sido objeto de reflexão de alguns lingüistas dos quais tomo 

como exemplar o trabalho desenvolvido por Ducrot (1972). Distinguindo, na origem de sua 

reflexão, como diferentes formas de não-dizer (implícito), o pressuposto e o subentendido, 

este autor vai separar aquilo que deriva propriamente da instância da linguagem (pressuposto) 

daquilo que se dá em contexto (subentendido). Se digo "Deus está morto" o pressuposto é que 

Ele estava vivo antes, ou seja, não posso dizer que "Deus está morto" se não partir do 

pressuposto de que ele em algum momento tenha existido. O posto (o dito) traz consigo 

necessariamente esse pressuposto (não dito, mas presente). O subentendido depende do 

contexto. Não pode ser asseverado como necessariamente ligado ao dito. Essa teoria - a da 

semântica argumentativa -desenvolveu-se aprofundando certas noções, modificando outras, 

mas mantém o fato de que o não-dito é subsidiário ao dito. De alguma forma, o complementa, 

acrescenta-se. 

   De todo modo, há toda uma margem de não-ditos que também significam e 

essa característica torna-se particularmente interessante no caso da Opus Dei, pois todos os 

seus prédios no mundo não possuem nenhuma identificação, o que será objeto de análise no 

momento oportuno, bem como tudo aquilo que não é dito sobre sua pratica de devoção. Veja 

em Anexo 2 o folder das reuniões e dos retiros da organização que não possui sequer um 

logotipo da instituição que os promove. 

   Na análise de discurso, há noções que encampam o não-dizer: a noção de 

interdiscurso, a de ideologia, a de formação discursiva. Consideramos que há sempre no dizer 

um não-dizer necessário. Quando digo algo, o não-dito  permanece como uma relação de 

sentido que informa o dizer daquele algo. Isto é, uma formação discursiva pressupõe uma 

outra. Além disso, o que já foi dito, mas já foi esquecido tem um efeito sobre o dizer que se 

atualiza em uma formulação. Em outras palavras, o interdiscurso determina o intradiscurso: o 

dizer (presentificado) se sustenta na memória (ausência) discursiva. 
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  Vale lembrar que há outra forma de se trabalhar o não-dito na análise de 

discurso. Trata-se do silêncio (E. Orlandi, 1993). Este pode ser pensado como a respiração da 

significação, lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o sentido faça 

sentido e o silêncio como horizonte, como iminência de sentido. Esta é uma das formas de 

silêncio, a que chamamos silêncio fundador: silêncio que indica que o sentido pode sempre 

ser outro. Mas há outras formas de silêncio que atravessam as palavras, que "falam" por elas, 

que as calam. 

  Desse modo distinguimos o silêncio fundador (que, como dissemos, faz 

com que o dizer signifique) e o silenciamento ou política do silêncio que, 

por sua vez, se divide em: silêncio constitutivo, pois uma palavra apaga 

outras palavras (para dizer é preciso não-dizer: se digo "sem medo" não 

digo "com coragem") e o silêncio local, que é a censura, aquilo que é 

proibido dizer em uma certa conjuntura (é o que faz com que o sujeito não 

diga o que poderia dizer: numa ditadura não se diz a palavra ditadura não 

porque não se saiba mas porque não se pode dizê-lo). As relações de poder 

em uma sociedade como a nossa produzem sempre a censura, de tal modo 

que há sempre silêncio acompanhando as palavras. Daí que, na análise, 

devemos observar o que não está sendo dito, o que não pode ser dito, etc. 

(ORLANDI, p.83)  

   Se o não-dizer significa, então como analista tomarei como meu objeto de 

analise apenas aquilo que deixou de ser dito relativo aquilo que me propus a estudar, partindo 

do dito, de suas condições e da relação com a memória, com o saber discursivo para 

delinearmos as margens do não-dito que faz os contornos do dito significativamente.  

   Para Orlandi (2002, p.84) os esquecimentos dizem assim como para 

M.Pêcheux (1975), podemos distinguir duas formas de esquecimento no discurso. 

   O esquecimento , que é da ordem da enunciação: ao falarmos, o fazemos de 

uma maneira e não de outra, e, ao longo de nosso dizer, formam-se famílias parafrásticas que 

indicam que o dizer sempre podia ser outro. Ao falarmos "sem medo", por exemplo, 

podíamos dizer "com coragem", ou "livremente" etc. Isto significa em nosso dizer e nem 

sempre temos consciência disso. Este "esquecimento" produz em nós a impressão da 

realidade do pensamento. Essa impressão, que é denominada ilusão referencial, nos faz 

acreditar que há uma relação direta entre o pensamento, a linguagem e o mundo, de tal modo 

que pensamos que o que dizemos só pode ser dito com aquelas palavras e não outras, que só 
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pode ser assim. Ela estabelece uma relação "natural" entre palavra e coisa. Mas este é um 

esquecimento parcial, semi-consciente e muitas vezes voltamos sobre ele, recorremos a esta 

margem de famílias parafrásticas, para melhor especificar o que dizemos. É o chamado 

esquecimento enunciativo e que atesta que a sintaxe significa: o modo de dizer não é 

indiferente aos sentidos. 

   O outro esquecimento, também chamado esquecimento ideológico: ele é da 

instância do inconsciente e resulta do modo pelo qual somos afetados pela ideologia. Por esse 

esquecimento temos a ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na realidade, 

retomamos sentidos pré-existentes. Na realidade, embora se realizem em nós, os sentidos 

apenas se representam como se originando em nós: eles são determinados pela maneira como 

nos inscrevemos na língua e na história e é por isto que significam e não pela nossa vontade. 

   Quando nascemos os discursos já estão em processo e nós é que entramos 

nesse processo. Eles não se originam em nós. Isso não significa que não haja singularidade na 

maneira como a língua e a história nos afetam. Mas não somos o início delas. Elas se 

realizam em nós em sua materialidade. Essa é uma determinação necessária para que haja 

sentidos e sujeitos. Por isso é que dizemos que o esquecimento é estruturante. Ele é parte da 

constituição dos sujeitos e dos sentidos. As ilusões não são "defeitos", são uma necessidade 

para que a linguagem funcione nos sujeitos e na produção de sentidos. Os sujeitos 

"esquecem" que já foi dito - e este não é um esquecimento voluntário - para, ao se 

identificarem com o que dizem, se constituírem em sujeitos. É assim que suas palavras 

adquirem sentido, é assim que eles se significam retomando palavras já existentes como se 

elas se originassem neles e é assim que sentidos e sujeitos estão sempre em movimento, 

significando sempre de muitas e variadas maneiras. Sempre as mesmas mas, ao mesmo 

tempo, sempre outras, gerando um anseio pela verdade em dizer. 

   Para Philippe Artieres, em Foucault: a coragem da verdade (2004, p.34), ser 

conduzido, o trabalho de diagnóstico que Foucault pratica, trate-se do trabalho em torno das 

prisões, do caso Croissant, da Polônia ou do Irã, exige um distanciamento de si. Para dizer a 

atualidade é preciso, segundo Foucault, desfazer-se de todos os elementos que podem 

empanar o olhar. É assim que ele explica a jovens maoístas que é claro que é preciso situar-se 

logo do lado "bom", do lado dos "dominados", mas que também é preciso desprender-se 

imediatamente dele: "É preciso passar para o outro lado - para o lado bom -, mas para tentar 

desprender-se dos mecanismos que fazem aparecer dois lados, para dissolver a falsa unidade, 



 36

a natureza ilusória do outro lado pelo qual se tornou partido. É então que começa o verdadeiro 

trabalho, o trabalho do historiador do presente". Por isso Foucault se desfaz da idéia de 

revolução em proveito da noção de emergência ou de irrupção de forças.  

   Para Foucault, esse desprendimento compromete. O diagnosticador deve 

igualmente não dar demasiada importância a seu  estatuto de autor e às funções que lhe são 

destinadas. Todos os esforços do filósofo a partir do início dos anos 1970 para estilhaçar seu 

próprio estatuto de autor participam desse mesmo trabalho. Pensemos aqui na mesa-redonda 

sobre as lutas em torno das prisões, na qual Foucault adota, não sem ironia, o pseudônimo de 

Appert, nome de um filantropo do século XIX, ou até mesmo na entrevista que ele dá 

anonimamente ao Monde no início dos anos 1980. O valor do diagnóstico não repousa  num 

rosto, numa identidade de autor, mas no próprio diagnóstico. A qualidade do olhar deve 

absorver todo o rosto, fazê-lo desaparecer. É assim que Foucault se desfaz da função de 

intelectual universal que alguns gostariam de vê-lo desempenhar e encoraja outros que, cada 

qual em seu campo, são capazes de produzir diagnósticos.  

  Tentaremos, portanto, diagnosticar o silenciamento no discurso da Opus Dei, 

os efeitos gerados por ele e suas motivações, sempre tendo como base a idéia de que ele é 

constitutivo daquilo que foi e continua sendo dito sobre a Opus Dei. 

 

2.2 A NOÇÃO DE IDEOLOGIA 

 

   O marxismo composto pelo materialismo dialético, o materialismo histórico  e a 

economia política são importantes para nossa análise, já que a língua é ação e, portanto, cabe-

nos tentar buscar explicações coerentes e lógicas para esse fenômeno social materializado em 

livros, jornais e  revistas que compõem o corpus de do trabalho e demonstram o discurso da 

organização nos diferentes contextos políticos, econômicos e sociais. 

   Vamos nos deter ao critério da prática, definido pelo Dicionário de Filosofia da 

Academia de Ciências da URSS: 

A teoria e a prática são categorias filosóficas que designam os aspectos 

espiritual e material da atividade objetiva sócio-histórica dos homens: 

conhecimento e transformação da sociedade (...)a filosofia marxista não enfoca 

prática como experiência sensorial subjetiva do indivíduo, como experimento 
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científico, mas como atividade e, antes de tudo, como processo objetivo de 

produção material, que constitui a base da vida humana, e também como 

atividade transformadora revolucionária das classes e outras formas de 

atividade social prática que conduzem à mudança do mundo. (Dicionário de 

Filosofia, 1984,pp.421-2) 

    Segundo Triviños (1987,p.73), a opção pelo marxismo pressupõe uma 

concepção dialética da realidade natural e social edo pensamento, que deverão ser 

completados com a idéia de que existe uma realidade objetiva fora da consciência e esta é 

produto da evolução material. 

    Tais conceitos materializam-se no discurso; por isso, também tomaremos por 

base teórica a Análise do Discurso, de linha francesa. Mas para tanto é necessário entendê-la 

como proposta intelectual marcada pelo fator de colocar a noção de leitura em suspenso. 

Vejamos o que Orlandi nos diz: 

Tendo como fundamental a questão do sentido, a Análise do Discurso se 

constitui no espaço em que a Lingüística tem a ver com a Filosofia e as 

Ciências Sociais. Em outras palavras, na perspectiva discursiva, a linguagem é 

linguagem porque faz sentido. E a linguagem só faz sentido porque se inscreve 

na história (ORLANDI, 2002, p.25). 

    A contribuição de Marx neste caso, será quanto à crítica que faz da religião 

como "consciência invertida do mundo" e, no Capital, aproxima a alienação religiosa do 

fetichismo da mercadoria. No primeiro caso a religião "é, por uma parte, a expressão da 

miséria real, e, por outra, o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura 

oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como o espírito de uma situação 

carente de espírito. Ela é o ópio do povo".i Geralmente a última frase aparece fora do contexto, 

sem a indicação de que a religião ao mesmo tempo mostra uma realidade falseada mas 

também se rebela e protesta contra ela. Os dois elementos contraditórios estão presentes no 

texto de Marx, ainda que o primeiro seja o que ocupa a atenção dele nas análises que irá fazer. 

    Vale notar também que a alienação religiosa é descrita em muitos textos do 

autor em relação aos homens em geral, sem determinação particular. Isso é particularmente 

surpreendente quando se pensa que para Marx não há uma história de homens 

indeterminados, mas de classes com interesses diferentes e antagônicos. Já para as relações 

jurídicas e as formas de estado, indicou que elas "não podem compreender-se por si mesmas, 
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nem pela chamada evolução geral do espírito humano, senão que, ao contrário, têm suas 

raízes nas condições materiais da vida". E logo depois afirmava que, "na produção social de 

sua vida, os homens entram em determinadas relações independentemente de sua vontade, 

relações de produção que correspondem a uma determinada fase do desenvolvimento de suas 

forças produtivas materiais. O conjunto destas relações de produção forma a estrutura 

econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política 

e a que correspondem determinadas formas da consciência social". Igualmente a religião teria 

que ser então articulada com as condições materiais e com as relações de produção que 

formam a base real da consciência social. Assim, não se trataria tanto de buscar "um veredicto 

definitivo sobre a essência da religião mas de 'uma negação particular'... Um juízo sobre a 

essência só é possível se Marx assume o metafisicisnio da posição que critica. Situando-nos 

dentro da dinâmica marxista não há como explicar logicamente que Marx aplique a dialética 

universal-particular à filosofia, por exemplo, e a negue à teologia". Marx aliás critica 

Feuerbach por "abstrair o curso histórico e fixar o ânimo religioso como para-si, pressupondo 

um indivíduo humano, abstraio e isolado", sem ver que a essência humana "em sua 

efetividade é o conjunto das relações sociais".  

     Mesmo o texto clássico de Marx, acima referido em sua Contribuição à Critica 

da Filosofia do Direito de Hegel, escapa dificilmente a essa dificuldade. É verdade que ele 

começa referindo-se aí à crítica da religião na Alemanha, mas logo dirá que "o fundamento da 

crítica irreligiosa é: o homem faz a religião". Certamente, ele indicará logo depois que "o 

homem não é um homem abstrato jogado em qualquer parte fora do mundo. O homem é o 

mundo do homem, o Estado, a sociedade. Este Estado, esta sociedade, produzem a 

religião..."ii Mas não conviria falar tampouco de um Estado em geral e de uma sociedade 

qualquer. Assim, a crítica da religião deveria partir de situações concretas, em formações 

sociais particulares. Desse ponto de vista, seria um pouco abusivo dizer, como Marx o faz no 

mesmo livro, que "a religião é a teoria geral deste mundo, sua suma enciclopédica, sua lógica 

sobre forma popular, seu ponto de honra espiritualista, seu entusiasmo, sua sanção moral, seu 

complemento solene, sua consolidação e sua justificação universais". 

   Por essa razão, a partir da própria lógica do pensamento marxista, a religião 

deve ser analisada no contexto dos diferentes blocos históricos e das relações sociais 

particulares. Nessa linha Engels analisa a história do cristianismo primitivo, "movimento de 

homens oprimidos" e Rosa Luxemburgo busca na história da Igreja a resposta para a 

contradição entre o procedimento dos sacerdotes de seu tempo e aquele dos primeiros 
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cristãos.iii Da mesma maneira António Gramsci trata de descobrir a função dos católicos na 

Igreja da Itália e esboça as grandes linhas de uma investigação que teria de ser feita sobre a 

ação católica, o pensamento social, as publicações católicas, etc.iv  

  Mas não basta situar a religião no contexto histórico-social. Frequentemente 

ela é vista por autores marxistas apenas como uma das expressões ideológicas da classe 

dominante, projetada sobre o conjunto da sociedade e, portanto, relativamente unívoca. Uma 

análise articulada com as diferentes classes sociais mostra, na direção apontada por Weber, 

diferentes significados e comportamentos religiosos distintos. 

   Por essa razão, as análises das religiões em geral e da Igreja Católica no que se 

refere a este estudo não deveriam ser relacionadas a um processo de mudanças pouco 

definidas ou globais, mas a classes sociais particulares. A Igreja, como expressão organizada 

de uma atividade religiosa, está inserida na sociedade e seus membros pertencem 

simultaneamente à estrutura de classes desta sociedade. Eles levam pois, para o interior da 

Igreja, os conflitos e as alianças da própria sociedade. 

   Claro está, de maneira semelhante, que assim como a ideologia dominante na 

sociedade é a ideologia da classe dominante, a expressão religiosa principal está também 

vinculada a essa classe. Mas é relativamente fácil perceber como sobrevivem e nascem outras 

expressões ideológicas, tanto nas antigas classes dominantes em decadência, como nas novas 

classes que emergem na sociedade. O mesmo acontece com as práticas religiosas. Podem-se 

descobrir diferentes expressões religiosas que são contraditórias entre si e que correspondem a 

lugares sociais diferentes. 

   Isto é particularmente importante no que se refere às novas classes emergentes. 

Elas criam novos confrontos, não somente no nível das relações de produção, mas também 

nos conflitos políticos, morais e ideológicos. A religião está presente em todas essas 

dimensões enquanto prática religiosa e concepção do mundo, como veremos mais claramente 

adiante. Dessa maneira, conflito de classes, confrontos ideológicos e morais e lutas políticas 

atravessam a sociedade e também a Igreja, "saciedade civil dentro da sociedade civil", no 

dizer de Gramsci. 

     Freqüentemente, quando se descreve a prática religiosa num momento 

determinado, a referência é feita à prática dos setores dominantes. Recentemente, no Brasil, 

houve uma reação, por parte dos historiadores, para descobrir a religiosidade de outros setores 
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da sociedade, ultrapassando uma história "oficial" que é a história das classes dominantes e de 

suas práticas.v Em outras palavras, de outros setores, com uma prática diferente e mesmo 

contraditória à dominante, tentam levar a história em outra direção e inclusive reler o passado 

a partir de suas atuais preocupações, descobrindo então uma parte da realidade que mesmo na 

sombra não deixou de estar menos presente. Eles pretendem assim desocultar o conteúdo 

legitimador da historiografia oficial, fazendo subir à superfície traços de outros processos e de 

outros atores, quase sempre postos de lado nos manuais e nos textos favoráveis ao sistema, 

mas fundamentais à preparação de um futuro alternativo. 

   No que se refere à história da Igreja no Brasil, foi proposto refazê-la com base 

em uma "interpretação a partir do povo". De acordo com um de seus autores, "a historiografia 

não escapa à determinação do lugar do historiador e se trataria de mudar de lugar, como 

opção vital e ideológica". A história nunca seria neutra, nem a partir da visão do autor nem de 

sua intencionalidade. É o que têm feito notar autores como Michel de Certeau, João Batista 

Libânio e Clodovis Boff, que introduz a distinção entre lugar epistêmico e lugar social. 

   Mas se, por um lado, é necessário distinguir diferentes enfoques, não 

poderíamos cair num dualismo que separa a realidade do povo daquela dos setores 

dominantes. É a tendência de um certo número de estudos em reação diante da visão 

dominante falar de duas religiosidades praticamente isoladas: a da Igreja institucional e 

clerical, ligada aos setores dominantes, e a do povo.vi 

    Antes de tudo, numa estrutura social, as classes não estão isoladas, mas se 

articulam e se enfrentam. Não há duas realidades, uma diante da outra, mas tensões, alianças e 

conflitos de setores sociais que coexistem numa mesma realidade. O "povo" está 

indissoluvelmente ligado aos setores dominantes, seja por seu trabalho, seja pelas imagens e 

representações que tem do mundo. Ao mesmo tempo sofre a dominação e resiste a ela.vii 

Assim ocorre com o catolicismo de nossos setores populares. Tem traços que lhe são próprios, 

mas ao mesmo tempo permanece ligado ao catolicismo considerado oficial, numa posição 

contraditória. É possível detectar situações em que, numa relação dialética, a prática religiosa 

popular rejuvenesce a Igreja institucional, podendo esta última ajudar a primeira a distinguir o 

que é verdadeira intuição de classe, "bom senso", e o que é alienação e fatalismo ao nível do 

"sentido comum".  

   Em segundo lugar, a separação das práticas religiosas não é apenas 

determinada pelos níveis de estruturas internas do poder religioso (norma religiosa do 
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episcopado e aí, no centro, o Papado e a Cúria Romana, falando em nome deste último com 

procedência ou não, normas e atitudes dos sacerdotes, congregações religiosas, atitudes e 

posições do laicato). Uma observação atenta das práticas religiosas no Brasil revela bichos, 

sacerdotes e leigos, uns realizando uma pastoral tradicional ligada a velhas estruturas sociais, 

outros uma pastoral modernizaste — adaptada às classes médias urbanas e à nova classe 

dominante — e finalmente, o que é o grande elemento novo na Igreja brasileira, uma pastoral 

popular. Freqüentemente eles se dividem, não pelo lugar que ocupam na instituição eclesial, 

mas por sua posição no conflito social, como opção vital ou ideológica. Em outras palavras, 

sem negar a especificidade e â autonomia do campo religioso, há diferentes comportamentos 

religiosos que se organizam de acordo com a maneira como os membros da Igreja se 

articulam com as classes sociais e com as diferentes opções políticas, sociais, éticas e 

ideológicas da sociedade. Tudo isso é muito dinâmico, como são dinâmicas as relações 

sociais e movediças as fronteiras ideológicas. Daí a fragilidade extrema de tipologias que 

tentam classificar estaticamente os bispos, sacerdotes e os movimentos leigos, partindo de 

critérios internos à instituição e muitas vezes sem levar em conta a evolução das práticas e das 

consciências sacudidas pela realidade. Isso é ainda mais grave quando tratamos com as 

ambíguas classes médias, como será o caso de nosso estudo, divididas e dilaceradas em meio 

ao espectro político e ideológico mais geral. 

   É preciso distinguir claramente entre as diferentes acepções da categoria Igreja. 

A maior parte dos estudos se dedica a seus aspectos institucionais. Entretanto, há um aspecto 

de "comunidade de fiéis" que tanto o teólogo quanto o sociólogo deverão levar em 

consideração. A dificuldade está em isolar, por razões analíticas, o que está unido na 

realidade: " Isso fica ainda mais complicado quando se deve ter em conta, como acabamos de 

afirmar, que a própria comunidade de fiéis está também dividida por interesses contraditórios 

e por conflitos muitas vezes insuperáveis. Mas ao mesmo tempo a instituição tem uma 

enorme força unificadora, um corpo dogmático comum e um "espírito corporativo" que faz 

com que setores da mesma defendam outros, atingidos pela repressão do aparelho de Estado 

ou por críticas alheias, mesmo quando as posições são diferentes. Aí pesa a dimensão 

institucional e o caráter supranacional. 
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2.3 AS NOÇÕES DE PRÁTICA DISCURSIVA E TOPOLOGIA 

 

   Segundo Orlandi (2002, p.30), as condições de produção, que constituem os 

discursos, funcionam de acordo com certos fatores. Um deles é o que chamamos relação de 

sentidos. Segundo essa noção, não há discurso que não se relacione com outros. Em outras 

palavras, os sentidos resultam de relações: um discurso aponta para outros que o sustentam, 

assim como para dizeres futuros. Todo discurso é visto como um estado de um processo 

discursivo mais amplo, contínuo. Não há, desse modo, começo absoluto nem ponto final para 

o discurso. Um dizer tem relação com outros dizeres realizados, imaginados ou possíveis. 

   Por outro lado, segundo o mecanismo da antecipação, todo sujeito tem a 

capacidade de experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que o seu interlocutor 

"ouve" suas palavras. Ele antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao sentido que suas 

palavras produzem. Esse mecanismo regula a argumentação, de tal forma que o sujeito dirá 

de um modo, ou de outro, segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte. Este espectro 

varia amplamente desde a previsão de um interlocutor que é seu cúmplice até aquele que, no 

outro extremo, ele prevê como adversário absoluto. Dessa maneira, esse mecanismo dirige o 

processo de argumentação visando seus efeitos sobre o interlocutor. 

   Finalmente, temos a chamada relação de forças. Segundo essa noção, podemos 

dizer que o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz. O padre fala de 

um lugar em que suas palavras têm uma autoridade determinada junto aos fiéis  e como nossa 

sociedade é constituída por relações hierarquizadas, são relações de força, sustentadas no 

poder desses diferentes lugares, que se fazem valer na "comunicação".  

  Resta acrescentar que todos esses mecanismos de funcionamento do discurso 

repousam no que chamamos formações imaginárias. Assim não são os sujeitos físicos nem os 

seus lugares empíricos como tal, isto é, como estão inscritos na sociedade, e que poderiam ser 

sociologicamente descritos, que funcionam no discurso, mas suas imagens que resultam de 

projeções. São essas projeções que permitem passar das situações empíricas - os lugares dos 

sujeitos - para as posições dos sujeitos no discurso. Essa é a distinção entre lugar e posição. 

   Em toda língua há regras de projeção que permitem ao sujeito passar da 

situação (empírica) para a posição (discursiva). O que significa no discurso são essas 
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posições. E elas significam em relação ao contexto sócio-histórico e à memória (o saber 

discursivo, o já-dito). 

   Cabe observar que a linguagem não é transparente, e nem os sentidos não são 

conteúdos. É no corpo a corpo com a linguagem que o sujeito (se) diz. E o faz não ficando 

apenas nas evidências produzidas pela ideologia. 

  Como dissemos, o interdiscurso - a memória discursiva -sustenta o dizer em 

uma estratificação de formulações já feitas mas esquecidas e que vão 

construindo uma história de sentidos. É sobre essa memória, de que não 

detemos o controle, que nossos sentidos se constróem, dando-nos a 

impressão de sabermos do que estamos falando. Como sabemos, aí se forma 

a ilusão de que somos a origem do que dizemos. Resta acentuar o fato de 

que este apagamento é necessário para que o sujeito se estabeleça um lugar 

possível no movimento da identidade e dos sentidos: eles não retornam 

apenas, eles se projetam em outros sentidos, constituindo outras 

possibilidades dos sujeitos se subjetivarem. (ORLANDI, p. 54) 

   Segundo a autora, a natureza incompleta do sujeito, dos sentidos, da linguagem 

(do simbólico), ainda que todo sentido se filie a uma rede de constituição, ele pode ser um 

deslocamento nessa rede. Entretanto, há também injunções à estabilização, bloqueando o 

movimento significante. Nesse caso, o sentido não flui e o sujeito não se desloca. Ao invés de 

se fazer um lugar para fazer sentido, ele é pego pelos lugares (dizeres) já estabelecidos, num 

imaginário em que sua memória não reverbera. Estaciona. Só repete. 

    A ideologia representa a saturação dos sentidos e dos sujeitos produzida pelo 

apagamento de sua materialidade, ou seja, pela sua des-historicização. Corresponde a 

processos de identificação regidos pelo imaginário e esvaziados de sua historicidade. 

Processos em que se perde a relação com o real, ficando-se só com (nas) imagens. No entanto 

há sempre o incompleto, o possível pela interpretação outra. Deslize, deriva, trabalho da 

metáfora. 

   De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2004, p.472), a topologia 

discursiva deve ser entendida em contraste com o conceito de tipo de discurso, por meio do 

qual se propõe classicamente caracterizar os tipos ou os gêneros de discurso por meio de uma 

classificação fundamentada em traços distintivos intrínsecos. Essas classificações, que se 

baseiam em critérios de origens teóricas múltiplas, revelam-se constantemente pouco 
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satisfatórias, segundo seus próprios formuladores, porque elas não bloqueiam as 

categorizações cruzadas (Adam Schaff, 1999:81-84). Ademais, o objeto da análise do 

discurso não é fundamentalmente de natureza tipológica, porque se trata de construir modelos 

de relações entre a discursividade e suas exterioridades, ou, ao menos, de descrever as formas 

de "imbricação de um modo de enunciação e de um lugar social determinado" (Maingueneau, 

1995, p. 7-8). 

   Uma perspectiva topológica sobre a discursividade consiste em construir um 

sistema de marcas de discursos que seja de nível inferior ao das formações discursivas, ao da 

comunidade de comunicação e eventos de comunicação que os caracterizam, dando, assim, 

uma base de natureza sociolingüística ao estudo dos discursos considerados isoladamente ou 

como vetores de representações ideológicas. A topologia dos discursos se estrutura em 

relação às comunidades discursivas, em particular no caso estudado da comunidade católica 

em relação às suas características quanto às formas de circulação dos discursos que elas orga-

nizam e que as constituem. Uma primeira organização é a distinção entre circulação interna 

dos discursos e circulação para o exterior de uma dada comunidade discursiva.  

  Entendendo topos - A palavra topos (plural, topoí) foi emprestada do grego. 

Ela corresponde ao latim locus communis, de que resultou lugar comum. (1) 

Fundamentalmente, um topos é um elemento de uma tópica, sendo uma tópica uma heurística, 

uma arte de coletar informações e fazer emergirem argumentos. (2) Um topos é um esquema 

discursivo característico de um tipo de argumento. A época contemporânea juntou novas 

acepções a esses sentidos de base. Segundo uma definição de inspiração lógica, um topos é 

um esquema capaz de formalizar e de gerar argumentações concretas.   

   Essa estruturação do espaço discursivo é operada por meio de outros 

parâmetros, permitindo, além de descrever as comunidades discursivas, como a hierarquia 

dos gêneros do discurso produzidos / recebidos em uma comunidade discursiva, o caráter (ou 

não) de mercadoria dos textos colocados em circulação, a forma das relações entre escritores 

e ouvintes, o acesso restrito ou o caráter público dos documentos, as relações intertextuais 

exibidas ou efetivas (por exemplo, a cadeia intertextual da constituição da informação 

midiática). O exame dessas características permite localizar discursos no interior e fora da 

comunidade de origem e em relação com outras. Assim, as comunidades discursivas 

econômicas (empresas, administrações...), organizadas para a produção de bens e de serviços, 

apresentam uma forte hierarquização de lugares e gêneros (redator vs signatário), e o acesso a 
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certos escritos é confidencial (documentos reservados), todas características locais que 

constituem condições de produção, de circulação e de recepção que podem controlar e 

modelar as formas das enunciações singulares Essa estruturação interna e a forma das 

intermediações com o exterior não são de mesma natureza nas comunidades com dominância 

ideológica (política, religiosa...), por exemplo. 

   A topologia do espaço midiático é específica no sentido de que organiza um 

mercado de textos, em que se constrói a informação e que pode constituir até mesmo um 

espaço de confrontação de opiniões e de valores. O campo da mídia e da editoração, em que 

se faz comércio de textos, criou gêneros que lhe são específicos, mas que são apropriados por 

outros discursos ou ainda como propõem Mainguenau (2004, p.475), essas comunidades 

midiáticas e editoriais tiram partido de todo acontecimento discursivo que se produz em 

outras comunidades e, assim, criam circulações e posicionamentos intertextuais complexos. 

   Tal fato fica evidente ao nos deparamos com o discurso das pesquisas com 

células-tronco embrionárias, o discurso pró-aborto e a união civil homossexual que são 

apropriadas por organizações como a Opus Dei e outras e abrem caminho para o proselitismo 

religioso na contemporaneidade. Essa topologia de campos discursivos permite apoiar as 

descrições lingüísticas de regularidades discursivas a lugares, que não são nem ideológicos 

nem sociológicos, mas que permitem problematizar a descrição dos discursos, porque eles 

possibilitam esclarecer diretamente as escolhas enunciativas particulares e assegurar pontos 

de vista controlados das produções verbais. 

                                                 
i Id.   ibiã.,   p.   42.   Texto   da   "Contribuição   â   Crítica   da   Filosofia   do   Direito   de Hegel". 
ii Marx,   Sur  Ia  reUgion,   op.   cit.,   p.   41. 
iii Engels,   "Bruno   Bauer   et   lê   christianisme   primitif",   in   Marx,   Engels,   op.cit.,p. 191; B. 
Luxembourg, "Iglesia y Socialismo", Assmann, Mate, Sobre Ia religián, vol. II, Salamanca, Sígueme,  
1975, p.  192; K. Kautsky, Orígenes y fundamentos dei cristianismo, México, Biógenes,  1978. 

iv  H.  Portelli,  Gramsci et ta qaestion religiev.se,   Paris,  Anthropos,   1974. 

v E.  Hoornaert,  Formação  ao  catolicismo  brasileiro,   Petrópolis,   Vozes,   1974. 

vi Ver a crítica em A. Antoniazzi, "Várias interpretações do catolicismo popular no Brasil", in Revista 

Eclesiástica. Brasileira, vol. 36, íasc. 141, março de 1976, p. 89-91. 

 
vii L.   A.   Gómez   de   Souza,   "O   intelectual   orgânico:   a   serviço   do   sistema   ou   das classes  
populares",  in  Encontros  com a Civilização  Brasileira,   n.  3,  setembro   de   1978, p.   27-41,   
transcrito   no   livro   do   autor   Classes   Sociais...,   op.   cit.   Ver   F.   Panon,   Os condenados  da  
terra,   Rio  de  Janeiro,  Civilização  Brasileira,   1968. 
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2.4 NOÇÃO DE INTERDISCURSIVIDADE 

   Segundo Chareaudeau e Menguenau (2004, p.286), a noção de 

"intertextualidade" foi introduzida por Kristeva (1969) para o estudo da literatura; com isso, 

chamava atenção para o fato de que a "produtividade" da escritura literária redistribui, 

dissemina... textos anteriores em um texto; seria preciso, pois, pensar o texto como 

"intertexto". Concepção ampliada por Barthes: 

Todo texto é um intertexto; outros textos estão presentes nele, em níveis 

variáveis, sob formas mais ou menos reconhecíveis [...] O intertexto é um 

campo geral de fórmulas anônimas, cuja origem raramente é recuperável, 

de citações inconscientes ou automáticas, feitas sem aspas (1973). 

   Genette (1982: 8) conceituou a idéia como transtextualidade, conferindo assim 

um valor mais restrito à "intertextualidade".  

   Emprega-se freqüentemente "intertexto" para designar um conjunto de textos 

ligados por relações intertextuais; dir-se-á, por exemplo, que a literatura da Plêiade no século 

XVI e a literatura greco-latina formam um "intertexto".Maingueneau(1984:83) faz uma 

distinção entre intertextualidade e intertexto: o intertexto é o conjunto de fragmentos 

convocados (citações, alusões, paráfrase...) em um corpus dado, enquanto intertextualidade é 

o sistema de regras implícitas que subjaz a esse intertexto, o modo de citação que é julgado 

legítimo pela formação discursiva, o tipo ou o género de discurso do qual esse corpus 

provém. Assim, a intertextualidade do discurso científico não é a mesma que a do discurso 

teológico; além disso, elas variam de uma época a outra. Pode-se distinguir uma 

intertextualidade interna (entre um discurso e aqueles do mesmo campo discursivo) e uma 

intertextualidade externa (com os discursos de campos discursivos distintos, por exemplo, 

entre um discurso teológico e um discurso científico). 

   O uso tem a tendência de empregar intertexto quando se trata de relações com 

textos fonte precisos (citação, paródia...) e interdiscurso para conjuntos mais difusos: assim, 

dir-se-á freqüentemente "A fala se exerce em um vasto interdiscurso". 

   Já a idéia de intradiscurso - Opõe-se intuitivamente o intradiscurso, relações 

entre os constituintes do mesmo discurso, a interdiscurso, relações desse discurso com outros 

discursos. Mas é necessário desconfiar de qualquer representação que faria do "interior" e do 
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"exterior" dois universos independentes. As problemáticas do dialogismo ou da 

heterogeneidade constitutiva mostram que o intradiscurso é atravessado pelo interdiscurso. 

   Para Charaudeau e Mengueneau (2004, p.336), a modalização se inscreve na 

problemática da enunciação e designa a atitude do sujeito falante em relação a seu próprio 

enunciado, atitude que deixa marcas de diversos tipos. 

   Existe, portanto, interesse em ater-nos a uma concepção restrita, a fim de não 

confundir as duas noções. A modalização é apenas uma das dimensões da enunciação, que 

integra outras: em particular a dimensão referencial. Para Charaudeau, por exemplo, "a 

modalização constitui apenas uma parte do fenômeno da enunciação, mas ela constitui seu 

pivô, na medida em que é ela que permite explicitar as posições do sujeito falante em relação 

a seu interlocutor, a si mesmo e a seu propósito" (1992:572). 

   A consideração da modalização, além de permitir a identificação dessas ou 

daquelas modalidades, é crucial para a análise do discurso que, por definição, lida com 

enunciações pelas quais os locutores, ao mesmo tempo, instituem uma certa relação com 

outros sujeitos falantes e com sua própria fala. A modalização pode ser explicitada por 

marcas particulares, ou manter-se no implícito do discurso, mas ela está sempre presente, 

indicando a atitude do sujeito falante frente a seu interlocutor, a si mesmo e a seu próprio 

enunciado. Encontramos aqui problemáticas, tais como aquelas da heterogeneidade 

enunciativa (Authier-Revuz, 1982,1995) ou da polifonia. O estudo dessa dimensão parece 

ser, contudo, muito difícil, pois há uma imbricação das diversas modalidades em um mesmo 

enunciado e uma grande diversidade em seus modos de manifestação lingüística. Em todo 

caso, raciocinando em termos de análise do discurso, não podemos contentar-nos com um 

levantamento de marcas lingüísticas: é necessário colocá-las em relação aos processos 

globais de estruturação do discurso, tornando necessário estabelecer relação entre o estudo 

das marcas lingüísticas da modalização e os fatores que exercem coerções sobre a situação de 

comunicação específica do discurso considerado. 

   Sendo assim, notaremos ao longo do trabalho um dialogo intertextual 

intermitente entre as obras de Escrivá e da Patrística, que por sua vez tecem diálogos com os 

clássicos da filosofia. Caminho por sua vez traz traços marcantes presentes nos relatos sobre 

os Padres do Deserto no quesito da ascese espiritual, bem como obras de caráter intimista 

como a Imitação de Cristo, do Frei Tomas De Kempis e a Vida de Jesus, de Ernest 
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Renam.Enquanto seu rigorismo e seu ordo de costumes, no caso da Opus Dei, se aproxima 

dos Exercícios Espirituais de Santo Ignácio de Loyola, fundador da Ordem Jesuíta.  
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3 CONCEITOS E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

3.1 O autor e o contexto de produção do livro “Caminho” 

 

   Josemaría Escrivá  de Balaguer é um dos santos católicos  cujo processo de 

beatificação foi um dos mais conturbados. Nascido numa próspera família de classe média, na 

província espanhola de Aragão em 1902, quando bebê foi dado como morto durante um 

suposto surto de meningite, tendo se recuperado “milagrosamente” depois de ser levado pela 

mãe ao vizinho santuário Mariano de Torreciudad. Na época em que era um jovem clérigo, 

Escrivá  testemunhou a guerra civil, chegando a escapar da morte fingindo ser louco e se 

escondendo em um manicômio. Mais tarde, juntamente com um pequeno grupo de 

seguidores, empreendeu uma penosa travessia dos Pirineus para chegar a zona nacionalista. 

Escrivá  se mudou para Roma em 1946, onde orientou a expansão da “nova realidade” que 

acreditava ter sido chamado por Deus a fundar. Vivenciou o Concílio Vaticano II e a 

tendência liberal que tomou conta da Igreja Católica, que nem sempre contou com a 

aprovação de Escrivá  — a obediência ao papa era um princípio essencial para ele e 

"dissidência", uma palavra que não constatava em seu dicionário. De acordo com a Opus dei, 

após a sua morte, em 1975, o Vaticano recebeu, de 69 cardeais, 241 arcebispos, 987 bispos e 

41 superiores gerais de congregações religiosas, cartas apoiando sua beatificação.  

         Poucas beatificações nos tempos modernos geraram tal debate público, mas ele 

foi beatificado em 1992 e pouquíssimo tempo depois, em 2002, canonizado. Hoje, Escrivá  é 

execrado por alguns e venerado por outros milhões. Por ocasião de sua canonização, cerca de 

350 mil pessoas estiveram na Praça de São Pedro. 

   Grande parte da polêmica em torno do Opus Dei está inextricavelmente 

vinculada às discussões sobre seu fundador. Será ele, como crêem os membros da 

organização, um dos maiores santos da história da Igreja, um mestre espiritual da envergadura 

de Tomás de Kempis ou de Teresa de Lisieux, um fundador comparável a São Domingos e 

Santo Inácio de Loyola? Ou, como defendem os críticos, não passa de um ditador intolerante 

cheio de empáfia e de um ódio mal contido? E possível que, até certo ponto, ele seja tudo 

isso? Existem outros pontos controversos: nutria Escrivá  uma simpatia pelo regime fascista 

do General Francisco Franco? É verdade que teria tentado minimizar o Holocausto e 

expressado adimiração por Hitler? Terá se desiludido diante do Concílio Vaticano II e 

desprezado os papas que o presidiram? Existe ou não um culto de personalidade em torno de 
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Escrivá que não admite divergências quanto à imagem passada pela literatura hagiográfica 

oficial? 

   Atualmente, no número 11 da Plaza Mercado em Barbastro, onde Escrivá  

nasceu e passou os primeiros anos de vida, funciona um centro feminino do Opus Dei. Uma 

balaustrada de ferro no último andar, preservada no interior do prédio, é tudo que resta da 

estrutura original. Um exame do local permite ver que se tratava de uma confortável 

residência de classe média para abrigar a família razoavelmente próspera de um comerciante 

de tecidos, profissão de José, o pai de Escrivá . Como há 100 anos, a casa de Escrivá  ainda se 

situa na praça central de Barbastro, bem no meio do movimento de uma cidade de porte 

médio em Aragão.  

   José e Dolores Escrivá  se casaram em 1898, e o primeiro filho do casal, uma 

menina chamada Carmem, nasceu um ano depois. Josemaría foi o segundo, seguido de mais 

três meninas; Maria Asunción, Maria Dolores e Maria dei Rosário. As três meninas mais 

novas morreram todas entre os anos de 1910e 1913. 

   Ainda bebê, Josemaría também ficou seriamente doente. A mãe o levou ao 

antigo santuário de Nossa Senhora de Torreciudad para implorar a intercessão da Virgem, e o 

menino sobreviveu. Mais tarde, em parte por gratidão, Escrivá  lideraria a construção de um 

complexo de grande porte no santuário de Torreciudad, tornando-o o único centro de 

peregrinação do Opus Dei no mundo todo (até sobre isso há controvérsias. No dia 25 de junho 

de 1979, o grupo separatista basco ETA plantou uma bomba na Capela da Madona de 

Guadalupe em Torreciudad, vinculando o Opus Dei às políticas antiterroristas do governo 

espanhol). 

   Entre 1913 e 1914, o negócio de tecidos administrado por José Escrivá  e 

outros dois empresários espanhóis faliu, deixando a família Escrivá  numa situação financeira 

difícil. Em 1915, mudaram-se para Logrono, no centro da região vinícola de Rioja. O pai 

começou a trabalhar numa outra empresa têxtil e acomodou a família em uma residência mais 

modesta, que era quente no verão e fria no inverno. Os Escrivás, que haviam se habituado a 

uma vida burguesa em Barbastro, viraram especialistas em "manter as aparências". Os 

membros do Opus Dei costumam atribuir a capacidade do grupo de criar uma impressão de 

elegância mesmo com materiais baratos e de segunda mão ao talento derivado da experiência 

de aperto financeiro vivida por Escrivá . 
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   Josemaría foi uma criança devota, tendo feito a Primeira Comunhão em 

Barbastro. A família tirou proveito das novas regras implementadas pelo Papa Pio X, que 

reduziram a idade mínima para receber a comunhão, movimento que pretendia fomentar uma 

procura mais ampla por este sacramento. Num dado momento entre o Natal de 1917 e a 

Páscoa de 1918, Escrivá  teve o primeiro de uma série de "estalos" que seriam uma constante 

em sua vida. Diria mais tarde que notou a pegada do pé descalço de um monge carmelita na 

neve, e a “experiência fez seu coração se encher de desejo de servir”. Começou a assistir 

diariamente à Missa, confessar-se regularmente e adotou um programa de prece diária. 

Chegou a achar que tinha vocação para se tornar carmelita, mas acabou sentindo que o 

chamado de Deus era em outra direção. Quis ser um padre diocesano, mas foi perseguido pela 

culpa, sabendo que, como único filho homem, os pais viriam a depender dele 

financeiramente. Quando o irmão caçula Santiago nasceu em 1919, porém, suas dúvidas 

foram debeladas. 

   Em 1920, transferiu-se para a universidade pontifícia em Saragoça. Em 

setembro de 1922, foi nomeado superior dos seminaristas em Saragoça. Veio a conhecer o 

Cardeal Juan Soldevilay Romero, de Saragoça e, quando o idoso cardeal foi morto por 

anarquistas em 4 de junho de 1923, sofreu um grande abalo. Escrivá foi ordenado padre no 

dia 28 de março de 1925, e dois dias depois celebrou sua primeira missa pública na Capela da 

Madona, na Catedral de Nossa Senhora do Pilar, onde, como seminarista, passara uma noite 

inteira em oração. Em seguida, formou-se em Direito Canônico e Civil. Acabou se fixando 

em Madri, ao mesmo tempo para fazer um doutorado em Direito Civil e para iniciar sua 

carreira como sacerdote. Chegou à cidade em 1927 e ali moraria, com exceção das 

interrupções provocadas pela guerra civil espanhola, até 1946, quando se mudou para Roma. 

Em Madri, Escrivá tornou-se capelão de um grupo religioso feminino chamado Damas 

Apostólicas com o qual visitava os pobres e doentes nos hospitais e cortiços da cidade. Nessa 

época, vivia com recursos muito modestos, em grande parte provenientes de estipêndios que, 

em moeda atual, equivalem a aproximadamente 3 centavos de dólar por Missa. 

   A grande virada na vida de Escrivá  se deu em 2 de outubro de 1928, durante 

um retiro na residência dos Padres Vicentinos em Madri, quando ouviu o soar dos sinos para a 

Festa dos Santos Anjos da Guarda e teve uma visão na qual, segundo Portillo, seu confessor 

por mais de 20 anos, "ele viu o Opus Dei, conforme o Senhor desejava que fosse e como 

seria, pelos séculos vindouros". 
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   De 1928 em diante, Escrivá  se dedicou a criar a nova realidade que acreditava 

ter sido revelada a ele por Deus — embora, conforme enfatizou mais tarde, "não quisesse ser 

o fundador de coisa alguma". Começou a escrever cartas esboçando o "espírito" dessa nova 

realidade, muito antes de haver mais do que um punhado de membros na organização. O 

primeiro membro leigo do Opus Dei, Isidoro Zorzano, filiou-se em agosto de 1930, e hoje o 

Opus Dei vem se empenhando para vê-lo beatificado. Em 1933, Escrivá  criou o primeiro 

centro do Opus Dei, uma residência para estudantes universitários, que chamou de DYA, 

“Derecho y Arquitetura”.  

   Quando a guerra civil eclodiu na Espanha, Escrivá  tentou permanecer 

escondido em Madri depois que a cidade foi tomada pelas forças republicanas anticlericais. 

Durante cinco meses, fingiu ser louco em um hospício dirigido por um amigo, e mais tarde 

refugiou-se no consulado de Honduras. Juntamente com um grupo dos primeiros membros do 

Opus Dei, acabou escapando para a zona nacionalista, o que demandou uma arriscada 

travessia dos Pirineus até Andorra e, dali, de volta à Espanha para chegar a Burgos, a capital 

nacionalista em Castela, no Nordeste do país. Depois do triunfo do exército de Franco, 

Escrivá  voltou a Madri. Em 1939, publicou a primeira edição de Caminho,(vide Anexo 2) 

uma coletânea de 999 pensamentos espirituais, que viria a se tornar seu clássico, com 125 

edições em 25 idiomas. Posteriormente, várias obras de Escrivá  seriam publicadas, inclusive 

Sulco, Forja e É Cristo que Passa. 

   Em 1946, Escrivá  se mudou para Roma, um sinal, como explicaria mais tarde, 

de que os horizontes do Opus Dei abrangiam mais do que a Espanha do pós-guerra. O motivo 

principal da mudança foi permitir que Escrivá  supervisionasse as tentativas de obter para o 

Opus Dei um status jurídico que protegesse sua identidade. Ao mesmo tempo, a tática se 

revelou eficiente em termos de política eclesiástica, pois fez com que ele e seus assessores se 

beneficiassem da proximidade com aqueles que tomavam as decisões no Vaticano. Seu braço 

direito, Padre Álvaro del Portillo, deu início a uma carreira na Cúria romana que se estenderia 

por décadas até que se tornasse o chefe do Opus Dei após a morte do fundador em 1975. 

   De Roma, Escrivá  coordenaria a expansão do Opus Dei. Ao longo dos anos 

40, fez inúmeras viagens na Europa, estabelecendo bases para as novas sedes do Opus Dei. 

Em 1948, criou o Centro Acadêmico Romano da Santa Croce em Roma, germe da futura 

universidade pontifícia. Em 1952, fundou a Universidade de Navarra, em Pamplona, na 
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Espanha, que viria a se tornar o marco das "obras corporativas" do Opus Dei. Boa parte desse 

período foi empregada na preparação do material que seria apresentado em um congresso em 

1969, no qual, pela primeira vez, surgiu a idéia de transformar o Opus Dei em uma prelazia 

pessoal. Nos últimos anos de sua vida, Escrivá  viajou muito, catequizando e promovendo o 

Opus Dei. Morreu em 26 de junho de 1975, data em que se comemora sua festa. Foi 

beatificado em 17 de maio de 1992 e canonizado em 6 de outubro de 2002. 

Controvérsias 

   Escrivá  é uma figura polarizadora, e ao longo dos anos a interpretação de sua 

vida tornou-se um dos principais centros da polêmica em torno do Opus Dei. Aqui, 

abordaremos as controvérsias mais importantes sobre Escrivá. 

   Alguns críticos sugerem que faltavam a Escrivá  as virtudes de um santo. 

Dizem que ele era vaidoso, muitas vezes controlador e de certo modo paranóico, além de 

dono de um temperamento explosivo. Há casos em que esses argumentos não provêm de 

historiadores revisionistas, mas de testemunhas oculares e ex-membros do Opus Dei que o 

conheceram pessoalmente.  

   Um dos mais importantes conjuntos de comentários sobre Escrivá  é o de uma 

ex-numerária venezuelana, María del Carmen Tapia, em seu livro Trás el Umbral; una vida 

en el Opus Dei, publicado em 1992. Tapia foi numerária de 1948 até 1966, e durante cinco 

desses anos morou e serviu na sede de Roma da seção feminina da Obra. Chegou a Roma em 

1952 com outra numerária, Maria-Luisa Moreno de Vega, para auxiliar Escrivá  na 

concretização dos primeiros vínculos entre a sede em Roma e as incipientes fundações da 

seção feminina da organização na Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos, na Alemanha e 

em alguns países da América do Sul, até que fosse determinada a direção central feminina 

poucos meses mais tarde. Teve dois importantes cargos na direção central e também chefiou a 

Editora Opus, desfrutando, ao longo desses anos, de um contato quase diário com Escrivá . 

Tapia afirma que Escrivá possuía um caráter forte e impositivo e diz ter percebido nele uma 

tendência para censurar qualquer um que não executasse suas próprias tarefas com perfeição. 

Diz ela que refreava toda e qualquer reação negativa porque havia sido condicionada a 

encarar a "vontade do Padre" como sinônimo de "vontade de Deus". 

   Durante 10 anos, Tapia foi diretora, ou representante principal, da seção 

feminina na Venezuela, até ser chamada de volta a Roma. Em seu último ano na Venezuela, 
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segundo sustenta, graves "calúnias" contra ela devem ter chegado a Roma. Logo após a sua 

chegada à Villa Sacchetti, a sede feminina em Roma, viu-se "praticamente prisioneira", 

conforme define, "privada das liberdades mais básicas", durante vários meses, até que acabou 

abandonando o Opus Dei, que, segundo relata, confiscou seus documentos pessoais, com 

exceção do passaporte, que lhe foi entregue poucas horas antes de sua partida de Roma. No 

último dia de sua estada, foi confrontada por Escrivá que, enfurecido com ela, dirigiu-lhe uma 

série de censuras, acusando-a de estar possuída por um "mau espírito" e de não ser "digna". 

Tapia também afirma que ele ameaçou desacreditá-la, caso algum dia ela falasse sobre o que 

vivenciara nesses meses em Roma. Esse foi o último encontro entre os dois. 

   Durante o processo que levou à beatificação de Escrivá em 1992, Tapia se 

ofereceu como testemunha. O tribunal eclesiástico encarregado do processo, contudo, não 

permitiu seu depoimento, decisão que ela atribui a "informações lamentáveis e difamatórias" 

a seu respeito, fornecidas ao tribunal por algumas autoridades do Opus Dei. Tal afirmação é 

confirmada pelo jornal El Pais, o diário espanhol de maior tiragem, que obteve arquivos 

confidenciais do tribunal de Madri, inclusive o testemunho do Bispo Javier Echevarría, atual 

prelado do Opus Dei e ex-secretário de Escrivá. Nesse depoimento sob juramento e 

supostamente confidencial diante de um grupo de juizes, solicitado a explicitar as 

circunstâncias sob as quais Tapia deixara o Opus Dei, Echevarría se referiu a atitudes 

"perversas", sem entrar em detalhes. 

   Por ocasião da canonização de Escrivá  em 2002, Tapia disse, quando indagada 

por repórteres, que "as informações difamatórias" passadas a Escrivá  por assessores de sua 

confiança fizeram dele uma vítima involuntária, provocando de sua parte uma reação 

altamente lamentável. Numa entrevista para o Serviço Católico de Notícias, ela disse: "A fé, 

em minha opinião, foi o elemento mais relevante na vida de Monsenhor Escrivá : sua 

inabalável confiança em Deus", acrescentando que as pessoas que esperavam que ela 

prestasse um testemunho para prejudicá-lo no processo de beatificação teriam ficado 

"surpresas e desapontadas" com o que ela planejara dizer. Na última edição espanhola do 

livro de sua autoria Trás el Umbral: Una vida en el Opus Dei (Ediciones B., Barcelona, 

2004), se encontram incluídas suas entrevistas a várias agências internacionais de notícias 

relacionadas à canonização de Escrivá , nas quais Maria define claramente sua posição quanto 

ao Opus Dei, expressa perdão e compreensão em relação à condição humana daqueles que 

tanto a prejudicaram e se coloca sob o julgamento de Deus. 



 55  

   Echevarría, o sucessor de Portillo na chefia do Opus Dei, conheceu Escrivá  

quando tinha 16 anos e o fundador já contava 46. Ele diz que ficou impressionado com o 

"incrível bom humor" de Escrivá , bem como com a maneira como o primeiro "levava todos a 

sério", inclusive o próprio Echevarría. Certa vez, conta ele, quando estava para se formar no 

ensino médio, Escrivá  quis lhe falar. Convidou-o a acompanhá-lo a um centro do Opus Dei, 

onde faria algumas palestras. Echevarría, na verdade, não queria ir porque toda vez que 

andava de carro ficava enjoado, mas mesmo assim aceitou o convite. Como sempre, no trajeto 

ele vomitou em si mesmo e no carro. Na época anterior ao Concílio Vaticano II, na Espanha 

clericalista, sujar o carro de um monsenhor constituía uma ofensa grave, e Echevarría ficou 

aterrorizado. Escrivá , porém, não demonstrou horror nem aborrecimento. Em vez disso, 

parou o carro, pegou alguns lenços de papel e ajudou o jovem a se limpar, seguindo em frente 

como se nada tivesse acontecido. "Isso me ajudou a entender o homem", disse Echevarría. 

"Não apenas o padre, mas o homem." 

   "Ele tinha muita paciência", afirmou Echevarría. "Isso não significa que não se 

zangasse. Às vezes, ficava aborrecido e demonstrava. Dizia tudo com muita franqueza, mas 

sempre que o fazia, acrescentava: 'Se falei no tom errado, me perdoe. As coisas que eu lhe 

disse, vejo-as como verdadeiras diante de Deus e por isso as disse. Preciso ser franco com 

você, mas se o tom foi forte demais, me perdoe, porque meu desejo foi apenas alertá-lo para 

que você entenda, para que você possa ser santo." 

   Os especialistas em Opus Dei dizem que é essa a linha que separa os ex-

membros que se tornaram críticos e aqueles, como Echevarría, que perseveraram na 

organização. Os críticos costumam encarar as duras censuras de Escrivá como sinal de raiva 

ou até mesmo de um distúrbio de personalidade, enquanto o outro grupo as considera um 

sinal de seu amor e preocupação de pai. 

   Escrivá  também fez parte do círculo de amigos do Arcebispo Oscar Romero, 

de El Salvador, hoje reverenciado como mártir e defensor do movimento da teologia da 

libertação. Em 12 de julho de 1975, após a morte de Escrivá , Romero escreveu a Paulo VI 

para pedir, "em nome da maior glória de Deus e da bem-aventurança das almas", a abertura de 

um processo para beatificar Escrivá . Romero expressou "profunda gratidão aos padres do 

Opus Dei, aos quais confiei, para grande benefício e satisfação, a direção espiritual de minha 

própria vida e da de meus padres. A tal carta foi redigida antes do assassinato em 1977, em El 
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Salvador, do padre Rutilio Grande, acontecimento que"radicalizou" Romero e o levou a se 

distanciar de algumas idéias conservadoras que nutrira até então. 

    Outra guinada veio em 1968, quando Escrivá  requereu ao ministro da Justiça 

espanhol que lhe fosse devolvido um título nobiliárquico de pouca importância que havia 

sido conferido à sua família pelo arquiduque da Áustria em 1718: o de Marquês de Peralta. 

Um parente materno de Escrivá , de acordo com a pesquisa genealógica, servira ao 

arquiduque como ministro do Exército e da Justiça. Em 24 de julho de 1968, o ministro da 

Justiça aprovou o requerimento. Alguns críticos de Escrivá  já sugeriram que havia razões 

políticas por trás do desejo do título. Em 1968, Franco estava prestes a indicar o Príncipe 

Juan Carlos para sucedê-lo, e há quem acredite que Escrivá  almejava um posto-chave no 

governo, supondo que sua estatura pública, aliada a um status nobre, faria dele a escolha 

ideal. Outros sugerem que o Opus Dei tinha planos de assumir os Cavaleiros de Malta, uma 

reputada organização católica cujas raízes remontam à Idade Média e cujos estatutos exigem 

que o grão-mestre seja um celibatário de origem nobre, no entanto, nem uma nem outra 

hipótese se concretizaram. 

   Que Escrivá  nutria certa afeição romântica pela nobreza e pela família real 

espanhola é algo que ninguém duvida. Seus defensores, contudo, dizem que em 1965, quando 

assessores descobriram que ele efetivamente tinha direito a dois títulos nobiliárquicos 

(Marquês de Peralta e Barão de São Filipe), Escrivá abriu mão de requerê-los. Portillo, seu 

assessor próximo, chamou sua atenção para o fato de que, como primogênito da família, pelas 

leis espanholas apenas a ele era dado o direito de entrar com o requerimento, podendo depois 

transferir os títulos para o irmão mais moço, Santiago, caso isso implicasse algum benefício. 

Segundo Vázquez de Prada, biógrafo oficial da Opus Dei, Escrivá  fez várias consultas junto 

ao alto escalão espanhol, bem como à Cúria romana, inclusive aos Cardeais Angelo 

DelAcqua, bispo auxiliar de Roma, Giacomo Antoniutti, prefeito da Congregação para os 

Religiosos, Arcadio Larraona Saraleguí, prefeito da Congregação para o Culto Divino, e 

Paolo Marella, presidente do Secretariado para os Não-Cristãos antes de formalizar o pedido. 

Larraona, segundo Vásquez de Prada, defendeu com especial veemência a idéia, insistindo 

que não apenas Escrivá  tinha o direito, como também o dever de reivindicar o título. 

Larraona argumentou que Escrivá sempre ensinara aos membros do Opus Dei a exercer seus 

direitos como cidadãos. Escrivá jamais usou o título e o transferiu ao irmão, legalmente, em 

22 de junho de 1972. 
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A ditadura de Franco 

   Porque o Opus Dei teve um crescimento notável no período entre o final da 

guerra civil espanhola, em 1939, e a morte de Escrivá, em 1975, período do governo do 

General Francisco Franco, a postura do fundador da organização em relação a Franco há 

muito é objeto de controvérsias. Alguns sugerem que Escrivá, além de franquista, foi um 

associado próximo do general e que, em conseqüência disso, um espírito fascista permeia o 

Opus Dei. Essa suposta afinidade com Franco tornou-se um mote na mídia: o Village Voice, 

por exemplo, qualificou Escrivá em 2004 como "o seguidor de Franco". O U.S. News & 

World Report, em 2003, observou: "Passando por cima das alegações dos laços de Escrivá 

com o regime ditatorial do General Francisco Franco, o Papa João Paulo II canonizou o padre 

no ano passado." O Chicago Tribune escreveu, em 2003, que "quando o General Francisco 

Franco venceu a guerra. Escrivá alinhou seu movimento com o regime ditatorial de Franco, e 

vários membros do Opus Dei ocuparam posições-chave no governo. No entanto, 

representantes do Opus Dei costumam atualmente minimizar o apoio ativo de Escrivá a 

Franco". 

   Esta opinião não se restringe à grande imprensa. Mary Vincent, historiadora 

palestrante da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, escreveu em um ensaio de 1996 sobre 

o catolicismo político na Espanha no século XX: "De todas as instituições católicas, o Opus 

Dei foi a mais intimamente associada ao regime franquista... O Opus permaneceu fiel a um 

regime que seus membros nitidamente consideravam bom." 

   Antes de abordar Escrivá , vale notar que no contexto da guerra civil 

espanhola, em que as forças republicanas anticlericais mataram 13 bispos, 4 mil padres 

diocesanos, 2 mil religiosos do sexo masculino e 300 freiras, praticamente todos os grupos e 

camadas ligados à Igreja Católica na Espanha eram "pró-Franco". As críticas ao general 

surgiram em círculos católicos fora da Espanha — o neotomista Jacques Maritain, por 

exemplo, sustentou que a teoria da "guerra justa" de Tomás de Aquino não podia ser usada 

para justificar o bombardeio indiscriminado de civis pela Legião do Condor, de Franco. Os 

escritores franceses católicos François Mauriac e Georges Bernanos também fizeram críticas. 

Na Espanha, porém, o apoio católico era quase unânime. Como observa John Hooper em seu 

livro The New Spaniards, "os prelados espanhóis abençoavam os soldados de Franco antes 

das batalhas, chegando a ser retratados fazendo a saudação fascista". No dia da vitória, Franco 
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foi sagrado caudilho, ou líder, pelo Cardeal Isidro Goma y Tomás, depositando sua espada aos 

pés do Cristo de Lepanto. 

   Nesse ambiente, o fato de Escrivá  se aproximar de Franco e não desafiar sua 

autoridade não constitui surpresa tão grande. Em suas exortações públicas, porém, não 

constam nem elogios nem críticas ao regime, 

   O silêncio também se aplica aos estágios posteriores do regime franquista, 

época na qual a opinião pública católica espanhola migrou do apoio para a oposição. Por volta 

dos anos 60 e 70, como aponta Hooper, a era dos curas rojos, ou "padres vermelhos", foi 

inaugurada. Os padres da oposição exploravam os privilégios legais concedidos à Igreja 

Católica para permitir greves e comícios em propriedades da Igreja, alinhando-a com os 

movimentos pró-democracia. Na região basca, onde o nacionalismo espanhol de Franco 

sempre colidira com o separatismo basco, uma prisão especial para padres teve de ser 

construída em Zamora. Em 1972, o Papa Paulo VI nomeou um "bispo vermelho", Alberto 

Iniesta Jiménez, bispo auxiliar de um subúrbio de operários em Madri, um sinal de que o papa 

apoiava esse espírito mais confrontativo. Quando o Cardeal Vicente Enrique Tarancón, amigo 

de Paulo VI, foi eleito presidente da Conferência dos Bispos em 1971, o fato também serviu 

de indicação de que as cabeças estavam pensando. Figura mais moderada do que Iniesta, 

Tarancón, contudo, apoiava uma transição democrática e pluralista. Ao longo desse tempo, 

Escrivá  insistiu para que o Opus Dei se mantivesse neutro. 

   Nos anos 30 e 40, quando o sentimento predominante na Espanha católica era 

pró-Franco, o silêncio de Escrivá  costumava ser interpretado como uma tendência liberalista. 

Nos anos 60 e 70, quando a opinião pública católica mudou de lado, o mesmo silêncio passou 

a significar um conservadorismo pró-Franco. 

   Quanto ao relacionamento pessoal entre Escrivá  e Franco, os registros indicam 

que os dois se conheciam, mas não poderiam ser descritos como "amigos". Apenas três 

encontros entre ambos estão documentados: um em 1946, quando Escrivá foi encarregado 

pela Conferência dos Bispos espanhola de fazer um sermão em um retiro anual do casal 

Franco (todo ano, um padre espanhol era selecionado para dirigir um retiro para os dois); um 

segundo, em 1953, quando um membro antifranquista do Opus Dei, Rafael Calvo Serer, foi 

difamado na imprensa espanhola e o fundador da organização pediu uma reunião com o 

general para defendê-lo; e um terceiro, em 1962, no curso de negociações com o governo 
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espanhol relativas ao reconhecimento oficial dos diplomas concedidos pela Universidade de 

Navarra, em Pamplona, dirigida pelo Opus Dei. Os exercícios espirituais tiveram lugar no 

Palácio Pardo entre 7 e 12 de abril de 1946, organizados por Monsenhor Leopoldo Eijo y 

Garay, bispo de Madri. 

   Além desses contatos, após sua mudança para Roma em 1946, Escrivá escrevia 

para Franco toda vez que voltava à Espanha, em grande parte para informá-lo de sua presença 

em solo espanhol. Esses bilhetes, alguns dos quais se encontram reproduzidos na biografia 

escrita por Vázquez de Prada, são corteses, mas formais. 

   A suposição de uma tendência pró-franquista, em Escrivá e no Opus Dei em 

geral, se apóia no fato de que, em 1975, três membros da organização se tornaram ministros 

no governo de Franco: Alberto Ullastres Calvo, professor de História Econômica na 

Universidade de Madri, foi ministro do Comércio; Laureano López Rodo, cientista, ocupou a 

função de secretário de tecnologia no Departamento de Estado (posteriormente, tornou-se 

ministro sem pasta e gestor do plano de desenvolvimento econômico); e Mariano Navarro 

Rubio, diretor-executivo do Banco Popular, assumiu o Departamento do Tesouro. EJB 1962, 

outro membro do Opus Dei, Gregório López Bravo Castro, foi nomeado ministro da 

Indústria. No livro Spain: Dictatorship to Democracy,*9(*Nota da Tradutora: Em português, 

Espanha: Da Ditadura à Democracia.) Raymond Carr e Juan Pablo Fusi descrevem esses 

ministros do Opus Dei como "defensores de um rápido crescimento capitalista e da 

"neutralização da política por meio da prosperidade". 

   O Opus Dei não foi o único movimento católico na Espanha cujos membros 

serviram ao regime de Franco. O presidente da Ação Católica na Espanha, Alberto Martin 

Artajo, recebeu o Ministério de Relações Exteriores em julho de 1945 e, antes de aceitar o 

posto, foi brindado com uma bênção especial dos bispos espanhóis. Dos 116 ministros 

nomeados por Franco em 11 mandatos, entre 1939 e 1975, apenas oito pertenciam ao Opus 

Dei. Um deles morreu três meses após a nomeação e quatro outros exerceram a função num 

único governo. Os ministros do Opus Dei eram considerados componentes da ala "tecnocrata" 

do regime franquista, e alguns historiadores creditam a eles a promoção das reformas que 

projetaram a economia espanhola no mundo moderno. 

   No entanto vários fatores reforçam a proximidade entre a instituição e regimes 

autoritários, pois em 1974, Escrivá  viajou para a América do Sul, dominada por ditaduras 
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militares, enquanto parte do clero brasileiro lutava para o restabelecimento da democracia, ele 

pregava a neutralidade política da Igreja e respondeu em meio a uma de suas pregações a 

pergunta de um militar sobre como fazer para seguir o caminho da santificação espiritual, a 

que Escrivá  escreveu: os militares já tem metade do caminho espiritual feito. 

   De acordo com Allen Jr. (2006), o Opus Dei contou, também, com vários 

membros ativos na oposição a Franco. Rafael Calvo Serer, um numerário, era um 

monarquista liberal e uma figura literária influente. Em 1953, foi expulso do Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas por ter publicado um ensaio em Paris com críticas ao 

governo de Franco. Editou o jornal Madrid de 1966 até o seu fechamento sob a censura 

governista e, diante de uma série de processos judiciais nos tribunais franquistas, exilou-se 

em Paris. Ao voltar à Espanha, uniu-se ao secretário do Partido Comunista espanhol e fundou 

a Junta Democrática, com o objetivo de preparar o caminho para uma transição democrática 

depois de Franco. António Fontán, outro membro do Opus Dei, colaborou com Calvo Serer 

no Madrid. Os escritórios do jornal acabaram sendo destruídos à bomba pelas forças 

prófranquistas. Manuel Fernández Areal, um numerário, foi preso durante o regime por causa 

de textos em que criticava o governo, publicados no Diário Regional de Valladolid. 

   Pere Pascual, padre do Opus Dei, era um numerário leigo nos anos 60 quando 

fundou um sindicato clandestino para jornalistas que tentavam forçar o regime de Franco a 

fazer reformas. Pascual participou de um dos primeiros protestos sérios contra o regime 

franquista em Barcelona, hoje lembrado como a caputxinada por ter tido lugar em um 

convento de frades capuchinhos em Sarrià, um bairro de Barcelona, entre 9 e 11 de março de 

1966. Tudo começou com uma reunião clandestina de um novo sindicato de estudantes, 

criado para competir com a associação estudantil oficial ligada à Falange. O sindicato 

congregava gente de credos políticos diversos, inclusive de centro-esquerda e do clandestino 

Partido Comunista. Uma hora após o início do encontro, no dia 9 de março, a polícia de 

Franco irrompeu no recinto e exigiu que todos abandonassem o convento e mostrassem 

documentos. Cerca de 200 pessoas decidiram desobedecer às ordens, prosseguindo em seus 

discursos, mesas-redondas e debates. Durante mais de 48 horas, os capuchinhos os acolheram. 

Quando, afinal, o encontro acabou. Pascual, que fora um dos organizadores, foi processado 

num tribunal espanhol e proibido de publicar o jornal. Além dele, dois outros membros leigos 

do Opus Dei, Robert Espí e Francesco Brosa, participaram da caputxinada. O evento 
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produziu um forte efeito simbólico em toda a Espanha, em parte por representar uma forma 

pacífica e cultural de protesto. 

   Cumpre observar quanto ao acima referido, que o único cardeal, arcebispo ou 

bispo jamais preso nos governos de Franco foi Herranz, à época um jovem numerário do 

Opus Dei e estudante universitário. Ele havia participado de um ato de desobediência civil em 

pequena escala, que envolveu a pichação do slogan "Queremos uma revolução agrária na 

Andaluzia" num muro em Madri (o pai de Herranz fora médico na Andaluzia e, segundo o 

filho, receptivo à ideia de uma reforma agrária e de justiça no campo). A polícia de Franco 

prendeu os jovens, achando que fossem comunistas, e os manteve detidos até o dia seguinte, 

quando uma revista nos bolsos de Herranz encontrou um terço, o que, segundo a lógica 

policial, constituía prova contundente de que o moço não era comunista. Sobre o episódio, 

Herranz comentou: "Gostei deste [protesto], principalmente numa sociedade que era um 

pouco quadrada demais, um pouco pró-direita demais." 

   Tudo isso acontecia com o conhecimento de Escrivá , que, de acordo com os 

principais envolvidos, jamais interveio, fosse junto aos membros do Opus Dei que serviam no 

governo franquista, fosse junto àqueles que protestavam contra o mesmo. Escrivá  defendia 

que os membros do Opus Dei eram livres '' para fazer o que quisessem no terreno da política 

secular, desde que respeitassem os ensinamentos da Igreja Católica. 

   A postura pessoal de Escrivá  quanto a Franco talvez possa ser mais bem 

percebida por meio de uma carta que escreveu ao Papa Paulo VI em 1964, publicada pela 

revista italiana Famiglia Cristiana em 1992. Nela, Escrivá  diz ter avisado aos bispos 

espanhóis que, "se a revolução (isto é, uma violenta revolta) anti-Franco ocorrer, será muito 

difícil contê-la. Assim — usando as palavras da Sagrada Escritura —, 'não imagine que um 

único bode expiatório [ou seja, o Opus Dei] irá bastar. Todos vocês serão bodes expiatórios'. 

Qualquer um pode reunir uma série de louvores públicos e excessivos que os bispos vêm 

dirigindo ao regime, o que não se aplica a mim, embora eu reconheça que Franco é um bom 

cristão". 

   Escrivá  prossegue dizendo que considera importante articular uma evolução 

no regime espanhol de modo a evitar a ameaça da anarquia e do comunismo, que 

prejudicariam a Igreja, e se declara contrário à criação de um único partido político católico 

na Espanha, "porque ele poderia começar sendo útil à Igreja e terminar usando-a, o que a 
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deixaria incapaz de desvincular-se dele, sujeitando-se a sofrer uma espécie de chantagem 

moral". Escrivá  acrescenta que a Igreja deve estar "acima de qualquer grupo e quaisquer 

compromissos partidários". 

   A impressão geral é a de que Escrivá  tentou permanecer neutro em relação ao 

regime de Franco, ainda que intimamente nutrisse alguma simpatia por um líder que, a seu 

ver, tentava ser um cristão íntegro. Sua maior preocupação parece ter sido a estabilidade da 

sociedade espanhola, de modo a manter à distância os movimentos radicais que poderiam 

reeditar os horrores da guerra civil. 

 
 
3.2 O CONTEXTO ATUAL  

 

    Segundo Frei Cardonel (1962,p.72), hoje uma consciência histórica surge e se 

afirma quando uma crítica radical põe em questão todo um mundo de cultura e uma nova 

(imagem do mundo) começa a ser buscada.  

O homem começa a olhar o mundo de uma maneira nova, um novo tipo de 

«subjetividade» (no sentido técnico do termo) se manifesta. Quais suas 

características? O mundo é «experimentado» como sujeito de leis empíricas 

formuláveis com o rigor da expressão matemática, e como matéria dúctil  

oferecida aos projetos construtores do homem. A subjetividade moderna é 

«construtiva»; e por aí afirma sua transcendência sobre o mundo. A consciência 

histórica é, então, a consciência de que a história se desenrola num tempo 

empírico cuja substância é dada pela ação do homem como iniciativa histórica, 

que transforma o mundo. Para o homem antigo — da civilização clássica — o 

mundo é uma ordenação perfeita de essências: o macrocosmos. O homem o 

contempla e a «subjetividade» é o reflexo da ordem do mundo: o microcosmos. 

Quando esta relação é radicalmente criticada no exercício efetivo de uma nova 

atividade de conhecimento .— a ciência galileiana — um novo tipo de 

«subjetividade» se afirma e nasce uma nova consciência histórica: nasce o 

homem moderno. Para ele, o problema do «sentido da história» articula-se cada 

vez mais num plano em que a posição da «subjetividade» como matriz de 

projetos históricos assume necessariamente as estruturas do mundo tal como se 

descobrem no projeto fundamental da ciência, para empreender a criação de um 

«mundo do homem» numa civilização da técnica. Então o problema mais 
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profundo que impulsionará a consciência moderna e encadeará a sucessão das 

suas formas é o problema da Razão e da História ou da «razão histórica»; que 

sentido dar à marcha de uma razão ativa que transforma o mundo e provoca o 

advento de um universo racionalizado pelo homem? (CHADORNEL, p.72) 

 

   Os exemplos disso não são poucos: Descartes à ilustração, de Kant a Hegel e 

Marx, do historicismo e da fenomenologia aos existencialismos das filosofias científicas do 

século XIX a Teilhard de Chardin, tal a questão fundamental que define a trajetória da 

consciência histórica dos tempos modernos. A teologia não basta a essa nova realidade e a esse 

novo aparato teórico que aprofunda o racionalismo, a Opus Dei caracteriza um caminho 

discursivo de justificação e acomodação a este novo mundo, a prova disso e seu status jurídico 

único junto ao Vaticano, Prelazia Pessoal, novos tempos demandam novas formas de ação. 

   Mounier escreveu um artigo Refazer a Renascença em 1932. Na verdade 

retornamos sempre a esta crise entre todas, decisiva quando a análise se aprofunda nas raízes da 

nossa própria crise. A meditação sobre a Renascença conduz à profecia fantástica de «uma 

nova Idade Média», num livro cujo influxo sobre o pensamento cristão foi veículo das mais 

estranhas ilusões. Penso que a significação da crise renascentista deve ser sublinhada hoje nos 

seus termos reais como ponto de partida de toda análise que intente fundamentar uma opção 

cristã em sentido oposto ao pessimismo de um Berdiaeff. Para o pensador russo o homem da 

civilização técnica tem o seu ser desarticulado pela irrupção das forças demoníacas da ciência e 

da máquina. Ao contrário, o que leva a crise renascentista ao seu desfecho é a emergência de 

uma consciência histórica que se funda na definitiva transcendência do homem sobre o mundo, 

e conduz a termo a liquidação da grande «natureza» animista. Se a cultura antiga é 

dominantemente cosmológica, o que marca o surgimento de uma nova idade de cultura nos 

tempos renascentistas é a sua inflexão antropológica. O que foi um sentimento nos humanistas 

torna-se realização efetiva na criação da ciência experimental: a história passa a evoluir sob o 

signo da criatividade humana, a subjetividade torna-se a matriz dos projetos que dão a direção e 

o ritmo do processo histórico. A nova visão do mundo que se eleva na aurora dos tempos 

modernos tem assim o seu centro na concepção do homem como criador de um mundo humano 

pela humanização da natureza através da ciência e da técnica. Perguntamos se esta visão, 

nascida no seio de uma cultura animada pelo Cristianismo, significa a crítica definitiva da 

visão, cristã, o sinal de partida da sua liquidação histórica. Opor o teocentrismo medieval ao 

antropocentrismo renascentista, moderno, tantos pensadores cristãos o fizeram com, maior ou 
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menor brilhantismo .— pode comprometer definitivamente a visão cristã, com a visão de um 

cosmos estático em que o trabalho humano é a simples diversão de um rei no seu jardim. Tal 

concepção é incompatível com a consciência histórica dos tempos modernos e já está por ela 

historicamente ultrapassada. Darei as razões em força das quais não posso aceitar essa inter-

pretação do nascimento do mundo moderno e da sua significação para a reflexão cristã. 

«Refazer a Renascença»: e o programa deve começar pela revisão crítica dos conceitos com 

que esta imensa crise é julgada habitualmente pelos pensadores cristãos. 

   A história é criação do homem. Uma filosofia da história descreverá a marcha 

dos tempos para o reino do homem, o reino da Razão. A ardente polêmica anti-cristã deste 

século deve ser explicada como uma crítica do revestimento cosmológico e estático da 

mensagem cristã proveniente da sua encarnação no mundo da cultura antiga. Mas um 

historiador como Karl Loewith (em que pese às suas conclusões pessimistas) pôde mostrar em 

algumas das componentes mestras do ideal racionalista uma transposição profana de autênticas 

intuições bíblico-cristãs. O Progresso e a Educação são as duas bandeiras levantadas pelo 

século das luzes. Agora se dirá com Condorcet que a natureza não colocou nenhum termo às 

nossas esperanças e com Herrer que a História é o processo de educação da humanidade para o 

reino da razão e da liberdade. A razão do racionalismo surge como primeira forma da 

consciência histórica moderna e atinge no idealismo alemão a hora do seu amadurecimento, da 

sua mais alta manifestação. Aqui lembremos Kant elevando ao absoluto das categorias da razão 

pura a física newtoniana e a geometria de Euclides. Kant inicia este processo de auto-

reconhecimento da subjetividade do homem moderno, fechando o primeiro ciclo da consciência 

histórica dos novos tempos, que vai terminar no Espírito hegeliano. Note-se que em Kant é 

como se a construção do mundo devesse finalmente descansar, com a descoberta dos limites a 

priori da razão. A razão começa a legislar no absoluto: prolegômenos a toda metafísica futura 

que pretenda apresentar-se como ciência; princípios metafísicos à ciência da natureza; a religião 

nos limites da razão pura; idéias para uma história universal concebida de um ponto de vista 

cosmopolita; projeto filosófico de uma paz perpétua. .É como se apontasse o dia de repouso da 

história. O caminho está preparado para Hegel, para a subida a especulação mais alta, para a 

descida à história que continua.  

   A partir da perspectiva cristã apresentada, torna-se mais fácil entender o 

movimento dialético existente entre os limites da razão e o Caminho para a fé proposto pela 

Opus Dei. Nem o valor da razão é absoluto, nem o valor da fé, ambos são determinado pela 

urgência de ser num dado contexto histórico que atualmente desacredita em ambos. 
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   A razão gerou um acumulo de riqueza em alguns lugares e de miséria e 

ignorância extremas em outros, a natureza têm sido a maior prejudicada pelo avanço do 

racionalismo atual, que em seu bojo traz questões pertinentes como: os limites éticos da 

exploração da Terra, o consumismo desenfreado, o direito individual a vida e aos recursos que 

a tecnologia vem desenvolvendo, o direito das outras espécies a vida, tema defendido na Idade 

Média por São Francisco de Assis. 

   Ora, a fé é um importante regulador desses fenômenos em curso, mas suas 

formulações têm de ser revistas, pois há novos paradigmas a serem quebrados, tais como: o 

direito de pessoas do mesmo sexo poderem consumar sua união civil em um Estado laico, o 

direito individual de um sujeito doente, em estágio terminal, escolher o momento e a forma de 

morrer, independente da fé propugnada pela maioria de pessoas de um determinado país, o 

direito aos cientistas pesquisarem células-tronco e as suas potencialidades terapêuticas, isso 

sem falar no direito aos cidadãos terem acesso a esses benefícios, o direito da mulher dispor de 

seu corpo da maneira que julgue conveniente, podendo interromper uma gravidez protegida 

pelo aparato de saúde do Estado e não a mercê de carniceiros que hoje, segundo dados do 

Ministério da Saúde, fazem aproximadamente um milhão de vítimas por ano no Brasil.  

   O contexto de produção dos folhetos e do website da Opus Dei aparentam mais 

hostilidade à fé, mas também o é a razão e seus limites, pois a ética deve ser um valor a regular 

esta nova imagem de mundo, não a ética das empresas, que beiram o assistencialismo 

eclesiástico de tempos passados, mas um ser ético para o qual talvez o Homem não esteja 

preparado. 

   O mundo hoje está em desequilíbrio em função da unilateralidade com a qual o 

vem comandando os Estados Unidos, não há contra-ponto como grande parte do século XX, na 

chamada Guerra Fria, travada entre a União Soviética e os Estados Unidos. 

   A principal bandeira política do país mais poderoso do mundo, subjacente ao 

discurso contra o terror, e o combate àqueles que não foram beneficiados pela era hegemônica 

da razão. Assim como jesuítas rumaram para as colônias e obrigaram os nativos a crer em 

Cristo, a América hoje vai ao Oriente Médio, com o fruto da razão chamado de democracia, 

exportar um modelo político-econômico que não respeita a tradição local e que não possui 

nenhum mecanismo de auto-reflexão que permita ponderar sobre seus subprodutos, entre eles: 

a guerra, a destruição da natureza, o desrespeito aos valores de comunidades tradicionais, a 

intolerância e o utilitarismo.  
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   Há discursos religiosos que procuram legitimar esse estado de coisas, no entanto 

outros o confrontam pela força do exemplo e da evangelização. Me parece certo afirmar que é 

cedo especular sobre qualquer que diga respeito ao século corrente, exceção feita a crescente 

importância atribuída a religião na esfera do público e do laico, em temas recentes.  

 

O Opus Dei hoje  

 

  Legal e institucionalmente, o "Opus Dei", no sentido limitado da sede central em 

Roma, possui apenas a Villa Tevere e a Villa Sacchetti (as sedes da seção masculina e da seção 

feminina), bem como um cemitério onde são enterrados os numerários. Seu orçamento anual 

para 2003 foi de $ l ,7 milhão. Para dar uma noção de escala, o orçamento operacional anual do 

Vaticano é de $260 milhões; o da Universidade de Notre Dame, em South Bend, Indiana, de 

$260 milhões e o da Universidade de Harvard, $1,3 bilhão. Em alguns países, o "Opus Dei", no 

sentido de representante regional, possui apenas sua própria sede. Em outros, nem isso, pois a 

sede faz parte de instalações de uso múltiplo pertencentes a alguma fundação independente 

local. Nos Estados Unidos, por exemplo, a despeito de toneladas de notícias em contrário, o 

prédio da Rua 34 com a Avenida Lexington não "pertence" à Obra, legalmente falando, mas a 

uma fundação chamada "Murray Hill Place", que também dá nome ao edifício. 

Todas as "obras corporativas" do Opus Dei, ou seja, escolas, universidades, programas sociais, 

residências universitárias etc., pertencem aos leigos que as fundaram, e não ao Opus, sendo por 

eles administradas. A Universidade de Navarra não "pertence" ao Opus Dei, e sim a um 

Conselho de Administração independente e legalmente constituído (embora muitos membros do 

Conselho sejam do Opus Dei). O mesmo se aplica à Universidade de Strathmore, em Nairóbi, e 

à Universidade de Piura, no Peru, bem como ao Midtown Center, em Chicago, à Fundação 

Educacional South Bronx, à Netherhall House, em Londres, e a outras atividades afiliadas do 

Opus Dei. A organização insiste que isso é conseqüência lógica da ênfase sobre a secularidade e 

sobre a liberdade; os críticos entendem que não passa de um artifício para esconder o verdadeiro 

perfil financeiro do Opus Dei. 

   Alguns estudiosos do Opus Dei estenderiam a investigação para além do patri-

mônio dos centros e obras corporativas do Opus Dei, nela incluindo os empreendimentos 

seculares que abrigam membros da Obra, como indício de uma esfera de influência financeira 

bem mais ampla, fenômeno apelidado de “Octopus Dei”.  



 67  

   Para Michael Walsh, jornalista, a Opus Dei tem "vínculos significativos com 

479 universidades e escolas secundárias, 604 revistas ou jornais, 52 estações de rádio ou tevê, 

38 agências de imprensa e publicidade e 12 produtoras e distribuidoras de filmes". Esses nú-

meros constam de um relatório confidencial entregue ao Vaticano em 1979 pelo então Padre 

Álvaro del Portillo, sucessor de Escrivá como líder do Opus Dei, referente à esperada 

transformação da organização em prelazia pessoal. O relatório vazou para o jornal El Pais, o 

mais importante da Espanha, e foi publicado em 8 de novembro de 1979. Segundo a Opus Dei, 

Portillo mencionara esses números como forma de atestar a penetração dos membros da Obra 

em todas as áreas da vida secular. Sua intenção fora mostrar que os membros do Opus Dei 

atuavam em 479 universidades e escolas secundárias, em 604 jornais ou revistas etc., e não que 

o Opus Dei seria o dono ou o controlador de tais instituições. 

   Talvez devido à imagem de grande opulência, já se comentou que a 

proeminência do Opus Dei no pontificado de João Paulo II deveu-se em parte à robustez 

financeira — apoio ao movimento Solidariedade na Polônia, por exemplo, ou a uma "injeção 

salvadora" no Instituto para as Obras Religiosas (IOR), informalmente conhecido como Banco 

do Vaticano. Oficialmente, tais rumores foram repetidas vezes desmentidos pelo Opus Dei e 

pelos demais protagonistas citados. Em todo caso, o perfil financeiro relativamente modesto da 

Obra levaria a duvidar que ela dispusesse de recursos suficientes para fornecer recursos no 

volume sugerido por tais boatos. 

   Além disso, existem numerosos exemplos de projetos do Opus Dei em várias 

partes do mundo que precisaram ser abandonados devido à falta de recursos. A Escuela Agraria 

El Pia, na região espanhola da Catalunha, por exemplo, uma escola afiliada do Opus Dei para 

fazendeiros, foi fechada recentemente porque seus responsáveis não conseguiram arrumar 

dinheiro para mantê-la funcionando. Em Roma, a Scuola Petranova, instituição afiliada do 

Opus Dei, teve de reduzir suas atividades, apesar das tentativas dos pais, alunos, cooperadores e 

supernumerários do Opus Dei para levantar fundos suficientes para que ela continuasse 

operando plenamente. Conseguiram salvar o ensino fundamental e esperam que, se a situação 

econômica mudar, possam ser capazes de reabrir o ensino médio em poucos anos. Se o acesso 

da organização à riqueza corporativa fosse realmente ilimitado, esse tipo de coisa não ocorreria. 

   Talvez neste capítulo cometa minha maior indiscrição como pesquisador, pois 

uma de minhas conclusões e de que assim como os jesuítas no período colonial contavam 

com o apoio do Vaticano para catequisar os povos indigenas nas suas missões ao Mundo 
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Novo, a Opus Dei é a aposta da Santa Sé para a evangelização de um mundo cheio de novos 

valores que exige da Igreja novas estratégias não só de discurso, mas também de ação, tal 

como propõe a Opus Dei, por meio de um trabalho silencioso em meio ao mundo, uma não 

dissociação entre a vida religiosa e a vida laica e a santificação do trabalho . 

 

3.3 O DISCURSO DA OPUS DEI: GÊNESE, IDEOLOGIA E MISTICISMO 

 

   O prólogo do livro “Caminho” já alerta o leitor sobre o seu conteúdo em letra 

maiúscula e dá o indício de que toda leitura da Obra deverá ser mediada, ora por seu 

fundador, ora pelos diretores espirituais da Obra como veremos adiante: 

“LÊ DEVAGAR ESTES CONSELHOS. 
MEDITA PAUSADAMENTE ESTAS CONSIDERAÇÕES. 
SÃO COISAS QUE TE DIGO AO OUVIDO, 
EM CONFIDÊNCIA DE AMIGO, DE IRMÃO,  
DE PAI. 
E ESTAS CONFIDÊNCIAS AS ESCUTA DEUS. 
NÃO TE CONTAREI NADA DE NOVO. 
VOU REVOLVER AS TUAS RECORDAÇÕES, 
PARA QUE AFLORE ALGUM PENSAMENTO 
QUE TE FIRA E ASSIM MELHORES A TUA VIDA, 
E ENTRES POR CAMINHOS DE ORAÇÃO 
E DE AMOR. 
E ACABES POR SER ALMA DE CRITÉRIO.” 
(ESCRIVÁ, 1999) 

 

   Tais palavras reforçam a autoridade do ‘autor’ e estabelecem um importante 

diálogo com o leitor, que é colocado numa posição filial e tivesse no livro os conselhos de seu 

pai, ou como diz o próprio autor “siga por caminhos de oração”, de preferência aqueles 

ditados por ele.  

   Ora, se todos nós somos condicionados a este discurso desde o dia em que 

nascemos, não é de se admirar que uma corrente da Igreja que tenha por volta de 86 mil 

membros em todo mundo e oficialmente sediada em 65 países seja capaz de atrair para si 

tanta atenção, pois seus membros crêem de que ao seguir O Pai, seja Deus, o Cristo ou o 

próprio Escrivá, ungido pelo Espírito Santo, não há como errar. 

   Sendo assim, analisemos trechos do livro “Caminho” que dedica parte de seus 

tópicos ao tema “Estudo”, onde encontramos as seguintes orientações do fundador da Opus 

Dei: 

“332 Àquele que puder ser sábio, não perdoamos que não o seja.” (ESCRIVÁ, p. 116) 
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 “333 Estudo. – Obediência: “Non multa, sed multum*” (Não muitas coisas, mas muito). 

(ESCRIVÁ, p. 116)  

“339 Livros. Não os compres sem te aconselhares com pessoas cristãs, doutas e prudentes. – 

Poderias comprar uma coisa inútil ou prejudicial. Quantas vezes julgam levar debaixo do 

braço um livro... e levam um montão de lixo!” (ESCRIVÁ, p. 117-118) 

“345  Cultura, cultura! – Está certo. Que ninguém nos vença em ambicioná-la e possuí-la. 

Mas a cultura é meio, e não fim.” (ESCRIVÁ, p. 119) 

   A partir destes quatro tópicos, em meio aos 999 existentes em “Caminho”, 

podemos verificar a importância que é dada à leitura, à cultura e à educação pelo fundador da 

Opus Dei, e os cuidados sugeridos por ele aos seus seguidores e simpatizantes na escolha do 

livro a ser lido, afinal todos aqueles que puderem devem ser sábios, no entanto, este 

arcabouço de sabedoria deverá ser construído a partir da consulta a um “diretor espiritual”, 

indicado pela “Obra” a ajudar o membro a “santificar seu trabalho”, “ser contemplativo no 

meio do mundo” e alertá-lo sobre sua “filiação divina”, conceitos fundamentais no ideario da 

Opus Dei .  

   O livro-base de toda doutrina da Opus Dei é Caminho, que encontra-se em sua 

nona edição em português, com tradução de Alípio Maia de Castro, de 1999, pela Editora 

Quadrante, responsável pela edição da maior parte dos livros da Obra, como é chamada por 

seus membros. De acordo com a instituição, Caminho alcançou a marca de 332 edições, uma 

tiragem total de 4.184.000 exemplares, em 42 idiomas diferentes, números bastante 

significativos para uma literatura religiosa, bastante ortodoxa e em consonância como todos 

os ditames do Vaticano. 

   O livro Caminho é a primeira obra de Escrivá, que teria recebido uma 

revelação feita por Deus, em 2 de outubro de 1928, durante um retiro na residência dos Padres 

Vicentinos, em Madri, a visão teria acontecido ao soar dos sinos para a Festa dos Santos 

Anjos da Guarda, e segundo seu sucessor e confessor por mais de 20 anos, Álvaro Portillo, ele 

viu o Opus Dei, conforme o Senhor desejava que fosse e como seria, pelos séculos vindouros. 

A historia reforça uma característica fundamental na estrutura dos mitos, os chamados mitos 

de origem e cosmogônicos, que leva em conta que todo novo aparecimento- um animal, uma 

planta, uma instituição, implicando na existência de um novo mundo, neste caso o mundo 

Opus Dei. De acordo com o filósofo Mircea Eliade, a idéia implícita nessa crença é que se 

trata da primeira manifestação de uma coisa que é significativa e valida, e não suas de suas 

epifanias sucessivas. 
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   Ensina-se as crianças não o que o pai e o avô fizeram, mas o que foi feito pela 

primeira vez pelos ancestrais ou pelo santo, permitindo a cada um dos sujeitos desse mundo 

reviver o tempo em que as coisas se manifestaram pela primeira vez, reforçando o vinculo 

social com os mais velhos, elemento fundamental para a Opus Dei que exerce um rígido 

controle social dos seus membros, mediando suas leituras, refreando seus desejos e 

sublimando toda e qualquer espontaneidade. 

   O livro é vendido em qualquer livraria, editado no formato de pocket book, 

como 13X9,2 cm (fechado) e com a sugestiva ilustração de capa do quadro de Giotto Cristo 

entrando em Jerusalém (1305-1306). 

   Caminho foi um instrumento fundamental, conforme nos indica o prólogo, na 

consolidação do apostolado de Escrivá, reforçando sua autoridade e aproximando seu discurso 

daqueles que procuravam uma experiência radical no cristianismo, para o recrutamento de 

almas para a causa e possibilitando que a Opus Dei se fizesse presente com leitura recorrente 

para o exame de consciência cristão daqueles que buscavam respostas na religião católica. 

   Via de regra, se retomarmos a idéia do culto de origem, veremos que assim 

como a Reforma Protestante inaugurou o retorno a Bíblia e tinha a intenção de reviver a 

experiência da Igreja Primitiva, ou até mesmo das primeiras comunidades cristãs, os livros 

doutrinários da Opus Dei propõem exatamente a mesma coisa, de forma sempre muito 

próxima e bem negociada com o Vaticano, procurando uma forma de reavivar a fé católica e 

fortalecer os vínculos entre seus membros de maneira a impedir um enfraquecimento do 

catolicismo em todo o mundo e doutrinando jovens para assumir postos de destaque no 

trabalho, na universidade e no clero, formando uma nova elite defensora da Igreja. 

Caminho e todas as obras subseqüentes de Escrivá são convites para os católicos e idealistas 

arriscarem-se a serem santos e heróis, numa dinâmica muito similar a de todos os arquétipos 

humanos, tal como propõe Campbell:   

 

Além disso, não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os heróis 

de todos os tempos a enfrentaram antes de nos. O labirinto e conhecido em 

toda sua extensão. Temos apenas de seguir a trilha do herói, e la, onde 

temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um deus. E la, onde 

esperávamos matar alguém, mataremos a nos mesmos. Onde imaginávamos 

viajar para longe, iremos ter ao centro de nossa própria existência. E la, onde 

pensávamos estar sos, estaremos na companhia do mundo todo. 

(CAMPBELL, p.131) 
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   Tais afirmações se encaixam perfeitamente com a descrição da experiência de 

um membro apitar (ver glossário), como dizem na gíria da Opus Dei sobre o sujeito que 

resolve entrar pela prelazia como numerário. Ele será um novo herói da cristandade que irá 

abrir mão de uma vida mundana em troca da santificação da sua vida, a exemplo de seu pai 

espiritual, São Josemaría Escrivá, o próprio Jesus Cristo e tantos outros mártires do 

cristianismo. Para Shopenhauer, nesse momento o sujeito atinge uma abertura para a 

consciência metafísica de que ele e o outro são um, de que ele é dois aspectos de uma só vida.  

 

A proposta ideológica da Opus Dei 

 

    A proposta ideológica da Opus Dei é formar uma espécie de Tropa de Elite do 

catolicismo em todo mundo e para isso sua ideologia é centrada em 3 conceitos fundamentais 

para os quais qualquer neófito que pretenda freqüentar a Obra deverá estar atento para manter 

a pureza da alma sob estrita vigilância do grupo e de um diretor espiritual: a santificação do 

trabalho, ser contemplativo no meio do mundo e alerta sobre a sua filiação divina. 

   A Filiação Divina é um conceito defendido por Escrivá que remonta discussões 

dos Pais da Igreja oriundas dos 3 primeiros séculos do cristianismo e baseia-se na idéia de que 

ao nos criar, Deus nos tornou criaturas suas, mas ao nos redimir, na pessoa de Jesus Cristo e 

Seu sacrifício na cruz, Ele teria feito de nós seus filhos e filhas adotivos, de modo que de 

forma muito direta, somos filhos de Deus, com todo amor e carinho que tal relação implica. 

“Busquem conforto na filiação divina: Deus é o pai mais amoroso que vocês têm. Ele é o 

refúgio, um porto seguro onde ancorar, por mais bravio que esteja o mar.” 

   O conceito sobre ser contemplativo no meio do mundo baseia-se na idéia da 

integralidade da vida de alguém, não existindo compartimentos estanques entre momentos 

religiosos e seculares. O fiel deve revestir tudo que faz, inclusive as tarefas mais triviais, de 

uma dimensão contemplativa. Recorrentemente, Escrivá usa a imagem do chapéu para ilustrar 

esta dimensão: a religiosidade não é um chapéu que se coloca de fora antes de entrar no 

trabalho. 

   O conceito de “santificação do trabalho” pode ser considerado o núcleo da 

mensagem de Escrivá, pois para ele não há diferença entre o balcão da loja, ou mesa de 

escritório ao altar da missa, em todos os lugares Cristo está presente e em todos eles tem lugar 

a redenção. Os cristãos pelo batismo tornam-se “sacerdotes de sua própria existência”. 
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   No capítulo 2, versículo 5, do Gênese está escrito que o ser humano é feito para 

trabalhar e, assim, segundo Escrivá, o trabalho é ambiente propício para encontrar Deus, 

diferente da noção teológica medieval que considerava o trabalho conseqüência do pecado 

original. 

  Há um aspecto interessante no que diz respeito ao discurso ideológico da Opus 

Dei, presente em Caminho, a possibilidade de entrar em países comunistas, tais como a antiga 

União Soviética e a China, onde encontramos versões de “Caminho” que lembram nossos 

cordéis, resultando em uma contradição interessante se levarmos em conta o século XX: 

aquilo que hoje é tido como conservador e autoritário, pois é difícil concordar com outro 

mediador da vida além do próprio sujeito, já foi tido como libertário, subversivo e 

revolucionário em países onde qualquer religião era proibida com exceção da religião oficial 

do Estado. 

   Tal  contradição vai ao encontro dos interesses do Vaticano e justificam a 

existência da Opus Dei, pois onde o catolicismo não podia entrar oficialmente a Prelazia 

podia, sem criar embaraços ou problemas, reforçando seu status junto ao papa e tornando-a 

linha de frente na conquista de “novos mercados” para a Igreja. 

    O sucesso do livro, e da própria Opus Dei aumenta quanto mais pessoas 

tiverem contato com “Caminho”, um best seller religioso e sintomático de um tempo onde 

volta à discussão o ensino religioso nas escolas públicas e surgem idéias conservadoras como 

o Criacionismo e a Teoria do Design Inteligente que negam e confrontam a Teoria da 

Evolução de Darwin por meio de uma leitura ideologicamente comprometida com valores e 

princípios religiosos que passam ao largo da ciência.    

   O objetivo de Caminho é legitimar uma nova forma de encarar o catolicismo e 

criar para isso um referencial teórico consistente embasado em muitas outras literaturas, no 

entanto a opção estética adotada prima, antes de tudo pela funcionalidade no recrutamento de 

novas almas para a “Obra”. 

   Tal fato fica ainda mais evidente quando selecionamos as palavras do próprio 

Escrivá : 

“387 O plano de santidade que o senhor nos pede é determinado por estes 

três pontos: A santa intransigência, a santa coação e a santa desvergonha” 

(Escrivá, p.132) 
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   Segundo Allen Jr (2006), no período que antecedeu a morte do Papa João 

Paulo II, nas várias palestras sobre a eleição do papa que o sucederia, em todo país em que 

estivesse e qualquer que fosse a composição ideológica da platéia, uma pergunta era certa. 

Vez por outra, uma alma corajosa a fazia no momento dos debates, porém o mais comum era 

alguém me procurar reservadamente no final, falando baixinho ao pé do meu ouvido: "Quem 

é o candidato do Opus Dei?" 

   Duas certezas apareciam embutidas na indagação: 1) que o Opus Dei tinha um 

candidato, ou seja, que o Opus Dei possuía uma plataforma e estava buscando eleger um papa 

para promovê-la; e 2) que qualquer que fosse esse candidato, ele seria um concorrente forte, 

pois o Opus Dei dispõe de uma portentosa base de poder na Igreja. Ambas as certezas são 

questionáveis, mas, devido ao talento dos membros do Opus Dei para estar no lugar certo na 

hora certa, entende-se por que todos consideram essas certezas plausíveis. 

    Nenhum outro grupo na Igreja Católica recebeu sinais mais óbvios da 

aprovação papal durante o pontificado de João Paulo II. João Paulo converteu o Opus Dei em 

prelazia pessoal em 1982, beatificou Escrivá em 1992 e canonizou-o em 2002. João Paulo 

reunia-se anualmente com os estudantes da universidade do Opus Dei para os encontros 

UNIV. Muitos na Igreja Católica e na grande imprensa passaram a encarar o Opus Dei como 

uma espécie de "tropa de choque". 

    Em setembro de 2001, a Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano 

provocou uma tempestade ao distribuir um documento chamado Dominusjesus, que afirmava 

que outras religiões se encontram numa situação de "deficiência grave" em relação ao 

Cristianismo. Sentado ao lado do Cardeal Joseph Ratzinger, então a principal autoridade em 

doutrina do Vaticano e hoje o Papa Bento XVI, na coletiva de imprensa em que foi 

apresentado o documento, estava o Monsenhor Fernando Ocáriz, um dos autores de 

Dominusjesus — e vigário-geral do Opus Dei. 

    Na polêmica do início de 2004 sobre se o Papa João Paulo II teria ou não dito 

"É igual ao que foi" referindo-se ao filme de Mel Gibson A Paixão de Cristo, veio à luz a 

informação de que Jan Michelini, o assistente de direção, era filho do conhecido político e 

jornalista italiano Alberto Michelini, um supernumerário do Opus Dei. O jovem Michelini 

fora a primeira criança batizada por João Paulo como bispo de Roma. Além disso, o re-

presentante do Vaticano que aparentemente confirmara, ao menos indiretamente, ter o papa 
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realmente feito tal comentário foi Joaquín Navarro-Valls, um espanhol que chefia o serviço de 

imprensa do Vaticano. Navarro é numerário do Opus Dei. A ligação levou algumas pessoas a 

desconfiarem de um complô para "fabricar" um comentário papal.(que fique claro que Mel 

Gibson não é membro do Opus Dei). 

   Em setembro de 2002, no auge da crise dos abusos sexuais imputados à Igreja 

Católica nos Estados Unidos, a revista America publicou um artigo explosivo de autoria de 

uma autoridade da Congregação dos Bispos do Vaticano defendendo que os homossexuais 

não deveriam ser ordenados padres. O autor era o padre Andrew Baker, de Allentown, na 

Pensilvânia, diocese que também é membro da Sociedade Sacerdotal da Santa 

Cruz — em outras palavras, membro do Opus Dei. 

   Quando o Vaticano teve um problema na Diocese de Sankt Pölten, na Áustria, 

onde cerca de 40 mil imagens pornográficas foram encontradas num computador do 

seminário diocesano, João Paulo II enviou um investigador apostólico que posteriormente foi 

preparado para assumir como bispo, fazendo uma limpeza no seminário. O novo bispo é 

Klaus Küng, ex-bispo de Feldkirch, na Áustria — um membro do Opus Dei. 

   Juntando um volume suficiente dessas chamativas confluências entre o 

Vaticano, o Opus Dei e as causas "conservadoras", torna-se possível entender a sensação 

geral de que o Opus Dei esteja "tomando conta". Não se trata apenas de casos que vieram a 

público.  

   A sensação do alcance eclesiástico do Opus Dei dá origem a constantes boatos 

sobre suas próximas conquistas. Muitos em Roma acreditam que o Opus Dei pretende 

assumir a Rádio Vaticano, atualmente administrada por jesuítas. A Rádio Vaticano, com 400 

funcionários e programação diária em 40 idiomas, custa caríssimo e, devido à sua política 

contrária à divulgação de propaganda comercial, não gera receita. Em razão de ser visto como 

extremamente abastado, não espanta que o Opus Dei apareça como o potencial salvador da 

pátria. Na mesma linha, o Padre Franco Imoda, ex-reitor da Universidade Gregoriana, 

administrada pelos jesuítas, disse ter ouvido boatos, durante o seu mandato, dando conta de 

que o Opus Dei assumiria a Gregoriana, a nau capitania das universidades jesuítas em Roma, 

embora ressalvando que classificara tais boatos de "fantasia". É bom que se saiba que os 

porta-vozes do Opus Dei em Roma negam que a organização tenha qualquer intenção de 

assumir o controle seja da Rádio Vaticano, seja da Universidade Gregoriana, enfatizando que 
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o único interesse do Opus Dei é, nas palavras de Escrivá, "servir à Igreja conforme a Igreja 

deseja ser servida". 

   Este capítulo analisa as situações mais freqüentemente citadas como indício de 

uma suposta expansão da influência do Opus Dei dentro da Igreja, de modo a determinar o 

quanto existe de realidade por trás de tais impressões. 

   João Paulo foi, em certo sentido, "o papa dos movimentos", um líder que enco-

rajou vivamente um amplo leque de novas ordens religiosas e grupos leigos na Igreja Católica 

— os movimentos Focolare, Comunhão e Libertação, as comunidades da Arca, Sant'Egidio, o 

Neocatecumenal, os Legionários de Cristo e as Filhas da Caridade, para mencionar apenas 

alguns dos mais conhecidos. Mesmo nesta galáxia de nova vida eclesiástica, nenhum grupo 

chama mais atenção do que o Opus Dei. O papa rendeu uma homenagem especial a Escrivá 

em seu livro Alzatevi, andiamol, lançado na primavera de 2004 — uma abordagem de seus 

anos como bispo: "Em outubro de 2002, tive a alegria de acrescentar ao álbum dos santos 

Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei, padre dedicado, apóstolo dos leigos 

para os novos tempos", escreveu ele. No entanto, não se deve exagerar a dimensão do capital 

político que esta química rendeu ao Opus Dei. A cada um na Igreja Católica a quem isso 

agradou, provavelmente corresponde alguém que mostrou desagrado. 

   Além disso, o Opus Dei não é uma "criatura" de João Paulo II. Não foi ele o 

primeiro papa a criar uma nova categoria na lei canônica escolhendo o Opus Dei como 

primeiro beneficiário da novidade. Foi Pio XII quem, em 2 de fevereiro de 1947, editou uma 

constituição apostólica chamada Provida Mater Ecclesia, que criou os "institutos seculares", 

e, em 24 de fevereiro de 1947, três semanas mais tarde, editou um decreto intitulado Primum 

Institutum, que aprovou o Opus Dei como o primeiríssimo instituto secular. Pio XII também 

saiu em socorro da Obra quando as forças do Vaticano passaram a considerar a hipótese de 

dividir a organização em duas seções separadas, a masculina e a feminina, e de destituir 

Escrivá do cargo de superior. 

   Os papas seguintes também foram simpáticos ao Opus Dei, ainda que 

cautelosos quanto ao seu status jurídico. João XXIII, papa de 1958 a 1963, disse uma vez a 

seu secretário particular que o Opus Dei estava "fadado a abrir horizontes nunca dantes 

sonhados no apostolado universal da Igreja". Conforme se observou em capítulo anterior, 

houve um esfriamento nos últimos anos do pontificado de Paulo VI, mas, por outro lado, o 

Papa Paulo fazia uso de Caminho em suas meditações pessoais. João Paulo I, o papa dos 33 
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dias, era fã de Escrivá, dizendo que, enquanto São Francisco de Sales havia desenvolvido uma 

espiritualidade para os leigos, Escrivá elaborara uma espiritualidade laica. 

   Para a Opus Dei há pelo menos 10 exemplos de convergência entre o papado 

de João Paulo e a instituição em termos de "idéias, visões e opiniões quanto a prioridades no 

diálogo entre a Igreja e a sociedade moderna". A seguir: vocação universal para a santidade, a 

liberdade e o pluralismo dos cristãos, unidade de vida e coerência, o apostolado dos leigos, o 

evangelho do trabalho, a família, a confiança na juventude, a vida sacramental,  a caridade e 

justiça, a lealdade à Igreja. 

   Ao longo dos anos, João Paulo falou do Opus Dei ou publicou reflexões sobre 

o grupo no mínimo 11 vezes, incluindo o decreto que criou a prelazia pessoal, homilias, tanto 

na beatificação quanto na canonização de Escrivá, e uma mensagem a um congresso em 2002 

para celebrar o centenário de nascimento de Escrivá. 

   Uma de suas mais densas reflexões sobre Escrivá data de 14 de outubro de 

1993, por ocasião de um congresso sobre A Santidade e o Mundo, organizado pelo Opus Dei. 

O papa disse o seguinte: 

A profunda consciência com que a Igreja atual se vê a serviço de uma 

redenção que diz respeito a toda e qualquer dimensão da existência 

humana foi desenvolvida, sob a orientação do Espírito Santo, por meio 

de um gradual progresso intelectual e espiritual. A mensagem do Beato 

Josemaría... constitui um dos impulsos carismáticos mais importantes 

nessa direção, partindo de uma percepção singular de uma força 

irradiadora universal presente na graça do Redentor... Com base nessa 

convicção, o Beato Josemaría convidou homens e mulheres das mais 

diversas condições sociais para santificarem a si mesmos e para 

colaborarem na santificação dos outros por meio da santificação da 

vida do dia-a-dia. Em sua atividade sacerdotal, ele adquiriu uma 

consciência profunda do valor de todas as almas e do poder do 

Evangelho para iluminar as consciências e despertar um compromisso 

cristão sério e ativo na defesa do ser humano e da dignidade do ser 

humano. Que poder tem esta doutrina diante do trabalho duro e, ao 

mesmo tempo, como ela é atraente na nova evangelização para a qual 

a Igreja é chamada!... Josemaría Escrivá de Balaguer, como outras 

grandes figuras na história contemporânea da Igreja, pode ser uma 
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fonte de inspiração para a reflexão teológica. Com efeito, a pesquisa 

teológica, que estabelece uma mediação essencial na relação entre a fé 

e a cultura, progride e se enriquece ao atentar para a fonte do 

Evangelho, impulsionada pela experiência das grandes testemunhas do 

Cristianismo, dentre as quais, sem dúvida, se encontra o Beato 

Josemaría. 

   João Paulo II, assim, via no Opus Dei não apenas um grupo politicamente 

oportuno de leais seguidores, embora este elemento possa muito bem ter permeado o 

relacionamento entre os dois, mas como o mensageiro da idéia da "força irradiadora 

universal" da graça, com conseqüências em todas as áreas da vida cristã. 

   Bento XVI interagiu bastante com o Opus Dei ao longo dos anos, atuando lado 

a lado com vários membros-chave da organização na Congregação para a Doutrina da Fé, e 

sempre expressou admiração pela espiritualidade e pela atividade apostólica do grupo. 

Espera-se, por isso, que o apoio dado ao Opus Dei durante o pontificado de João Paulo II 

continue, ainda que Bento provavelmente venha a enfatizar mais a revitalização das formas 

tradicionais de vida religiosa ao lado do florescimento de "novas realidades eclesiásticas", 

como o Opus Dei. 

   Pouco depois da eleição do novo papa, o prelado do Opus Dei, Bispo Javier 

Echevarría, deu uma declaração que aludia aos contatos de Bento com a Obra: "O novo papa 

conhece bem a missão da prelazia e sabe que pode contar com os padres e leigos que dela 

fazem parte para servir à Igreja, ambição esta que era a única de São Josemaría Escrivã." 

   Como chefe da Congregação para a Doutrina da Fé, o então Cardeal Joseph 

Ratzinger chamou três membros do Opus Dei para servirem como consultores teológicos: 

Monsenhor Fernando Ocáriz, vigário-geral do Opus Dei, e, como tal, o representante número 

dois do Opus Dei depois de Echevarría; Monsenhor Angel Rodrigues Luno e Monsenhor 

Antônio Mirallles. Os três dão aula na faculdade de Teologia da Universidade de Santa 

Croce, instituição dirigida pelo Opus Dei em Roma. Ocáriz tem sido um colaborador 

inestimável na congregação doutrinal. Como já observado, ele foi um dos principais autores 

do documento Dominus]esus de 2000, sobre a questão do relacionamento entre o 

Cristianismo e outras religiões mundiais, tema central das preocupações teológicas do papa. 

   Quando ainda era cardeal, Ratzinger participou de vários eventos públicos em 

Santa Croce, inclusive de uma mesa-redonda, em 9 de abril de 2003, sobre "o compromisso e 
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o comportamento dos católicos na vida política", tendo atuado como moderador um padre 

americano do Opus Dei chamado Frei Robert Gahl. Ratzinger também fez um 

pronunciamento em um congresso de 1993 sobre os ensinamentos teológicos de Escrivá. 

   Ratzinger recebeu um título honorário de doutor da Universidade de Navarra, 

em Pamplona, na Espanha, em 1998. Nessa ocasião, fez uma palestra intitulada "O que, de 

fato, é a Teologia?", sobre a natureza da Teologia como disciplina acadêmica, recentemente 

publicada em uma coletânea de seus trabalhos, Pilgrim Fellowship ofFaith: The Church as 

Communion. Em seu discurso, Ratzinger elogiou o trabalho de Monsenhor Pedro Rodríguez, 

padre do Opus Dei e decano da faculdade de Teologia da Universidade de Navarra, por sua 

edição comentada do manuscrito original do Catechismus Romanus, o catecismo do Conselho 

de Trento. Ratzinger afirmou que esta edição era de "enorme importância" para o seu próprio 

trabalho sobre o "Catecismo da Igreja Católica". 

      Durante um evento em Roma, em outubro de 1995, para 

comemorar o 302 aniversário do decreto Presbyterorum Ordinis, o decreto do Concilio 

Vaticano II sobre a vida sacerdotal, Ratzinger mencionou de passagem Escrivá: 

Lembro-me de um rápido episódio ocorrido nos 'primeiros anos do 

Opus Dei. Uma jovem teve a oportunidade de ser espectadora de 

algumas palestras feitas pelo Fundador do Opus Dei. Era grande a sua 

curiosidade de ouvir um palestrante tão famoso. No entanto, após 

assistir à Missa celebrada por ele, como contou depois, a moça perdeu 

a vontade de ouvir um palestrante humano; queria apenas descobrir a 

palavra de Deus e a Sua vontade. O ministério da palavra exige do 

padre que ele partilhe a cenose, o auto-esvaziamento de Cristo: a 

elevação e a imersão em Cristo. O fato de o padre não falar sobre si 

mesmo, mas transmitir a mensagem de um outro, não significa 

indiferença no nível pessoal, mas precisamente o contrário: quando se 

perde em Cristo, ele trilha o caminho do mistério Pascal e, assim, 

encontra a si mesmo, bem como encontra a comunhão com Aquele que 

é a Palavra de Deus em pessoa. 

    

   Além disso, o novo papa tem, bem próxima, outra fonte de consulta sobre o 

mundo do Opus Dei — seu secretário particular, Padre Georg Gànswein, que não pertence à 

Obra, mas foi professor de Direito Canônico da Universidade de Santa Croce durante cinco 
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anos. Sua área é a do munus docendi, ou o ministério do ensino dos ministros ordenados pela 

igreja. Ele publicou artigos na Revista de Direito Canônico, inclusive um sobre os 

procedimentos de investigação doutrinal na Congregação para a Doutrina da Fé. 

   De modo geral, tudo indica que o papado de Bento dê seguimento à política de 

João Paulo II, no sentido de apoiar os chamados "movimentos novos", como o Focolare, o 

Neocatecumenal, as comunidades de Sant'Egidio e da Arca, assim como o vasto leque de 

outros grupos que floresceram no período seguinte ao Concilio Vaticano II, incluído aí o 

Opus Dei. Pragmático, o Papa Bento está a par das críticas a esses grupos. Ele sabe que os 

mesmos são capazes de exageros, de se desvincularem da Igreja em geral, de uma espécie de 

"culto da personalidade" em torno de seus fundadores, e irá exortá-los a amadurecer e 

aprofundar seus fundamentos intelectuais e teológicos. Ao mesmo tempo, contudo, ele os 

verá como modelos preciosos de comunidades com base na verdade. 

   Em Sal da Terra, de 1997, Ratzinger disse: "Sempre se podem levantar 

objeções contra movimentos individuais como o Neocatecumenal ou o Focolare, mas sejam 

quais forem as críticas, podemos observar coisas inovadoras acontecendo ali." No Relatório 

Ratzinger, de 1984, ele falou com entusiasmo: "O que traz esperança no que tange à Igreja 

universal — e isso está ocorrendo no coração da crise eclesiástica no mundo ocidental — é o 

crescimento de novos movimentos, que ninguém planejou nem trouxe à vida, que brotaram 

espontaneamente dessa vitalidade interior da própria fé. O que fica evidente neles — ainda 

que moderadamente - é uma espécie de período Pentecostal na Igreja." 

   Ao mesmo tempo, o lado tradicionalista da personalidade do Papa Bento leva a 

crer que ele estará consciente do que algumas comunidades religiosas da Igreja, como os 

Beneditinos, os Franciscanos e os Jesuítas, encararam como indiferença pela vida religiosa 

durante o pontificado de João Paulo II em prol dos movimentos novos. Em seus momentos 

mais amargos, religiosos de ambos os sexos chegaram a sentir como se João Paulo os tivesse 

abandonado, convencido de que o futuro pertencia aos movimentos novos. O Papa Bento, que 

escolheu para si o nome do fundador do monasticismo, terá como grande ambição de seu 

papado uma genuína renovação da vida religiosa. 

  Em 28  de novembro de 1982, João Paulo II assinou a constituição apostólica 

Ut Sit, convertendo o Opus Dei na primeira "prelazia pessoal". A Ut Sit marcou o clímax de 

uma luta de 44 anos para encontrar um "lar" canônico para o Opus Dei que protegesse a sua 

identidade como uma entidade única a abrigar clérigos e leigos, homens e mulheres, todos 
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partilhando a mesma vocação. Membros do Opus Dei gostam de repetir o comentário 

atribuído por Escrivá a uma autoridade do Vaticano em 1946: "Você veio com um século de 

antecedência!" 

  A criação da prelazia pessoal foi também, para muitos católicos de língua 

inglesa, o primeiro contato com o Opus Dei. Em alguns círculos, o fato foi visto então, como 

hoje ainda o é, como puro exercício de poder político. No livro de Michael Walsh, The Secret 

World of Opus Dei, três capítulos são dedicados à evolução jurídica da Obra, interpretando-a 

em termos de uma ânsia por formas ainda maiores de privilégio. Entre outras coisas, a 

prelazia foi considerada um atropelamento da autoridade dos bispos locais. O Opus Dei nega, 

argumentando que a extensão da autoridade do grupo se limita a suas metas espirituais; nas 

outras questões, os membros continuam a ser católicos como os demais, sujeitos à autoridade 

dos bispos locais. Se um membro da Obra, por exemplo, pretender a anulação de um 

casamento, não a conseguirá junto ao prelado, mas terá de pedi-la ao bispo local. 

    Muitos observadores não conseguem se livrar da sensação de que, fosse qual 

fosse a lógica canônica, o Opus Dei recorreu ao uso de pressão para chegar aonde queria. 

Alguns historiadores chegaram a sugerir que o Opus Dei era mais ardiloso do que em geral se 

imaginava, tendo lançado as fundações décadas antes, por ocasião do Concilio Vaticano II. 

Um dos documentos menos conhecidos do concilio, Presbyterorum Ordinis, ou o Decreto 

sobre o Ministério e a Vida dos Padres, promulgado em 7 de dezembro de 1965, contém um 

trecho em que se lê: "Quando a natureza do apostolado assim exigir... poderão ser criados 

seminários internacionais, dioceses especiais ou prelazias pessoais e outras instituições às 

quais, por meio de métodos a serem decididos caso a caso, e sempre resguardando os direitos 

dos ordinários locais, os padres poderão ser vinculados ou incardinados para o bem comum 

de toda a Igreja." Este foi o primeiro documento eclesiástico a mencionar explicitamente a 

possibilidade de prelazias pessoais.  

   As pressões para que a Igreja reconhecesse novas formas de organização 

pastoral vinham crescendo desde o início do século XX. Em 1938, o Papa Pio XI convocou 

um dos mais dinâmicos líderes católicos italianos da época, o padre franciscano Agostino 

Gemelli, fundador da Universidade Católica em Milão, para presidir um congresso em St. 

Gall, na Suíça, com líderes de 25 grupos católicos que faziam pressão para tornar reais novas 

possibilidades de evangelização e ação apostólica. A maioria deles esperava encontrar meios 

para os leigos levarem uma vida cristã religiosamente séria e comprometida sem, para isso, 
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precisarem deixar de ser leigos. O congresso na Suíça solicitou reconhecimento jurídico para 

novas formas de vida e missão. No período que se seguiu, Gemelli redigiu um memorando 

defendendo tal reconhecimento. A constituição apostólica de Pio XII, Provida Mater Ecdesia, 

que criou a categoria de "instituto secular", representou uma resposta direta. Como já 

mencionado, o Opus Dei foi reconhecido como primeiro instituto secular pouco tempo 

depois. No entanto, do ponto de vista de Escrivá, mesmo essa categoria ensejava um risco 

demasiadamente grande de confusão com as ordens religiosas. 

  Muitos canonistas acreditam que parte da mítica em torno da prelazia pessoal 

decorre do fato de que, após 23 anos, o Opus Dei ainda seja a única existente, e talvez não 

configure um exemplo muito típico do problema pastoral que a "prelazia pessoal" pretendia 

resolver. Alguns canonistas acreditam que, em futuro não muito distante, outras prelazias 

pessoais venham a ser criadas, o que geraria o efeito colateral de fazer com que o Opus Dei 

parecesse menos privilegiado. Uma proposta, por exemplo, é a criação de uma prelazia 

pessoal para a vasta população de imigrantes filipinos na Península Arábica, para permitir 

que os padres filipinos, que falam a língua e conhecem o povo, mas não são incardinados 

naquele território, pudessem prestar atendimento pastoral sob a direção de um prelado. Uma 

vez que um punhado de prelazias pessoais desse gênero exista, a categoria talvez soe menos 

como um favor especial prestado ao Opus Dei. 

   Finalmente, vale a pena notar que o Opus Dei não foi a única organização na 

Igreja Católica a receber um novo status legal no pontificado de João Paulo II, a despeito de 

controvérsias. Em 28 de junho de 2002, os "Estatutos" do Caminho Neocatecumenal, fundado 

na Espanha nos anos 60 por dois leigos católicos chamados Kiko Argüello e Carmen 

Hernández, receberam uma aprovação provisória de cinco anos do Pontifício Conselho para 

os Leigos. Essa concessão ocorreu a despeito do fato de que o Neocatecumenal não se 

encaixa em nenhuma das categorias reconhecidas pelo Direito Canônico — não é uma as-

sociação de fiéis leigos, um movimento ou uma ordem religiosa e nem de longe uma prelazia 

pessoal. Além disso, o "diretório catequético" de 13 volumes, núcleo do Neocatecumenal, que 

consiste nos ensinamentos de Argüello e Carmen Hernández, não veio a público. Apesar de 

ter provocado objeções similares às levantadas contra o Opus Dei — como a de que os líderes 

do Neocatecumenal invadem a consciência de seus membros e de que seus documentos in-

ternos são secretos —, o grupo goza agora de um status legal oficial. O mesmo pode ser dito 

sobre outros "movimentos novos”, como o Focolare, que obteve autorização do Vaticano para 

funcionar como associação leiga com direito a abrigar padres como membros e que, por 
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questão de política, será liderado por uma mulher mesmo após a morte da fundadora, Chiara 

Lubich. A reação favorável ao pedido do Opus Dei não é, assim, tão singular quanto parece e 

talvez ilustre mais o desejo de João Paulo de ver esses novos grupos florescerem do que o 

poder político do Opus Dei. 

   As autoridades do Opus Dei insistem que a organização não possui um 

"programa"para a Igreja Católica e que, dentro dos limites dos ensinamentos da Igreja, os 

membros são livres para assumir a postura que desejarem nas questões que ensejem 

discussão. Nos Estados Unidos, na questão polêmica relativa a se os políticos prochoice* 

devem ser impedidos de comungar, por exemplo, alguns membros do Opus Dei são contra e 

outros a favor.  

   Entretanto, a distinção que os membros da Obra fazem com mais freqüência 

entre "ensinamentos da Igreja', que não são objeto de debate, e "questões abertas", que o são, 

não é tão simples quanto parece. Muitos teólogos, para não mencionar católicos em geral, 

acreditam na possibilidade de um avanço nos ensinamentos à medida que a Igreja reflete mais 

profundamente sobre os Evangelhos, a tradição e a experiência humana. Isso é o que o 

cardeal inglês do século XIX, John Henry Newman, chamava de "desenvolvimento da 

doutrina", com suas memoráveis palavras: "Viver é mudar, e ser perfeito é ter mudado com 

freqüência." Por isso, os pensadores católicos exercem contínua pressão, forçando a Igreja a 

repensar algumas posturas tradicionais quanto à sexualidade humana, às religiões não-cristãs, 

à autoridade papal e a um leque de outros temas. Não se trata de uma receita de relativismo, 

argumentam esses pensadores, mas de uma fidelidade mais pensada. Congelar "os 

ensinamentos da Igreja" em um dado estágio de desenvolvimento acarreta o risco de 

transformar em ícone uma maneira de enunciar uma doutrina que talvez ainda não tenha atin-

gido o estágio, aludido por Newmanm, de perfeição após múltiplas mudanças. Na ansiedade 

entre conservar a fé e avaliar se a comunidade tem pleno conhecimento do significado de 

elementos específicos dessa fé, muitos membros do Opus Dei se inclinam para o primeiro 

pólo, mais "conservador". Consideremos o trecho abaixo, transcrito de um ensaio de autoria 

de McCloskey, no qual ele se imagina em 2030 escrevendo para um padre recém-ordenado: 

*Nota da Tradutora: Políticos a favor do direito de decisão quanto ao aborto. 

Como você já deve saber, existiam aproximadamente 60 milhões de 

católicos no início do Grande Juhileu na virada do século. Talvez você 

'pergunte como esse número caiu para os atuais 40 milhões. Creio que 
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a resposta seria, delicadamente falando, consolidação. Não é tão ruim 

quanto parece. Olhando para trás, vê-se que apenas cerca de 10% 

aproximadamente daqueles 60 milhões seguiam "o programa". Quero 

dizer que apenas 10% daquela base seguiam de coração os 

ensinamentos da Igreja e buscavam os sacramentos na proporção 

mínima da Missa dominical e pelo menos uma confissão anual... Os 

católicos que existem hoje são mais hem formados, praticando sua f é 

da maneira tradicional e mais profundamente que nunca, cada vez -

mais ansiosos para partilhá-la com seus vizinhos. A dissidência 

desapareceu do vocabulário teológico... Sobre este fulcro, podemos 

transformar o mundo se mantivermos a direção. 

   A direção descrita por McCloskey é aquela que os católicos mais liberais 

provavelmente não desejam manter. 

   Para Allen Jr. (2006), "não é que o Opus Dei tenha uma "linha" ou "programa" 

— como o próprio McCloskey admitiria, ele fala apenas em seu nome —, mas aí se vê 

refletida, até certo ponto, a sociologia dos membros do Opus Dei. Trata-se de uma realidade, 

e ela sugere, no horizonte, dolorosos embates com católicos de perfil mais "liberal" ou 

"progressista". Este é o verdadeiro sentido em que se pode dizer que o Opus Dei é "divisor", 

na medida em que fazer perguntas difíceis sempre o é. A discussão sobre tal realidade, porém, 

tende a ser mais produtiva se focada nas seguintes questões: Onde estabelecer os limites de 

uma discussão aceitável? Como entendemos as implicações da fidelidade aos ensinamentos 

da Igreja? Como lidamos com os conflitos quando eles surgem? Como ensinar os católicos a 

ouvirem uns aos outros sem julgar? Em si mesmas, essas perguntas aparentemente nada têm a 

ver com o Opus Dei, mas seus membros serão interlocutores importantes nessa conversa". 

  

Origens místicas do discurso 

   É sabido que algumas imagens apocalípticas do fim do mundo reaparecem 

nas  visões   escatológicas  judaico- cristãs no entanto o judeu-cristianismo apresenta uma 

inovação central, onde o Fim do Mundo será único, assim como a cosmogonia foi única. O 

Cosmo que ressurgirá após a catástrofe será o  mesmo  Cosmo  criado  por  Deus   no 

princípio dos  Tempos,  mas  purificado,  regenerado  e restaurado   em   sua   glória   

primordial.   Esse paraíso terrestre não será mais destruído, não terá mais fim e o tempo 

não é mais o tempo circular do eterno retorno, mas um tempo linear e irreversível. A 
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escatologia representa igualmente o triunfo de uma Santa História. Pois o Fim do Mundo 

revelará o valor religioso dos atos humanos, e os homens serão julgados de acordo com os 

seus atos. Não se trata mais de uma regeneração cósmica implicando igualmente a 

regeneração de uma coletividade (ou da totalidade da espécie humana) Trata -se de um 

Julgamento, de uma seleção: somente os eleitos viverão em eterna beatitude. Os eleitos, os 

bons serão salvos por sua fidelidade a uma Santa História- enfrentando os poderes e as 

tentações deste mundo, eles permaneceram fiéis ao Reino celeste. 

   Outra diferença das religiões cósmicas: para o judeu-cristianismo, o fim do 

mundo faz parte do mistério messiânico, para os judeus, a chegada do Messias anunciará 

o fim do mundo e a restauração do paraíso, enquanto para os cristãos, o fim do mundo 

precederá a segunda vinda de Cristo e o Juízo Final. Mas, tanto para uns como para outros, o 

triunfo da Santa História - manifestado pelo fim do mundo — implica de algum modo a 

restauração do paraíso. Os profetas proclamam que o Cosmo será renovado: haverá um 

novo Céu e uma nova Terra e haverá abundância de tudo, como no Jardim do Éden . Os 

animais ferozes viverão em paz uns com os outros e um menino os guiará" (Isaías XI- 

6) As doenças e as enfermidades desaparecerão para sempre- os coxos saltarão como cervos, 

os olhos dos cegos se abrirão e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e não haverá mais 

prantos nem lágrimas (Isaías, XXX: 19; XXXV- 3 Ss • Ezequiel, XXXIV: 16). O novo Israel 

será edificado sobre o Monte Sion, porque o Paraíso se encontrava sobre uma montanha 

(Isaías, XXXV: 10; Salmos, XLVIII: 2) 

   Também para os cristãos, a renovação total do Cosmo e a restauração do 

Paraíso são as características essenciais, no Apocalipse de João (XXI: 1-5) lemos: "Vi um 

novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já 

não existe. . .Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: E lhes enxugará dos 

olhos toda  lágrima,  e a morte já  não existirá, já não haverá luto, nem pranto nem dor, 

porque as primeiras cousas passaram. E aquele que está assentado no trono, disse: Eis que 

faço novas todas as cousas". Mas essa nova criação se erguerá das ruínas da primeira.   

A  síndrome  da  catástrofe  final  lembra   as descrições indianas da destruição do 

Universo. Haverá seca e fome, e os dias serão mais curtos . A época imediatamente   

precedente   ao   Fim   será   dominada   pelo anticristo. Mas o Cristo virá e purificará o 

mundo por meio do fogo. Como se exprime Efrém, o Sírio: "O mar bramará e depois 

secará, o céu e a terra serão dissolvidos, e por toda parte se estenderão o fumo e as trevas. 
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Durante quarenta dias, o Senhor enviará o fogo sobre a terra para purificá-la da mácula do 

vício e do pecado"  . O fogo destruidor é citado uma única vez no Novo Testamento, na 

Segunda Epístola de Pedro (III: 6-14). Mas ele constitui um elemento importante nos 

Oráculo sibillyna, no estoicismo e na literatura cristã posterior. Sua origem é 

provavelmente iraniana  . 

   O reinado do Anticristo eqüivale, em certa medida, a um retorno ao Caos. Por 

um lado, o Anticristo é  apresentado sob a forma de um dragão ou de um demônio , o que 

lembra o antigo mito do combate entre Deus e o Dragão. O combate teve lugar no princípio, 

antes da Criação do Mundo, e será novamente travado no fim. Por outro lado, quando o 

anticristo for considerado o falso Messias, seu reinado representará a total subversão dos 

valores sociais, morais e religiosos; em outros termos, o retorno ao caos. No decorrer dos 

séculos, o anticristo foi identificado com diferentes figuras históricas, desde Nero ao Papa 

(por Lutero). É importante sublinhar um fato:alguns períodos históricos particularmente 

trágicos foram considerados como dominados pelo anticristo — mas sempre se conservou a 

esperança de que seu reinado anunciasse ao mesmo tempo a iminente vinda do Cristo. As 

catástrofes cósmicas, os flageles, o terror histórico, o triunfo aparente do mal, constituíram 

o síndrome apocalíptico vii que deveria preceder o retorno do Cristo e o millenium. 

   O cristianismo, convertido em religião oficial do Império Romano, condenou 

o milenarismo como herético, embora Padres ilustres tenham professado no passado. Mas a 

Igreja aceitara a História, e o eschaton deixou de ser o evento iminente que fora durante as 

perseguições. O Mundo, este mundo, com todos os seus pecados, injustiças e crueldades, 

continuou. Somente Deus sabia a hora do fim do mundo e uma coisa parecia certa: esse fim 

não estava próximo. Com o triunfo da Igreja, o Reino dos Céus já se encontrava sobre a 

Terra e, em certo sentido, o mundo antigo já fora destruído. No antimilenarismo oficial da 

Igreja, reconhece-se a primeira manifestação da doutrina do progresso. A Igreja aceitara o 

mundo tal qual era, esforçando-se por tornar a existência humana um pouco menos 

desditosa do que o fora durante as grandes crises históricas. A Igreja tomava essa posição 

contra os profetas e os visionários apocalípticos de toda espécie. 

   Alguns séculos mais tarde, após a irrupção do Islã no Mediterrâneo, mas 

sobretudo após o século XI, reapareceram os movimentos milenaristas e escatológicos, 

dirigidos desta vez contra a Igreja ou contra a hierarquia. Várias características comuns se 

destacavam nesses movimentos: seus inspiradores aguardam e proclamam a restauração do 
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Paraíso sobre a Terra, após um período de provações e terríveis cataclismos. O fim iminente 

do mundo era esperado também por Lutero.  

Durante séculos reencontramos, por diversas vezes, a mesma idéia reli-

giosa: Este mundo — o Mundo da História — é injusto, abominável, 

demoníaco; felizmente, ele já está em vias de decomposição, as catástrofes 

já se iniciaram, este velho mundo já começa a fender-se de todos os lados; 

muito em breve ele será aniquilado, as forças das trevas serão de-

finitivamente derrotadas, os "bons" triunfarão, e o Paraíso será 

recuperado. Todos os movimentos milenaristas e escatológicos dão 

provas de otimismo. Eles reagem contra o terror da História com uma força 

que somente o extremo desespero pode suscitar. Há vários séculos, porém, 

que as grandes ortodoxias cristãs não mais conhecem a tensão 

escatológica. A expectativa do Fim do Mundo e a iminência do julgamento 

final não caracterizam nenhuma das grandes Igrejas cristãs. O milenarismo 

mal sobrevive em algumas recentes seitas cristãs. (ELIADE, p.30) 

   A mitologia escatológica e milenarista reapareceu nestes últimos tempos 

na Europa, em dois movimentos políticos totalitários. Embora radicalmente secularizados 

na aparência, o nazismo e o comunismo estão carregados de elementos escatológicos; eles 

anunciam o Fim deste mundo e o início de uma era de abundância e beatitude. Norman 

Cohn, o autor do mais recente livro sobre o milenarismo, escreve a propósito do nacional-

socialismo e do marxismo-leninismo:  "Sob  a terminologia pseudo-científica   de   que   

um   e   outro   se   servem,   pode-se reconhecer  facilmente  uma  fantasia   cujos   

elementos lembram singularmente as elucubrações já em curso na Europa medieval. A 

batalha final e decisiva dos Eleitos (sejam eles a "raça ariana" ou o "proletariado") contra 

as hostes do mal (sejam eles os judeus ou a "burguesia"); um decreto da Providência, pelo 

qual os Eleitos serão amplamente compensados por todos os seus sofrimentos, com as 

alegrias do domínio total ou da comunidade total ou de ambos ao mesmo tempo; um mundo 

purificado de todo mal e no qual a história irá encontrar sua consumação — eis algumas 

antigas quimeras  que ainda hoje acalentamos"   vii. 

  Mas é sobretudo fora do mundo ocidental que o mito do Fim do Mundo 

floresce hoje com considerável vigor. 
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   Trata-se    dos    inúmeros    movimentos    nativistas    e milenaristas, dentre 

os quais os mais conhecidos são os cargo cults da Melanésia, mas que são também 

encontrados em outras regiões da Oceania, bem como nas antigas colônias européias da 

África. É muito provável que a maioria desses movimentos tenha surgido após contatos 

mais ou menos prolongados com o cristianismo. Embora sejam quase todos antibrancos e 

anticristãos, a maioria desses milenarismos aborígines contém elementos escatológicos 

cristãos. Em alguns casos, os aborígines se revoltam contra os missionários justamente 

porque estes últimos não se conduzem como verdadeiros cristãos e, por exemplo, não 

acreditam na iminente vinda do Cristo e na ressurreição dos mortos. Na Melanésia, os 

cargo cults assimilaram os mitos e os rituais do Ano Novo. Como já vimos,  as festas do 

Ano Novo  implicam   a recriação simbólica do  Mundo.   Os  adeptos  dos  "cargo  

cults" também acreditam que o Cosmo será destruído e recriado, e que a tribo recuperará 

uma espécie de Paraíso: os mortos ressuscitarão e não haverá mais morte nem enfer-

midades. Mas, assim como nas escatologias indo-iraniana e judeu-cristã, essa nova criação 

— ou recuperação do Paraíso — será precedida de uma série de catástrofes cósmicas: 

haverá tremores de terra, chuvas de fogo, as montanhas desabarão e atulharão os vales, 

os brancos e os aborígines que não aderiram ao culto serão aniquilados, etc. 

   A   morfologia  dos  milenarismos   primitivos  é  extremamente rica e 

complexa. Para a nossa finalidade, é importante assinalar os seguintes aspectos:  1) os 

movimentos milenaristas podem ser considerados como um desenvolvimento do enredo 

mítico-ritual da renovação periódica do Mundo; 2) a influência, direta ou indireta, da   

escatologia   cristã,   parece   ser   quase   sempre   incontestável; 3) embora atraídos pelos 

valores ocidentais e desejando apropriar-se tanto da religião e da educação dos brancos 

como de suas riquezas e de suas armas, os adeptos dos movimentos milenaristas são anti-

ocidentais; 4) esses movimentos são sempre suscitados por fortes personalidades 

religiosas do tipo profético, e organizados ou amplificados por políticos ou para fins 

políticos; 5) para todos esses movimentos, o millenium é iminente,  mas ele não será 

instaurado sem cataclismos cósmicos ou catástrofes históricas. 

   É inútil insistir sobre o caráter político, social e econômico de tais 

movimentos: o fato é evidente. Mas sua força, sua irradiação e sua criatividade não residem 

unicamente nesses fatores sócio-econômicos. Trata-se de movimentos religiosos. Os adeptos 

esperam e proclamam o Fim do Mundo a fim de alcançar melhores condições econômicas e 
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sociais — mas sobretudo porque alimentam a esperança de uma recriação do Mundo e de 

uma restauração da beatitude humana. Eles têm fome e sede de bens terrenos — mas 

também da imortalidade, liberdade e beatitude paradisíacas. Para eles, o Fim do Mundo 

possibilitará a instauração de uma existência humana beatífica, perfeita e sem fim. 

   Acrescentemos que, mesmo quando não se trata de um fim catastrófico, a 

idéia de uma regeneração, de uma recriação do Mundo, constitui o elemento essencial do 

movimento. O profeta ou o fundador do culto proclama o iminente "retorno às origens"  e, 

conseqüentemente,  a recuperação do estado "paradisíaco" inicial. Certamente, esse estado 

paradisíaco "original" representa, em muitos casos,   a   imagem   idealizada   da   situação   

cultural   e econômica anterior à chegada dos brancos. Esse não é único exemplo de uma 

mitificação do "estado originário", da "história antiga" conhecida como uma Idade de Ouro. 

O que interessa, contudo, ao nosso objetivo, não é a realidade "histórica" que se chega 

algumas vezes a isolar e desembaraçar desse exuberante florescimento de imagens, mas 

o fato de que o Fim de um Mundo — o da colonização — e a expectativa de um Mundo 

Novo implicam  um  retorno às origens. A  figura messiânica  é identificada com o Herói 

cultural ou o Ancestral mítico cujo retorno era aguardado. Sua vinda eqüivale a uma 

reatualização dos Tempos míticos da origem, e, portanto, a uma recriação do Mundo. A 

independência política e a liberdade    cultural    proclamadas    pelos    movimentos 

milenaristas dos povos coloniais são concebidos  como uma recuperação de um estado 

beatífico original.  Em suma, mesmo sem uma destruição apocalíptica visível, este 

mundo, o velho mundo, é simbolicamente abolido e o Mundo paradisíaco da origem é 

instaurado em seu lugar. 

   Esses dois modelos comportavam, porém, subdivisões que se contradiziam 

ou limitavam a inspiração principal. Assim, a dimensão comunitária da Igreja primitiva era 

desmentida se se crê ainda no testemunho de Lucas, pela posição preeminente que Pedro 

ocupava na comunidade-mãe de Jerusalém. Desde o século II, os chefes das diferentes 

comunidades cristãs, aí compreendida a de Roma, deixaram de ser primi inter paresvii. Em 

compensação, o "concilio" forneceu um contrapeso à estrutura vertical da Igreja imperial.  

   No decorrer do século XIII, esse domínio estendia-se do Lácio à Romagna, às 

Marcas e ao ducado de Spoleto. Houve no Ocidente outros principados eclesiásticos, mas o 

do papa revestia-se de uma importância particular. Na verdade, fazia o papa aparecer, 

notadamente durante a Baixa Idade Média e início da era moderna, como o soberano temporal 
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de um dos Estados regionais da Itália. Na Idade Média, entretanto, o problema de um papado 

dotado de um corpo e de duas almas (espiritual e temporal) não foi percebido como tal, mas 

aceito como uma realidade de fato. 

   Além de um território apropriado, a "monarquia papal" muniu-se no século 

XIII de dois instrumentos que a fizeram aparecer como um Estado sui generis: de uma parte, 

uma organização financeira que lhe permitia ter receitas provenientes tanto de seus direitos 

soberanos sobre o Estado Pontifício, como de outras fontes; de outra parte, um corpo orgânico 

de leis. A esse respeito, um grande passo tinha sido quando às coleções canônicas do século XI 

veio juntar-se a Concórdia discordantium canonum ("Concordância dos cânones discordantes”), 

que harmonizava as regras canônicas heterogêneas e discordantes (cânones conciliares, decretais 

papais, extratos dos Pais da Igreja, textos do direito romano etc.) e que havia sido redigida por 

volta de 1140 em Bolonha por iniciativa do suposto monge Graciano. No correr desse mesmo 

século, "o número de decretais [foi multiplicado], o eixo normativo [deslocado] para a atividade 

pontifícia como fonte do direito". E, no século XIII, Gregório IX (1227-1241), com os cinco 

livros do seu Liber extra (1234), depois Bonifácio VIII, com seu Liber sextus (1298), 

"organizaram a massa de decretais [...] que representava a nova visão do direito canônico, [...] 

no seu esforço para se erigir em norma de uma Igreja dominadora e expansionista" (P. Grossi). 

   Sempre no século XIII, confrontado com um desabrochar da heresia de 

massa, que era fruto de desilusões e frustrações da era pós gregoriana, o papado dotou-se de 

seu próprio aparelho de repressão, que começou por apoiar, depois acabou por superar a 

ação anti-herética tradicionalmente reservada aos bispos. Aparecido progressivamente, o 

efficium inquisitionis — assim designado pela primeira vez na bula Ad extirpandam (1252), 

de Inocêncio IV (1243-1254) - tirava seu nome do procedimento ex officio ("de ofício") e 

per inquisitionem ("com investigação") que, independentemente de sua aplicação à luta 

contra a heresia, estava substituindo nos tribunais o processo baseado na acusação formal 

em que o ônus da prova cabia ao acusador. Na busca de provas, Inocêncio IV autorizou o 

recurso à tortura, cuja aplicação cabia contudo às autoridades civis. 

    Os inquisitores heraeticae pravitatis ("inquisidores do vício da heresia") eram 

normalmente recrutados entre os dominicanos, depois, numa segunda fase, entre os 

franciscanos. Essas duas Ordens Mendicantes nasceram nos primeiros decênios do século XIII, 

fora da tradição monástica, consagrando-se à pregação itinerante (corno os heréticos) e, no caso 

dos franciscanos — pelo menos enquanto permaneceram fiéis ao exemplo de São Francisco - 
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praticando a vita vere apostólica e respeitando os votos de pobreza à maneira da Igreja 

primitiva. Estando a serviço do papado, que durante o século XIII cumulou-os de privilégios 

porque rapidamente compreendeu todas as vantagens que poderia tirar para sua política 

centralizadora, esses religiosos de um novo gênero com freqüência entraram em conflito com o 

clero secular. 

   Um episódio espetacular dessa querela ocorreu em Paris quando, se chocando 

com mestres seculares, professores mendicantes pretenderam ocupar algumas cadeiras das 

faculdades de teologia do Studium sem jurar respeitar os estatutos universitários (1253-1259). 

Terminado com a vitória dos mendicantes, graças ao apoio de Roma, esse conflito (e mais 

ainda o que irrompeu depois na faculdade de artes por razões doutrinais) acabou 

provocando a derrota do projeto que o papa havia carinhosamente alimentado: fazer da 

faculdade de teologia de Paris o único centro de formação em que se poderia doutorar na 

disciplina então considerada a regina  scientiarum ("rainha das ciências"). 

   Em 1095, a Cristandade conquistadora pós-gregoriana respondeu com 

entusiasmo ao apelo lançado por Urbano II (27 de novembro de 1095, em Clermont) para a 

libertação dos lugares santos. O miles Chrísti ("combatente de Cristo"), que de início tinha 

sido encarnados pelo mártir, depois pelo monge lutando contra o demônio, tornou-se um 

miles no sentido próprio, quem "tomava a cruz" e usava a insígnia no peito (donde o termo 

"cruzado"), e que empunhava a espada para levar a "guerra santa" contra os infiéis. Houve 

algumas Cruzadas espontâneas e autogeradas. O mais freqüente, porém, era os grandes 

senhores feudais e os soberanos tomarem a iniciativa de lançar as Cruzadas. No século XII, e 

sobretudo no XIII, o papado procurou assumir a liderança do movimento, instituindo o 

pagamento de contribuições destinadas (em teoria, mas nem sempre na prática) a financiar 

expedições e que tinham como contrapartida a concessão aos participantes de indulgências 

cada vez mais generosas. Ele não hesita em lançar Cruzadas não mais no ultamar, e sim contra 

os heréticos (cruzada dos albigenses) e contra seus próprios inimigos políticos (Frederico II, 

por exemplo), que ele comparava aos heréticos. 

   A proposição XXIII dos Dictatus papae de Gregório VII afirmava que "o 

bispo de Roma, com a condição de ser canonicamente consagrado, torna-se 

indubitavelmente santificado graças ao bem-aventurado Pedro". Essa santidade hereditária e 

atribuída a uma pessoa ainda em vida estava baseada na função exercida pelo pontífice: ela 

se distingue da santidade fundada no duplo critério de virtudes manifestadas no decorrer da 
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existência e dos milagres proporcionados por sua intercessão, após sua morte. Dos 270 

papas da história, apenas 68 foram considerados santos, dos quais 63 viveram no primeiro 

milênio e apenas dois após o século XVI. A partir da segunda metade do século XII, o papa 

se acredita o único habilitado (assim como o afirmou especial e explicitamente Alexandre 

III,  1159-1181) a exercer uma função que os bispos haviam até então executado com ele: 

a proclamação dos santos. Isso ocorre ao final de um processo complexo ("processo de 

canonização") que se estabeleceu na primeira metade do século XIII e que visava verificar se 

os candidatos propostos pelos postulantes locais, eclesiásticos ou leigos, possuíam as 

qualidades requeridas. 

   O ano de 1 122 não pôs fim ao conflito entre sacerdotium e imperium. A 

discussão tornou-se cada vez menos ideológica e mais política, na medida em que — a 

morte de Frederico II, da Suábia, em 1250, tinha sido o ocaso das ambições universalistas do 

Império — se transformou, com algumas exceções, em um combate entre o papado e 

determinados reinos, como, aliás, já havia ocorrido anteriormente. 

   Celestino V, o eremita do monte Morrone, abdicou ao fim de alguns 

meses (julho-dezembro de 1294). Suas maneiras haviam sido tão comoventes, que após 

sua morte iria ser considerado pelos espirituais franciscanos o pastor angelicus ("pastor 

angélico") de uma difusa expectativa escatológica: seu sucessor Bonifácio VIII, bem ao 

contrário, foi o papa que desejava ser também imperador. Ele levou seu paroxismo à 

reivindicação — já expressa com moderação por Inocêncio III — de uma plenitudo 

potestatis ("plenitude do poder") para a Sé Apostólica, que era chamada por Deus a 

exercê-la por meio das "duas espadas": a espada espiritual, dirigida /Wtí Igreja, e a 

espada temporal, manejada para a Igreja, pelos reis e cavaleiros, com o acordo e a 

permissão do pontífice. Bonifácio VIII não teve de enfrentar um sucessor de 

Constantino, de Carlos Magno ou de Henrique IV, mas o soberano de um reino 

específico: Filipe, o Belo, rei da França. Este recusou, vitoriosamente, obedecer ao papa, 

que lhe proibia taxar o clero de seu reino e aprisionar o indócil bispo de Pamiers. Se no 

segundo caso, era ainda a libertas ecclesiae que de certo modo estava em jogo, no 

primeiro, em compensação, tratava-se apenas de decidir se o clero francês devia contribuir 

para as despesas militares de Filipe contra a Inglaterra ou para as que permitiam a 

Bonifácio financiar a reconquista da Sicília pelos Angevinos de Nápoles. As derrotas 

sofridas por esses últimos mancharam, aliás, o sucesso que Bonifácio tinha obtido com a 
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convocação do primeiro jubileu, quando concedeu indulgência plenária aos peregrinos 

que acorreram em massa durante o ano de 1300, num movimento de início espontâneo, 

para se recolherem ad limina apostolorum ("sobre os túmulos dos apóstolos Pedro e 

Paulo"). 

   Para os bispos, na verdade, a viagem ad limina consistia há muito em fazer 

uma visita regulamentar ao papa. Sinibaldo Fieschi (futuro Inocêncio IV) foi mais longe: 

segundo ele, os limina apostolorum encontravam-se ubi papa est ("onde está o papa"), 

isto é, não necessariamente em Roma. Quando em 1309 Bertrand de Got, arcebispo de 

Bordeaux, foi, sem saber, eleito papa em Perúgia (ele não era cardeal) e, em razão das 

pressões exercidas por Filipe IV, renunciou a imediatamente ir para Roma, estabelecendo-

se provisoriamente em Avignon, sua decisão não provocou protesto. Sem o desejar, 

Clemente V (1305-1314) levava contudo o papado para os 67 anos (1309-1376) do 

pretenso "cativeiro da Babilônia". De fato, a cidade escolhida por Clemente não pertencia 

ao rei da França, mas ao rei da Sicília, conde da Provença. Sua população era tranqüila, 

nada rebelde; a cidade confinava com o Condado Venaissin, que era no além-Alpes o 

único apêndice do Estado da Igreja. Ela ocupava enfim, posição muito favorável na rede de 

vias de comunicação terrestre, fluviais e marítimas do Ocidente. Por todas essas razões, 

Avignon, adquirida pelo papado em 1348, acabou se tornando a residência permanente 

de seis papas (ou, pelo menos, de quatro dos seis papas), eles também franceses e sulistas, 

que sucederam a Clemente V: sobretudo lá se encontrava a Cúria, que continuava a ser 

chamada de "romana", e jamais deixava a cidade enquanto  os papas itinerantes do século 

XIII tinham-na levado com eles quando de suas prolongadas estadas nas cidades do Lácio 

e da Umbria. Essa sedentarismo favoreceu o reforço e o desenvolvimento dos órgãos do 

governo e da "monarquia papal" (câmara apostólica, chancelaria, tribunal eclesiástico etc.), 

à frente da qual se sucederam papas que, com exceção de Bento XII (1334-1342), tinham 

todos formação jurídica. Foi a partir de Avignon que o papado praticou em grande escala 

a colação direta de benefícios (especialmente episcopais e abaciais) e que foi criado um 

novo sistema fiscal que exigia, entre outras, o pagamento do "ano", isto é, do rendimento 

do primeiro ano de cada benefício eclesiástico. Essas transformações foram criticadas — a 

ponto de suscitar nova celebração do modelo da Igreja primitiva - não somente por boa 

parte dos franciscanos, mas ainda por não eclesiásticos, como Marcílio de Pádua, que 

desejava que os leigos reencontrassem seu lugar na vida da Igreja, e cujas idéias foram 

retomadas por Guilherme de Ockham, João Wyclif e também por Escriva. 
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   Por outro lado, romanos e italianos de modo geral (especialmente Petrarca e 

Catarina de Siena), de forma cada vez mais aberta, alimentavam a esperança do retorno do 

papado ad limina apostolorum — na acepção estrita desses termos — mesmo se esse projeto 

era continuamente rechaçado, à espera do restabelecimento da soberania pontifícia no 

Estado da Igreja e do fim do conflito entre a França e a Inglaterra. Quando essas duas 

condições foram parcial e provisoriamente reunidas, Urbano V (1362-1370), deixou 

Avignon por Roma antes de lá voltar pouco mais de três anos depois. Gregório XI (1370-

1378) estabeleceu-se definitivamente em Roma, em setembro de 1376. Nos dois casos, boa 

parte da Cúria permaneceu às margens do Ródano. 

   Foi em Roma que morreu Gregório XI. Também em Roma foi eleito seu 

sucessor, o napolitano Urbano VI (1378-1389), entre os clamores de uma massa furiosa 

ao ver que o novo papa não era romano. Em resposta, os cardeais que estavam retirados 

em Fondi, no reino de Nápoles, elegeram outro papa: o cardeal Roberto de Gênova tomou 

o nome de Clemente VII (1378-1394) e voltou a estabelecer-se em Avignon, que era mais 

do que nunca uma segunda Roma. Assim começava o Cisma do Ocidente (1378-1417). 

   Nos Dictatus papae de Gregório VII, a proposição XVI estipulava que 

"nenhum concilio [podia] ser chamado de 'geral' sem a autorização [absque precepto} do 

papa". Tal proposição, evidentemente, dizia respeito aos concílios que reuniam várias 

províncias eclesiásticas. Com mais forte razão, reconhecia como "gerais" os numerosos 

concílios que, na segunda metade do século XI, aconteceram em Roma ou em qualquer 

outro lugar pela vontade e com a presença do papa. Ainda que esses concílios tenham 

tomado decisões, que valessem para o conjunto da Igreja, não se pensou logo em  

assimilá-los aos oito concílios ecumênicos da Antigüidade Tardia ou da Alta Idade Média. 

Em seguida, os concílios papais foram sediados em Latrão, "mãe de todas as Igrejas". No 

Concilio de Latrão que se abriu a 11 de novembro de 1215, Inocêncio III convidou 

"conforme o antigo uso dos Santos Padres" (juxta priscam sanctorum patrum 

consuetudinent), os bispos do Oriente e do Ocidente, os superiores das grandes ordens 

religiosas, os representantes dos capítulos das catedrais, assim como os soberanos de toda 

a Europa - o que, em compensação, constituía quase uma novidade. Esse concilio foi 

então, desde o início, deliberadamente concebido como "ecumênico". Ele foi o décimo 

segundo da série de concílios ecumênicos - já que, depois, os três precedentes concílios 

de Latrão (1123, 1139 e 1179) foram igualmente inseridos na série. Esses quatro 
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concílios foram seguidos por três outros concílios ecumênicos papais, que se reuniram 

fora de Roma: Lyon I (1245), Lyon II (1274) e Viena (1311), décimo quinto da série. 

   Referindo-se a essa retomada da tradição conciliar, alguns canonistas 

levantaram o problema das relações entre o papa e o concilio, e chegaram a conclusões 

diferentes, que freqüentemente refletiam uma atitude de oposição aos plenos poderes do 

bispo de Roma. Na sua formulação mais radical, a doutrina do "conciliarismo" 

provavelmente permaneceria como uma simples hipótese de trabalho se o Cisma do 

Ocidente não tivesse acontecido. 

   Mas quando malograram todas as tentativas para persuadir o papa de Roma 

e o de Avignon a abdicar, ou a submeter-se a um colégio arbitral, vinte anos após o início 

do cisma a solução conciliar apareceu como o único meio possível para resolver a crise. 

Treze cardeais das duas partes, que haviam abandonado suas respectivas "obediências", 

convocaram um concilio em Pisa, em 1409, que se declarou ecumênico, depôs os dois 

papas e autorizou os cardeais presentes a reunir-se em conclave para eleger um novo papa 

Os dois papas depostos, porém, por contumácia recusaram-se a ouvir a razão, de sorte que 

o "dualismo facínora" foi substituído por um "trinômio maldito". 

   A solução conciliar foi relançada com mais autoridade por Sigismundo, rei 

dos romanos desde 1411 e futuro imperador (1433-1437), que maliciosamente obrigou 

João XXIII (1410-1415), sucessor bolonhês do papa eleito pelos cardeais de Pisa, a 

convocar novo concilio em 1413. Apresentando, ao menos em seu início, um caráter 

imperial e papal, o Concilio de Constança (novembro de 1414-abril de 1418) foi o décimo 

sexto da lista de concilio ecumênicos, Ingleses, alemães e franceses impuseram o voto por 

nações ("nações conciliares", tão artificiais quanto as "nações universitárias"), em 

substituição ao voto por cabeça, o que impediu aos numerosos italianos presentes de 

confirmar João XXIII como o único papa. Vendo que as coisas andavam mal para ele, João 

XXIII decidiu fugir de Constança, fornecendo assim aos seus inimigos um pretexto 

perfeito para depô-lo. Sob a pressão de Sigismundo, e após ter sido convencido por uma 

intervenção de João Gerson, chanceler da Universidade de Paris (falecido em 1429), os 

participantes do concilio prosseguiram seus trabalhos na ausência do papa que o havia 

convocado. O essencial do "conciliarismo" foi validado pelo decreto Sacrosancta (6 de 

abril de 1415). Em Roma, Gregório XII (1406-1415) aceitou abdicar, enquanto em 

Avignon Bento XIII (1394-1417) recusou e foi deposto. As convicções dos que não 
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compreendiam que se fizesse a eleição de novo papa sem antes se ter assegurado uma 

reforma da Igreja "na sua cabeça e nos seus membros", pareciam  minoritárias. Concordou-

se em aprovar, quando muito, alguns decretos já preparados, especialmente o decreto 

Frequens, que previa a reunião de concílios em épocas fixas, estabelecendo assim um 

contra-poder sólido à autoridade do papa. A 11 de novembro de 1417, os cardeais e o 

conjunto dos delegados (à razão de seis por "nação") elegeram papa o cardeal romano 

Odo Colonna. 

   Foi justamente Martinho V (1417-1431) quem convocou, algumas semanas 

antes de sua morte, e de conformidade com os acordos celebrados anteriormante, o 

Concilio de Bale: atendendo à expectativa geral, esse concílio deveria bem conduzir uma 

reforma da Igreja de que Martinho (de volta a Roma em 1320) se limitaria a esboçar as 

grandes linhas durante as últimas sessões conciliares, empenhado sobretudo em 

salvaguardar ou restaurar o prestígio extremamente comprometido do "soberano 

pontífice". Seu sucessor, o indeciso e fraco Eugênio IV (1431-1447), colaborou 

certamente com o colégio cardinalício, mas mostrou desde o princípio que se identificava 

com a posição fundamentalmente anti-reformista de seu predecessor. Sua tarefa foi, aliás, 

facilitada pelo desacordo que reinava entre os reformadores reunidos no Concílio de Bâle 

desde 23 de julho de 1431, e pelo radicalismo crescente, mas estéril, que acabou por 

prevalecer nas suas fileiras. A ruptura entre o papa e o concílio consumou-se quando 

Eugênio IV quis convocar um concilio de união com os gregos em uma cidade italiana, 

e não transalpina, como desejava a maioria dos participantes do Concilio de Bâle. 

Quando, a 18 de setembro de 1438, o papa promulgou o decreto de transferência do 

Concilio de Bale para Ferrara, a maior parte dos "adeptos de Bâle" replicou depondo 

Eugênio IV e nomeando um antipapa. De seu lado, Eugênio IV, que havia novamente 

deslocado o concilio de união de Ferrara para Florença, obteve um efêmero mas brilhante 

sucesso, realizando a reunificação baseada nas posições de Roma. O Concilio de Bale 

terminou sem ter chegado a nenhum resultado, após ser transferido para Lausanne. O 

último antipapa da história abdicou em 1449. 

   Na aurora da época moderna, o papado medieval cedia lugar ao fausto do 

papado da Renascença. O primado da Sé Apostólica, que havia tomado proporções 

desmedidas ao longo da Idade Média, permanecia aparentemente intacto. 
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4 APRESENTACAO DOS TEXTOS SELECIONADOS PARA ESTUDO 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS DOS TEXTOS ANALISADOS 

 

4.1.1 Textos – Características gerais 

  Segundo Oliveira, Benício e Pedrosa (2006, p.51), um texto é sempre uma 

oportunidade para uma investigação, uma ou várias (re)leituras que desvendam sentidos 

todas as vezes que se oportunizam novos contatos. O mais antigo e vendido livro de todas 

as eras, a Bíblia -palavra de Deus em linguagem humana, é sem dúvida um convite à 

leitura, releitura, meditação, pesquisa, conversa e diálogos intermináveis. 

   Baseando-se em parte na Bíblia e na tradição aretológica dos Padres da 

Igreja,   Escrivá, em 1934 escreveu com o titulo provisório de Considerações Espirituais- 

a primeira versão de Caminho, sua obra mais difundida, da qual foram editados mais de 4 

milhões de exemplares. Publicado pela primeira vez em Valência, em 1939, é um livro 

religioso de aforismas, pensamentos breves, sobre temas doutrinais, com uma visão 

bastante ortodoxa do cristianismo. 

  Sustentando-se no aparato teórico da Análise de Discurso este capítulo se 

propõe ao desafio de aventurar sentidos inacabados para a narrativa de  Escrivá, que 

funciona como um guia espiritual, no qual o autor vai desafiando seu leitor, levando-o 

pelas veredas que considera ser o Caminho da santidade. 

   Cada capítulo traz títulos como: oração, penitência, vontade de Deus, entre 

outros, onde se destacam de forma autoritária como já analisamos no prólogo do mesmo 

livro em outro momento da tese, máximas sobre diferentes temas de forte apelo 

emocional e doutrinário, sendo que em alguns fica patente uma certa misogenia sobre a 

qual discorreremos adiante. 

   Com 999 máximas, múltiplo de 3, em referência a Santíssima Trindade,  

pode-se encontrar na Internet versões que atribuem ao livro a função de ser um 

arrebatador de almas para o anticristo, em alusão ao numero 666 e sua relação com os 

textos do Apocalipse de João. 
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   Uma espécie de manual de devoção, o texto é bastante fluido e antecipa de 

certa forma uma maneira de escrever comum aos manuais de auto-ajuda de hoje, mas 

pode ser considerado um tratado de devoção cristã, sendo uma espécie de manual de 

perfeição, um ordo de costumes estudado por todo membro da Opus Dei e guia 

espiritual de todos aqueles que procuram uma leitura mais conservadora do Evangelho. 

   Pensando nas possibilidades de sentidos, que constituem os enunciados, 

que propôs às interpretações e a noção de enunciado como constituído de sujeito, 

história e ideologia, sistemas cujas fronteiras não estão encerradas umas para as outras, 

teremos nessas 999 máximas o texto não visto como o lugar de interpretações estáveis, 

acomodadas, a-sociais, a-históricas e que se dão apenas pela compreensão de mundo do 

leitor, mas antes visto como um processo discursivo, processo que implica o 

reconhecimento de que há uma historicidade inscrita na linguagem que não nos permite 

pensar na existência de um sentido literal, já posto, e nem mesmo que o sentido possa 

ser qualquer um, já que toda interpretação é regida por condições de produção. Essa 

maneira de ver o enunciado propõe um deslocamento das noções de linguagem e sujeito 

que se dá a partir de um trabalho com a ideologia. 

   Ao que tudo indica essa análise parece aventura inesgotável de mobilizar 

sentidos e estender ao leitor desta tese um convite a uma metodologia discursiva de 

investigação discursivo-religiosa. 

   A interpretação é vista sempre como o lugar da busca interminável do 

estabilizado, do completo, do compreendido, do entendido. Tal posição afigura-se como o 

lugar da garantia dos sentidos e da compreensão do lido, do visto, do ouvido. Essa visão 

positivista gera tendências, posições e interpretações do mundo, das coisas e das pessoas, 

distorcidos, distanciados das outras possibilidades de se poder ver, isto é, vir a se entender os 

sentidos. 

   A interpretação, para a vida do ser humano, é sem dúvida fundamental para se 

entenderem as tendências especialmente no campo do estudo da linguagem. Uma teoria seria 

necessária para que se desse conta de analisar os movimentos da linguagem de tal maneira 

que não fosse vista como o lugar de se entender os sentidos como evidentes estáveis, mas que 

fosse capaz de acionar os elementos constitutivos da linguagem: Sujeito, História e Ideologia. 
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   O sujeito como "sujeito de linguagem" é sujeito que faz linguagem e é 

atravessado por ela, isto é, ele se diz através dela e é dito por ela. Esses sujeitos para a Teoria 

de Discurso de pesquisa francesa são sujeitos ideológicos, não indivíduos ego-plenos, mas 

sujeitos que possuem formas muito particularizadas de ler o mundo, a vida e outros sujeitos; 

mais ainda, sujeitos de dizeres incompletos e sujeitos a esses dizeres que estão inseridos num 

momento histórico, mas que são capazes de recorrer pelo recurso da memória a outros 

momentos quer do passado, quer em busca de predizer o futuro. 

 

4.1.2 Textos – Características específicas 

 

   Tomamos como ponto de partida duas figuras de conjunto: o clericalismo de 

uma Igreja que reivindica o mando sobre a moral e os costumes  de forma tradicional e outra 

que pretende ter mando ou inferir nas estruturas da cidade (o catolicismo social). 

   Todavia, não nos situamos no interior do universo definido por estas duas 

figuras para estudar a sua configuração interna ou as suas secretas contradições. Queremos, 

isso sim, interrogar a natureza das unidades a que tais figuras dão forma e, por outro lado, 

queremos saber também de que direito podem reivindicar um domínio que as especifique no 

espaço e uma continuidade que as individualize no tempo. É nosso objetivo ainda caracterizar 

o tipo de acontecimentos discursivos por que se repartem as figuras de catolicismo tradicional 

e do catolicismo social . Tentaremos finalmente saber se elas não são, na sua individualidade 

aceite e institucional, o efeito de superfície de unidades mais profundas. 

   Neste estudo, confrontar-nos-emos com os discursos religioso e político. Uma 

Igreja social a priore vê o trabalho ou o capitalista que se apropria do trabalho de alguém, 

digamos de forma grosseira, como o gerador da desigualdade, enquanto a proposta da Opus 

Dei  santifica o trabalho. Ao longo de todo trabalho não nos é muito difícil concluir qual 

discurso tem saído vencedor, tendo o apoio do papa, enquanto a maior parte dos teólogos da 

Libertação foram confinados a pequenas paróquias, quando não silenciados pelo então 

Cardeal Ratzenger e atual papa Bento XVI.   

   A Igreja, instância que delimita, nomeia e instaura também uma ratio, 

separando o temporal e o espiritual, o político e o religioso, numa palavra, instância que opera 
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«um corte na imbricação dos objetos visíveis da crença (autoridades políticas) e dos objetos 

invisíveis (deuses, espíritos, etc)vii. 

   O modelo de representação do poder, garante  a análise no sentido da soberania 

da Igreja, isto é, da sua universalidade. Talvez fosse de estabelecer então os lugares da 

errância de Igreja fortemente vinculada a Santa Se, tal como a Igreja proposta pela Opus Dei. 

Na seqüência. Origem mágica, franquismo,capitalismo, totalitarismo, fim do comunismo ou 

pelo contrário, na deriva mais suave de uma fé tradicional e não política? 

   E porque não retomar a hipótese conhecida de Manuel de Lucena elaborada na 

esteira de Mihail Manoilesco: «O Fascismo é corporativo, mas nem todo o corporativismo é 

fascistavii ? Tratar-se-ia, nesta perspectiva, de debater também a seguinte conclusão: O 

discurso da Opus Dei é um fascismo sem movimento fascista. 

   Enfim, a nossa análise poderia ser confrontada desde o princípio com o 

pensamento de Gramsci e com as teses sobre o fascismo apresentadas pelos comunistas 

italianos em Lyon, em 1926. Este debate levar-nos-ia a pôr o problema da unidade global de 

dominação que caracteriza o fascismo: «a unidade orgânica de todas as forças da burguesia 

num só corpo políticovii. 

   Talvez viéssemos, assim, a reiterar a velha acusação com que hoje é 

habitualmente brindada a religião. Diz-se, e não sem fundamento, que ela se serviu do direito 

e dos juristas para abolir os direitos e humilhar os monárquicos, os democratas, os socialistas 

e os comunistas. 

   Em síntese, podemos de fato concluir que a análise do discurso da Opus Dei 

incide geralmente sobre o seu sistema repressivo subsidiado como vimos pela tradição e a fé. 

Confrontados com o conjunto das suas leis, interrogamo-nos sobre o seu modelo político: é a 

Opus Dei uma espécie de totalitarismo e um corporativismo fascista, ou é apenas um 

corporativismo autoritário? Quase sempre pretendemos caracterizar a sua forma de opressão. 

E na medida em que a Opus Dei é uma negação do direito, a própria vida e a sexualidade, ou 

um contra-direito, atribuimos-lhe o arbítrio, os abusos, as más intenções, o capricho, as 

exceções e os privilégios, o já tradicional abuso feito em nome da religião. 

   Estamos, no entanto pensando sobre um fator fundamental: o direito constitui 

as medidas de exclusão ditadas pela razão no ato em que estabelece a liberdade, como 

podemos constatar no fato de gozar junto a Santa Sé de um status jurídico único, como 
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prelazia pessoal  vii, numa palavra, o puro limite traçado à nossa liberdade. Mecanismo de 

poder, o direito define-o como lei, como interdito e como censura ("), e os seus efeitos são 

necessariamente a obediência, a sujeição, a forma geral de submissão. Por outras palavras, o 

direito é «a forma geral da aceitabilidade do poder», uma vez que este se faz aceitar pela lei . 

   A Igreja quanto ao saber, a dogmática é formal, ela que comunga ainda com o 

direito no desafio do verossímil para estabelecer o verdadeiro: não é dado a ninguém ignorar 

a lei de Deus. No primeiro caso, pensamos evidentemente no Direito Canônico. No segundo, 

temos presente as proposições dogmáticas. Puro limite traçado à liberdade do cristão, os 

enunciados dogmáticos são a forma geral da aceitabilidade do poder da Igreja. E a Opus Dei 

soube ao longo de sua história se utilizar destes dois expedientes para legitimar o seu discurso 

como poucos na historia da própria Igreja. 

   A grande instituição do poder atemporal, a Igreja tem os seus aparelhos, 

emergiu de uma multiplicidade de poderes prévios, e até certo ponto contra eles: poderes 

densos, intrincados, conflituosos, poderes ligados ao domínio direto ou indireto, permeia às 

lutas de classes entre patrões e operários. Se a Opus Dei soube impor-se beneficiando de uma 

série de alianças táticas (aliança com três papas, por exemplo), é porque não foi simplesmente 

um caso de ortodoxia, apesar da intervenção decisiva dela para os assuntos da fé.. Na Igreja, o 

poder garante a paz entre suas diversas correntes não apenas porque é uma força real, um 

poderio econômico enorme, mas porque é também uma técnica e um saber (disciplinares) que 

estruturam o corpo social. 

   A Igreja há muito tempo apresenta-se como uma instância de regulação e de 

arbitragem dos interesses privados, limitando-os a mera função do bem comum e do interesse 

universal pela humanidade. A todos os níveis sociais, impediu ou disciplinou 

institucionalmente a luta de classes, instaurando em seu lugar uma colaboração institucional 

mais ou menos tensa vii. Apresentou-se como instância de delimitação dos diversos poderes 

introduzindo uma ordem entre eles, como, por exemplo, a preponderância do Executivo sobre 

as Assembléias. Fixou-lhes, assim, um princípio para os mitigar e distribuir segundo 

determinadas fronteiras e uma hierarquia estabelecida. 

   Face às múltiplas e heterogêneas forças da Igreja ou da religião, estas grandes 

formas de poder funcionaram como princípio de direito, numa tripla acepção: se constituíram 
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como o conjunto unitário de uma teoria jurídica, identificaram a sua vontade com a lei, ou 

seja, com o dever ser, e exerceram-se através de mecanismos de interdição e de sançãovii. 

   Vemos, portanto, que a eficiência da Opus Dei se apresenta subordinada à 

velha fórmula «pax et justitia», enquanto maneira de integrar os interesses privados sob a 

hegemonia do interesse universal e do bem comum. Mais profundamente, enquanto discurso 

jurídico, a prelazia pessoal é uma forma criadora. Ela é o limite pressuposto por todos os 

enunciados, conciliando leigos e religiosos, tal qual as primeiras comunidades cristãs, 

bênçãos, maldições, ordens, desejos ou insultos: quer dizer, a palavra divina, de direito 

divino, que, à semelhança do intuitus originarius que Kant atribuía a Deus, chama à 

existência aquilo que enuncia vii. 

   A política e a religião há tempos se apóiam na Igreja, tomando-lhe estruturas 

que tenham forma de leis ou de mandamentos, nem como poderes compartilhados por alguns 

e que adquiram forma social na unidade de dominação ou de hegemonia da burguesia. 

   No tipo de sociedade que inauguramos há vários séculos já, cada vez menos o 

sistema jurídico pode codificar o poder ou servir-lhe de sistema de representação. É o que 

defende Michel Foucault quando se refere à existência de «mecanismos de poder muito novos 

[...] provavelmente irredutíveis à representação do direito. Tais mecanismos de poder, diz 

ainda Foucault, são pelo menos em parte aqueles que assumiram, a partir do século XVIII, a 

vida dos homens, os homens como corpos vivos. 

   Ora, um poder que se atribui a tarefa de administrar a vida terá necessidade de 

mecanismos contínuos, reguladores e corretivos, ou seja, precisará de normas, entendidas 

estas como um domínio de utilidade e de valor. E aí está a razão por que usaremos a análise 

do discurso político e religioso na direção dos comportamentos, lutas, conflitos, decisões e 

táticas. É que as normas, enquanto estados de poder, são estabelecidas ou produzidas 

incessantemente no solo móvel das relações de força. Por outras palavras, as normas, esses 

domínios de valor e de utilidade, esses estados de poder, são o efeito histórico de conflitos, 

lutas, táticas, isto é, de uma tecnologia de poder centrada na vida, que dá combate incessante 

às forças da desagregação e da degenerescência. 

   Analisaremos, pois, o discurso em termos de poder, o que é a verificarão dos 

propósitos de Gérard Defois: o discurso é objeto sociológico apenas enquanto prática 

social("). 



 102

 
   Mais do que estudar o comportamento dos membros da Opus Dei (procurando a 

origem da sua regularidade numa estrutura social, num inconsciente coletivo, ou numa certa 

atitude moral), vamos nos questionar se em tais condutas não estará investido um domínio de 

valor e de utilidade. Em vez de descrever o que os católicos terão pensado da Opus Dei (as 

interpretações providencialistas ou outras que lhe deram, os apoios que lhe investiram ou 

negaram, os conflitos de opinião ou de moral em que por ele se envolveram), vamos 

perguntar-nos se em tais representações não poderemos isolar e descrever um sistema de 

normas. 

   Abandonando a perspectiva clássica da sociologia das idéias, fundada na 

análise de começos e de fins, na descrição de continuidades obscuras e de retrocessos, na 

reconstituição de acontecimentos na forma linear da história, tentaremos mostrar o modo 

como os interditos, as exclusões, as valorizações, as liberdades, as transgressões, estão ligados 

a uma tecnologia de poder centrada na vida. A nossa análise tornou possível descrevê-los, e 

mostrou ao mesmo tempo o modo como esta maneira de falar é investida, não em discursos de 

ciência política, mas num sistema de normas e de valores. 

    Perspectivando o discurso como prática social, não nos aproximamos das 

práticas políticas, econômicas, culturais, ou outras, para descobrir relações de expressão ou de 

reflexo de sentido, nem para reencontrar um encadeamento causal. A nossa análise não visa o 

modo como a prática política determina o sentido e a forma do discurso; quer, isso sim, 

mostrar por que formas e em que medida ela faz parte das suas condições de emergência, de 

inserção e de funcionamento vii, ou seja, do solo instável das relações de força. 

   Como veremos adiante, é só enquanto prática social que o discurso da Opus Dei 

se distribui como prática regular, concretamente como uma reordenação da religiosidade ao 

mesmo tempo ética, eugênica e aretológica. É, com efeito, enquanto prática social que o 

discurso de Escrivá se apresenta como um espaço de distribuição de valores e de normas, que 

funcionam baseados em técnicas de adestramento do corpo e da mente de cada indivíduo para 

assegurar a sua unidade. Por outro lado, tais normas e valores funcionam também como um 

processo regulador da vida religiosa de todos os católicos com a pretensa missão de garantir a 

sua verdadeira natureza. E ainda, conjugando a defesa da unidade e da natureza da fé, esse 

mesmo sistema normativo vem finalmente confessar o seu destino singular. 

   Pois bem, antecipando algumas das nossas conclusões, podemos dizer que os 

dispositivos do poder da Opus Dei, esses sistemas de normas éticas, eugênicas e aretológicas, 
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se articulam diretamente no corpo da um universo de mais de um bilhão de pessoas 

distribuídas pela Terra, para o racionalizar e regenerar, ou seja, para administrar a sua saúde: a 

força, a ordem e a disciplina dos seus órgãos, das suas funções e dos seus interesses. Investir a 

vida, produzir a sua verdade, é de fato gerir e administrar o que nela há de mais material. 

Investir a vida é normalizar o corpo, torná-lo asséptico, controlá-lo, tal como vimos em 

comparação aos anacoretas. 

   O fio condutor da nossa análise, pois, no modelo estratégico, pelo que tivemos 

acesso, por meio dos livros, dos sites e dos informativos. É nosso propósito, com efeito, 

analisar os novos processos de poder que funcionam «não pelo direito, mas pela técnica, não 

pela lei, mas pela normalização, não pela punição, mas pelo controle, e que se exercem em 

níveis e formas que ultrapassam a natureza humanavii. 

   Por esta razão, vamos considerar a política e a religião como sistemas de 

práticas discursivas (estratégicas) diferentes, embora entrelaçadas para codificar e integrar (o 

que apenas fazem em parte) a multiplicidade das relações de força, que nós sabemos serem 

heterogêneas, instáveis, móveis e desproporcionadas, como o são os comportamentos, as lutas, 

os conflitos, as táticas e as decisões. A modalização da crença na autoridade vem a ser a forma 

pela qual a política e a Opus Dei explicita a sua relação de diferença e de continuidade com a 

religiãovii. 

   A relação de diferença é assinalada pela descontinuidade entre os objetos 

visíveis da crença (autoridades laicas, exemplos em sua área de saber) e os seus objetos 

invisíveis (deuses, espíritos, etc.) vii. Mas ambas, política e religião, se fundam num mesmo 

«movimento de morbidez social perceptível no desejo de submissão ou dependência», para 

utilizarmos a expressão pejorativa de Michel Maffesoli, movimento esse a que chamamos 

crença. Aquilo que permite efetuar a passagem do desejo de submissão à ordem estrita do 

poder, é a vontade de fazer crer, aquilo que o mesmo Maffesoli chama «a preponderância do 

princípio de autoridadevii. A vontade de fazer crer, de que toda a prática discursiva vive, 

cauciona em ambos os casos as súplicas de amor e/ou de identidade . Ela codifica e 

quadrícula um espaço sem limites, e o espaço-tempo dos indivíduos cai inteiramente sob o 

seu controle. 

   Como vemos, a nossa concepção da política e da religião assenta no modelo 

estratégico, isto é, no modelo militar, entendido este como meio fundamental de prevenir a 
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desordem civil e das almas, preparando-se para uma guerra maniqueísta entre o bem o mal, 

tal qual propõe em diversos momentos o próprio Escrivá.  

   Por esta razão, não se trata do nos perguntarmos, por exemplo, como e porquê 

a Igreja Católica Apostólica Romana teve necessidade de assumir os comportamentos que 

assumiu, de conceber as táticas que concebeu ou de provocar as lutas e os conflitos .que 

provocou,  em prejuízo da sua organização real de poder disciplinar: múltiplo, automático e 

anônimovii. 

   Do mesmo modo, não haverá que nos perguntarmos a que dominação geral 

serviram os comportamentos, conflitos, lutas, decisões e táticas políticas, a partir da fundação 

da Opus Dei na Espanha. Nessa ordem de idéias, o poder seria representado como uma 

«propriedade» que se transfere ou como uma «coisa» que se detém, em detrimento do seu 

funcionamento positivo de engrenagem vii. 

   Enfim, também não vamos nos questionar sobre as leis que, durante o 

crescimento do movimento chamado Opus Dei possuiu diferentes denominações até chegar a 

sua forma atual, presidiram à regularidade do comportamento político e religioso das elites da 

Igreja e, simultaneamente, à conformidade das suas lutas, conflitos, decisões e táticas. É que, 

dessa maneira, far-se-ia depender o poder de uma infra-estrutura e definir-se-ia a sua ação 

como uma superestrutura, quando na realidade a relação de vigilância que ele estabelece está 

inscrita no cerne das práticas sociais: «não como uma peça encaixada ou adjacente mas como 

um mecanismo que lhe é inerente e que multiplica a sua eficáciavii. 

   Quanto ao poder clerical naquilo que ele têm de permanente, repetitivo, auto-

reprodutor e inerte, como o efeito de conjunto que se perfila a partir de todas essas 

mobilidades: comportamentos, lutas, táticas, decisões. A Opus Dei é, na realidade, o 

encadeamento que se apóia em cada uma destas mobilidades e que, ao mesmo tempo, 

procura fixá-las. 

Toda a análise que reduz o poder à identidade de uma soberania,- à estrutura 

de uma lei e à unidade de uma dominação assenta na oposição entre o poder e 

a sua prática discursiva. E uma vez identificado o poder a uma soberania, lei 

ou dominação, é a análise da prática discursiva que é abandonada, em 

benefício da análise do poder vii. Alega-se que esta vai muito mais longe, 

atingindo o fenômeno político e religioso na sua essência. Nesta presunção, 

supõe-se que tal prática científica tem a vantagem de surpreender os 
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fenômenos religiosos e políticos naquilo que eles dizem de si mesmos. 

(MARTINS, p.21) 

   Ora, a separação entre o poder e a prática discursiva reflete uma prioridade 

tradicional da filosofia ocidental, que opõe a essência ao acidente, a tese à hipótese, a 

significação à manifestação. E tais oposições não as tomamos nós, evidentemente, como 

categorias de trabalho. Tomamos antes como outros tantos fenômenos discursivos a estudar 

como estratégia social. Entendemos que privilegiar o sentido (a essência) sobre o 

funcionamento só pode significar que «nos encontramos perante uma ideologia que pretende 

dominar as suas práticas e permanecer dona da inteligência delas mesmasvii. A relação entre 

aquilo que é conhecido (os conteúdos do conhecimento) e as formas políticas, sociais e 

econômicas que lhe servem de contexto, é estabelecida, neste caso, pela consciência ou pelo 

sujeito do conhecimento, temas filosóficos tradicionais que, como ensina Michel Foucault, 

elidem a realidade do discursovii. 

   Ora, o discurso é uma prática social. Além de reflexo e instrumento das lutas, 

ele é também objetivo da luta, enfim, «o poder de que procuramos apoderar-nosvii. Quer isto 

dizer que o discurso dá simultaneamente conta dos processos econômico-políticos e dos 

conflitos de saber. 

   E aí está a razão por que a nossa análise vai incidir, por um lado, sobre as 

relações de poder mais imediatas e mais localizadas que determinam a regularidade da prática 

discursiva da Opus Dei (comportamentos, decisões, conflitos, táticas) e, por outro lado, sobre 

as formas de saber em que consistem os seus sistemas de valores e os seus dispositivos de 

normalização. Uma prática discursiva é, com efeito, uma tecnologia de normalização e de 

controle da vida e dos corpos, isto é, um espaço de distribuição e de dispersão de valores, um 

sistema de normas, um campo de oposições estratégicas. 

   No presente trabalho se porventura nos cruzamos com a sociologia das idéias, 

o fazemos apenas a contra-corrente. Propensa à polêmica, permeável a opções filosóficas ou 

morais, predisposta em certos casos à utilização política, esta disciplina apresenta a mesma 

incerteza de fronteiras e indecisão de conteúdo que Michel Foucault atribui à história das 

idéias vii. Por esta razão, o nosso domínio não é a sociologia das idéias, mas a análise de uma 

prática discursiva. 
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   Todavia, que entendemos nós por tal conceito? Apostados numa análise interna 

do discurso da Opus Dei, não são as vastas unidades que vão reter a nossa atenção, mas os 

fenômenos de ruptura, a interpretação das diferenças que abrem espaços de significação. 

   O sentido não aparece como um estado, nem como um objeto de saber, nem 

mesmo como uma relação estável e dominada. Ele é dado apenas em função de um acato. É o 

universal ligado a uma ruptura, não sendo nunca identificável a qualquer deles. O sentido 

apresenta-se assim como "uma razão" que, na realidade, é um modo de ser significado pelo 

sistema das palavrasvii. 

   Não vamos portanto identificar o encadeamento mental do pensamento 

religioso sob as manifestações contínuas e homogêneas do espírito de Escrivá ou da 

mentalidade coletiva corporativa — um único e mesmo desígnio espiritual, um horizonte 

político único para tantos espíritos diferentes e sucessivos. Procuraremos detectar antes a 

incidência das diferenças, as relações e as interferências das deslocações ou das 

transformações da prática discursiva experimentada pela Opus Dei. 

   Esta deslocação operatória não visa já o desvelamento de idéias ou de fatos de 

que os livros e os documentos seriam sinais. Aponta, ao invés, para operações sem fim e sem 

teleologia: uma rede de operações controláveis de que o discurso é ao mesmo tempo origem e 

objetovii. 

   Por preocupação de método, deixaremos em suspenso a pressuposição de um 

progresso contínuo, tocante autojustificação de uma lucidez atual que a história estaria 

eternamente condenada a profetizar. Deixaremos em suspenso, todas essas unidades que nos 

oferecem feitas, essas formas prévias de continuidade. 

   Deste modo, não consideramos a prática discursiva da Opus Dei  como a 

resultante (por via de composição simultânea ou de sucessão cronológica) de concepções 

diferentes da política. Não entendemos que ela se identifique apenas com as idéias de Escrivá, 

que primeiro se aliam às de Antão, e depois invertem-na para uma doutrina para leigos 

bastante totalitária. Inscrevemos a prática discursiva da Opus Dei além da esteira do 

«corporativismo das encíclicas, e da experiência místico-política dos movimentos católicos 

que compõem o mosaico de uma via cristã de combate às concepções liberais e socialistas. 

Descrevê-la-emos antes como uma unidade de distribuição, um «sistema de simultaneidade» 
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que abre um campo de opções estratégicas específicas e permite a manifestação simultânea ou 

sucessiva de diversas configurações de valores e objetivos. 

   É este o nosso ponto de partida, e não a indagação dos começos silenciosos do 

catolicismo tradicional, num movimento de incessante aproximação dos seus primeiros 

precursores, à procura de uma interpretação englobante e unitária. 

   Chamemos , entretanto,  a atenção para várias conseqüências metodológicas 

decorrentes desta opção epistemológica. 

1. A Opus Dei conheceu, evidentemente, uma lenta maturação, um desenvolvimento e uma 

evolução.  

   Não vamos, no entanto, remontar indefinidamente a linha dos antecedentes 

nem reconstituir filiações de pensamento. Encarar a Opus Dei como prática discursiva não 

consiste em descrever um conjunto de enunciados como a totalidade acabada e pletórica de 

uma significação», mas como uma figura lacunar e recortadavii. A nossa tarefa consiste, pois, 

em precisar, nas suas combinações (relações e interferências), a estrutura de ação, a 

especificidade da escrita, para que remete a prática discursiva analisada. 

   Não disse Roland Banhes que todos os regimes políticos têm uma escrita 

específica cuja história está ainda por fazer vii? 

   À noção de criação, de fonte do discurso (função desempenhada, como 

dissemos, pelas figuras de obra, tradição, influência, origem inacessível, sentido oculto), 

vamos, por conseguinte, opor a noção de acontecimento.  

2.A experiência teológica da Opus Dei teve também origens empíricas específicas, como 

acontece com qualquer sistema  e é exatamente de suas fontes inspiradoras, ao nível da 

ideologia e da teologia, que ocuparemos nosso esforço, tentando remontar à origem, à 

abertura fundadora desse movimento. Tentaremos antes reencontrar as formas específicas de 

uma acumulação, a sucessão dos modos de servii da ordem corporativista, essas figuras 

descontínuas da prática discursiva, onde todavia duas rubricas inevitavelmente se perfilam: a 

autoridade da asserção e a gregaridade da repetição vii. Isto é, ao desvelamento da 

originalidade do discurso de Escrivá, vamos contrapor a noção da sua regularidade, da sua 

especificidade enquanto prática vii. 
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3. Reconhecemos, por outro lado, que a Opus Dei teve as suas próprias motivações iniciais. 

Não é nossa intenção, todavia, seguir curvas evolutivas. Seria tanto mais fácil quanto 

previamente se encontraria em nosso poder, escondida na linguagem mitológica e inocente do 

passado, a realidade a descobrir. Mas não vamos analisar enunciados segundo a interioridade 

de uma intenção, de um pensamento ou de um sujeito. Vamos, sim, descrevê-los como quem 

descreve a dispersão de uma exterioridadevii, quer dizer, segundo as suas condições externas 

de possibilidadevii. 

4. O movimento iniciado pela Opus Dei tem suas cumplicidades imaginárias, os novos 

movimentos de institutos seculares como o Folcolare entre outros. Não é nosso intuito, porém, 

estabelecer entre os fenômenos simultâneos ou sucessivos, pelas noções de «mentalidade» ou 

de «espírito», uma comunhão de sentido, de laços simbólicos, um jogo de semelhanças ou de 

reduplicação em espelho. Não concebemos a perspectiva de um progresso cujas etapas 

sucessivas tendam a confirmar a segurança de uma posição terminal. E, nestas circunstâncias, 

não vamos estabelecer uma racionalidade nem percorrer uma teleologia, do alto da qual 

ficássemos a aguardar a chegada de uma verdade já conhecida, mas só lentamente 

desimpedida dos erros e das ilusões que a recobririam vii. Descreveremos, pelo contrário, um 

«sistema de dispersão», para utilizar ainda uma expressão grata a Michel Foucault vii. À 

unidade de um discurso que, por assim dizer, marcaria uma época, vamos opor a noção de 

série. À continuidade de um duvidoso discurso teocêntrico, vamos contrapor a 

descontinuidade da prática discursiva que se cruza, por vezes se mistura, mas também ignora 

ou exclui as outras práticas discursivas religiosas vii. 

   Pela análise da prática discursiva, não se trata de restituir a forma de conjunto 

do corporativismo ou o rosto da Opus Dei. Não procuramos interpretar uma totalidade, 

reunindo todos os fenômenos sociais à volta de um único centro — o espírito singular de uma 

época, a significação comum a todos os fenômenos do período estudado, a lei, o fundamento 

que dê conta da sua coesão vii. 

   Conhecemos as palavras de Valéry, datadas de 1919: Nós, as civilizações, 

sabemos agora que somos mortais [...]. Sentimos que uma civilização tem a mesma 

fragilidade de uma vidavii. 

   Temos portanto como ambição descrever o tipo de religiosidade específico do 

discurso da Opus Dei, isto é, as relações que de algum modo estão na fronteira, no limite do 
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discursovii, as relações da sua existência específicavii. Nesse sentido, delimitamos um 

«corpus» literário de textos religiosos e estabelecemos um limite histórico: o lançamento do 

livro e do filme  O Código Da Vinci. 

   Não deixemos, por outro lado, de assinalar que ordens discursivas não são 

ordens mentais. Por esse motivo, as ordens discursivas referidas também não podem ser 

perspectivadas como atos constituintes de uma subjetividade, unidos pela interioridade de 

uma intenção, de um pensamento ou de um sujeito. 

   Uma ordem discursiva é um subsolo que escapa mesmo àqueles a quem funda 

as idéias e as trocas vii. Não será portanto em termos de discurso velado/discurso desvelado, 

mas sim em termos de relações e interferências, que vamos procurar um sentido. 

Analisaremos o campo de constituição e de validade dos objetos do discurso (condições de 

emergência), as suas regras de uso sucessivas (condições de funcionamento) e os diferentes 

meios teóricos em que foi prosseguida e acabada a sua elaboração (condições de inserção). E 

que, como refere Michel de Certeau: “reempregamos, por vezes, as mesmas palavras e as 

mesmas idéias, mas estas não têm nunca o mesmo sentido: não só não são pensadas, como 

também não são organizadas da mesma maneira”vii. 

   É nossa ambição analisar o discurso enquanto prática heterogênea, restituí-lo 

ao lugar de onde emerge para se perder na sua própria ausência, e participar tecnicamente na 

metamorfose desta alteridade, reescrevendo-o. 

   Mas retomemos o debate sobre as noções de organização religiosa e de 

organização política. Se tivermos como quadro de referência a ordem discursiva da Opus Dei, 

tais noções só terão sentido nos limites fixados por um conjunto de dispositivos disciplinares 
vii que constitui aquilo a que chamamos de condicionamento comportamental, e se distribui 

taticamente de acordo com as seguintes oposições fundamentais: unidade vs fragmentação, 

regeneração vs degenerescência, verdade vs falsidade. Quer isto dizer que as noções da 

organização se submetem a um triplo dispositivo disciplinar. 

1.Submetem-se à reordenação racional dos órgãos, funções e interesses pessoais, 

correspondendo aos objetivos estratégicos do dispositivo ético, que preserva a singularidade 

da Igreja e não necessariamente sua unidade, mas  a sua fragmentação. 

2.Submetem-se à reinstalação da ortodoxia religiosa nas suas qualidades heróicas de trabalho, 
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sacrifício e  na sua tradição espiritual. 

3. Submetem-se, por fim, à verdadeira doutrina (uma razão ordenada à natureza, uma razão 

limitada pela moral e pelo direito) e à verdadeira natureza religiosa (uma força, uma ordem e 

uma disciplina superiores), correspondendo aos objetivos estratégicos do dispositivo 

aretológico, que consolida as virtudes apontadas por Escrivá. 

   Na realidade, além da descrição das influências, das tradições, da continuidade 

cultural representada pelo discurso de Escrivá, vai nos interessar suas fraturas, as linhas de 

demarcação, as transformações e os deslocamentos. Sob a forma de reescrita técnica, regular, 

sistematicamente organizada, reintroduzimos a hipótese de uma alteridade (a singularidade de 

uma prática discursiva) e a heresia de outras coerências (as exclusões impostas pelo seu 

rigor), criando as «atopias», abrindo os «não--lugares» (as ausências) do discurso da Opus 

Dei. 

   E se dizemos relações sociais, não são evidentemente as coerências internas do 

discurso da Opus Dei o nosso objeta de análise. Procuraremos identificar, pelo contrário, uma 

coerência situada não já ao nível das idéias e das palavras mas abaixo delas vii, como um 

acontecimento de subsolo. Quer dizer, por um lado vamos pensar uma alteridade enquanto tal 

e analisá-la como o «espaço de uma dispersão», por outro vamos assinalar e descrever o seu 

outro vii, isto é, as exclusões que o seu rigor impõe. 

   Digamos, em conclusão,- que é nosso propósito analisar os «modos de ser» da 

ordem discursiva da Opus Dei: uma organização do sentido, significada afinal por um sistema 

de palavras. Mais exatamente, procuraremos descrever o espaço investido pelos objetivos 

estratégicos, pela eficácia das táticas, pela multiplicidade das relações de força da prática 

discursiva em análise. E um fato que este espaço, este lugar de coerência discursiva, não é 

explícito. Mas nem por isso deixa de ser a condição e o princípio organizador de uma cultura 

política. Tal como propõe Michel de Certeau: “Aquilo que dá a cada um o poder de falar, 

ninguém o fala.” 
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4.2 Interdiscursividade ente a Opus Dei e outros discursos  

 

   Segundo Jacques Lacarriere (1996), São Cipriano de Cartago, numa Carta a 

Dimitriano, escreve: 

  Quem não vê que o mundo caminha para seu declínio, que }à não tem as 

mesmas forças nem o mesmo vigor de antigamente? Não é preciso prová-lo 

com a autoridade da Santa Escritura. O próprio mundo o diz e testemunha 

que se aproxima de seu fim pela decadência de todas as coisas. Cai menos 

chuva no inverno para alimentar as sementes. O sol não é mais tão quente 

no verão para alimentar os frutos. A primavera não é mais tão agradável 

nem o outono tão fecundo. As pedreiras, como se estivessem cansadas, 

fornecem menos pedras, e as minas de ouro e de prata já estão esgotadas. 

As terras ficam incultas, os mares sem pilotos, os exércitos sem soldados. 

Há menos inocência no tribunal, menos justiça entre os juizes, menos união 

entre os amigos, menos indústria nas artes, menos disciplina nos costumes... 

Vemos crianças que já são totalmente brancas. Seus cabelos caem antes de 

nascerem e começam pela velhice em vez de terminar por ela. Assim, iodas 

as coisas, desde agora, se precipitam rumo à morte, sofrem do esgotamento 

geral deste mundo'(1. Ressaltemos esta frase de aparência sibilina: "crianças 

que já são totalmente brancas". Devia tratar-se com toda certeza de bebés 

germanos que são Cipriano deve ter visto pela primeira vez nesta época, na 

África, onde vivia. Seus cabelos, inteiramente brancos ao nascer, só se 

tornam louros com o tempo. Observemos também que Platão, na Política, já 

tinha imaginado esse tema dos homens que nascem anciãos e rejuvenesce, 

pouco a pouco, para retomar ao ventre materno da terra. Essa inversão do 

tempo, Platão explicava-a pela retirada dos deuses de sua criação. O 

universo, abandonado a si mesmo, vê suas formas e seus seres regredirem 

até que cada coisa se dissipe. Ora, idéias análogas nasciam então nos 

espíritos cristãos: Deus havia se retirado do mundo, deixando o universo 

entregue a si mesmo, isto é, à regressão, à morte.). 

   Em outros termos, o fim do mundo já não aparece então como um objeto de 

terrores ou de esperanças insensatas, mas, ao contrário, como uma fonte de meditações, de 

reflexões racionais sobre os fins últimos do homem. Compreende-se melhor agora como (e 

por que) os primeiros cristãos deram tanta importância ao mártir, ao asceta e depois ao 
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anacoreta. Cada um deles, por esse comportamento anti-social, essa recusa de um mundo 

moribundo, aparecia a um só tempo como um modelo e um profeta, como a única "resposta" 

possível à angústia de um mundo que lia em si mesmo os sinais de sua própria agonia. 

   A proposta de Escrivá me parece ainda mais radical e ousada, uma vez que 

pretende tornar os membros da Opus Dei, uma espécie de anacoreta em meio ao mundo, ou 

seja fieis conscientes de seu papel evangelizador, dispostos a viver em meio as tentações das 

quais os Padres do Deserto fugiam e exemplos de fé. A negação do mundo na proposta da 

Opus Dei não se da ao mundo físico, pelo contrario, faz parte de sua doutrina estar em meio 

ao mundo, mas sua oposição se concretiza na recusa em aceitar aos valores em voga no 

mundo onde se vive. 

   Partindo para os desertos do Egito, longe de um universo condenado por Deus, 

e vivendo seus últimos decênios, os "homens ébrios de Deus" só fizeram retomar, sem saber, 

o sonho original do cristianismo: viver fora do mundo, da História, na espera do Reino dos 

Céus. Mas morar na solidão não basta para assegurar a salvação do anacoreta. Se assim fosse, 

o fora-da-lei, obrigado a viver durante anos no deserto para escapar à justiça dos homens, 

teria tanto mérito quanto ele. Iguais ou idênticos por seu comportamento frente à sociedade, 

eles diferem profundamente assim que entram em jogo os valores que os fazem agir. Para o 

anacoreta, esses valores situam-se inteiramente num outro mundo, e são eles que determinam 

suas opções e seus atos. Ora, tais valores exigem uma ruptura total com o mundo profano. 

Romper com a sociedade significa romper também com tudo o que integra o homem nesta 

sociedade, tudo o que faz dele um ser social: o saber, a cultura, a posse dos bens, a família, o 

casamento e a procriação. A renúncia ao social implica também a renúncia à carne, e é por 

isso que o anacoreta é necessariamente um asceta. 

   A proposta discursiva da Opus Dei me parece tentar harmonizar a ruptura 

espiritual proposta pelos Padres do Deserto, uma vez que seu processo de seleção acontece 

privilegiando os melhores, os mais dedicados alunos, nas melhores escolas, para mostrar que 

se pode ser ótimo no saber, na cultura, na posse de bens e que não há incompatibilidade 

nenhuma em viver em meio ao mundo com valores espirituais severos que não são dispostos 

de acordo com a platéia ou a conveniência do fiel. 

395 Aquele homem de Deus, curtido na luta, argumentava assim: _ Não 

transijo! É claro! Porque estou persuadido da verdade do meu ideal.Pelo 
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contrário, você é muito transigente... Parece-lhe que dois e dois sejam três e 

meio!_Não... Nem por amizade cede em tão pouca coisa 

_E que pela primeira vez se persuadiu de ter a verdade... e passou-se para o 

meu partido! (ESCRIVÁ, p.134) 

   Levando mais adiante a reflexão, vemos aparecer uma relação mais estreita 

ainda entre a ascese e a anacorese: estes dois comportamentos não são apenas anti-sociais, 

mas antinaturais. Ao contrário do mito do bom selvagem, que deixou tão exaltadas as 

imaginações e as reflexões do século XVIII, o mito do bom santo do deserto, tal como 

aparecerá na literatura cristã do século IV e dos séculos seguintes, exaltará a recusa da 

natureza, sob todas as suas formas. Viver em sociedade é tão natural para o homem quanto 

comer e procriar (e os autores do século IV tinham compreendido isso perfeitamente). A 

partida para os desertos, portanto, não é em momento algum um retorno a uma vida "natural" 

ou selvagem qualquer, mas, ao contrário, é a busca de um modo de vida tão antinatural 

quanto possível. O anacoreta praticará uma ascese rigorosa, viverá em condições materiais 

inumanas, marcará sua predileção por modos de vida cerceadores: temporadas em cavernas, 

em buracos no deserto, dentro de árvores ocas, como os reclusos, ou no topo de colunas, 

como os estilitas — em suma, tentará criar em torno de si um mundo artificial. A proibição 

de falar, por exemplo — muito freqüente no deserto —, ou mesmo a invenção de uma 

linguagem artificial para se comunicar — como a de Pacômio e a "linguagem do Anjo"— 

marcam nitidamente essa preocupação de romper o conjunto dos hábitos, das relações, dos 

sistemas que constituem a vida social profana. Quase todos os atributos do homem neste 

mundo são questionados para o indivíduo se preparar melhor para o outro mundo, o único 

digno deste nome aos olhos dos ascetas do deserto, que será instaurado pela segunda vinda de 

Cristo. 

   Talvez aqui resida a perspicácia da proposta de Escrivá, pois sua recusa a 

natureza é parcial, pois ao mesmo tempo que seus numerários e numerárias são celibatários, 

há outra categoria de membros que mantêm famílias numerosas, há uma vida comunitária que 

encoraja os fiéis a manterem-se no Caminho e sem sombra de dúvida oprime aquele cuja 

vocação fraqueja, pois não há espaço para o questionamento ou covardia como prefere 

chamar Escrivá, conforme comprova suas próprias palavras: 
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18 Obstinas-te em ser mundano, frívolo e estouvado porque és covarde. Que 

é senão covardia, esse não quereres enfrentar-te a ti próprio! (ESCRIVÁ, 

p.31)    

   Tudo isso pode parecer abstrato ou teórico, e é verdade que estas evidências 

raramente são expressas em forma tão nítida ou tão consciente nos textos e testemunhos do 

deserto. Será preciso esperar os séculos seguintes — a partir do século V sobretudo — para 

encontrar na obra de alguns ascetas ou alguns mestres, como Macário o Antigo, João 

Clímaco, reflexões que corroboram inteiramente estas visões. Através de sua meditação, 

como através da simples experiência dos primeiríssimos anacoretas, desenha-se, em todo 

caso, um tipo de homem diferente, para o qual tendem todos os seus esforços: o asceta ou o 

santo do deserto, que busca realizar na carne e no espírito o homem novo de que fala são 

Paulo. É na direção dele, que se inclinam os diferentes modelos propostos à admiração e à 

reflexão dos cristãos ao longo dos quatro primeiros séculos: o santo mártir, o santo asceta, o 

santo anacoreta, enfim. 

   Fica evidente nas palavras de São Paulo que o cristianismo precisa de um novo 

homem, e Escrivá na sua busca missionária, procura ajudar a moldar esse novo homem, mas 

sabe que ele passara por inúmeras provações em sua luta interior, vejamos: 

707 Não te perturbes se, ao considerar as maravilhas do mundo 

sobrenatural, sentes a outra voz – íntima, insinuante- do homem velho. 

É o corpo de morte que clama por seus foros perdidos... Basta-te a graça; sê 

fiel e vencerás.  (ESCRIVÁ, p. 219)  

   Este foi, ao longo dos quatro primeiros séculos, o clima escatológico e ascético 

que precedeu a partida para o deserto, no Egito, primeiro, e depois na Síria e em todo o 

Oriente Médio, de milhares de homens, leigos e religiosos. Crença num fim iminente do 

mundo, posto que este mundo traz este fim dentro de si, supervalorização ascética que faz da 

ascese um meio de salvação, mas também uma arma contra a sociedade, anacorese que é ao 

mesmo tempo fuga fora do mundo e desafio lançado a este mundo, vemos o quanto o homem 

daquela época, ao optar por atitudes tão radicais, levou ao extremo a busca de um modelo 

humano diferente. Um comportamento que vai até a recusa coletiva da procriação, por 

exemplo, é uma das posições mais radicais — das mais desesperadas também — que o 

homem já adotou na história acerca de seu futuro possível. E, uma vez que este universo 
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agonizante, condenado por Deus é revela em seus menores elementos a presença sufocante da 

morte, é incapaz de assegurar a salvação e a sobrevivência do homem, este irá buscar alhures 

o lugar de sua perenidade ou de sua metamorfose. Ele se fará asceta, se fará anacoreta, lá onde 

melhor se pode esquecer este mundo pervertido: na nudez, na branca e serena abstração dos 

desertos. 

   Uma das principais críticas da Opus Dei no Brasil atualmente e Elizabeth 

Silberstein, autora de dois livros Opus Dei A falsa obra de Deus e Sob o jugo do Opus Dei A 

dura vida da numerária auxiliar – a mulher serviçal do Opus Dei, combate a prelazia e 

considera que seu filho foi roubado: 

Roubaram meu filho 

Meu filho tinha 14 para 15 anos quando foi a um centro cultural do Opus 

Dei para fazer um curso de redação. Foi convidado por um amigo do 

colégio. Apitou (tornou-se numerário da Obra) aos 24 anos. Tinha acabado 

de levar o fora de uma namorada. O pessoal do Opus ligava 15 vezes por 

dia para nossa casa. Pensei que eram amigos bacanas preocupados com o 

sofrimento dele. Quando falou que havia se tornado numerário, começou a 

chorar muito, e eu lhe perguntei por que não tinha nos contado antes. Ele 

disse que nós não entenderíamos. Essa é uma das frases-chave que eles 

põem na cabeça dos meninos. Para eles os pais são demônios que querem 

tirar a vocação. Em qualquer ordem da Igreja Católica, os seminaristas 

passam por vários testes para ter certeza da vocação. Na Opus, ela é 

imposta. Eu propus ao diretor que meu filho passasse um ano de 

experiência, sem abandonar as atividades normais. Ele respondeu que eu 

tinha toda razão e imediatamente o mandou para um retiro.Depois disse que 

lá não havia telefone. Eu e o pai dele fomos à polícia, descobrimos o 

telefone e chegamos ao retiro. Depois o diretor ligou pedindo desculpas por 

ter mentido que não havia telefone onde meu filho estava. Quando entendi o 

que era ser numerário do Opus, chorei 5 anos sem parar. Tive o diagnóstico 

de depressão pós-traumática. Faz 4 meses que levantei. Aí disse: Chega. E 

resolvi escrever o livro. Se eu evitar que uma única família passe pelo que 

passamos, já valeu a pena. A gente se prepara para não perder os filhos para 

as drogas e para a violência. Ninguém se preocupa em perder o filho para a 

religião. (Revista Época, n 400, 16 de janeiro de 2006, p 66) 
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   É interessante notar que diversas vocações foram despertadas a revelia da 

anuência dos pais, como mostra o filme Irmão Sol, Irmã Lua, de Bernardo Bertolucci, quando 

o jovem Francisco opta pela vida santa.Vejamos o que diz Caminho sobre a família: 

670 Diz Jesus: E todo aquele que deixar casa ou irmãos ou irmãs ou pai ou 

mãe ou esposa ou filhos ou herdades por causa do meu nome, receberá cem 

vezes mais e possuirá a vida eterna. 

- Vê lá se encontras na terra quem pague com tanta generosidade!  

  Segundo Lacarriere ( pgs. 53-70), por ter aprendido ou revelado aos homens os 

poderes da ascese e da solidão, santo Antão foi submetido, portanto, à regra comum dos 

pioneiros da aventura humana: certos historiadores do século XIX — alemães na maioria — 

viram nele, em sua vida e em suas tentações, um mito e nada mais.    

   A Vida de Antão  e não de santo Antão, como indicam as traduções posteriores, 

já que Antão só foi canonizado muito mais tarde,  cujo único texto contemporâneo do santo, 

foi escrito em grego por Santo Atanásio, bispo de Alexandria, durante duas temporadas 

prolongadas — em 356 e 366 — que ele teve de passar nos desertos do Egito, no momento da 

crise ariana. Ora, este texto célebre, que fez sonhar todo o Oriente e o Ocidente desempenhou 

um papel tão determinante na ampliação do monaquismo, sempre fora considerado, até o 

século XIX, como uma biografia de Antão. Aliás, era seu título original: Vida e Conduta de 

nosso pai Antão por Atanásio, bispo de Alexandria. Até o dia em que alguns historiadores, 

entre os quais ,Reitzenstein, demonstraram que na realidade a Vida de Antão não pertencia ao 

gênero da biografia, mas ao da aretologia (do grego aretos: "virtude", e logos: "discurso", que 

podemos traduzir por discurso edificante}, gênero muito em voga havia vários séculos na 

Antiguidade pagã e que respondia a regras de composição literária precisas. Não tinha como 

meta fornecer um testemunho histórico e objetivo sobre já vida de um homem, mas apresentar 

ao leitor um quadro edificante de vida ideal. A aretologia era em suma a expressão literária de 

um modelo ideal de comportamento, e este gênero foi utilizado tanto para as Vidas dos sábios 

pagãos quanto para as dos santos cristãos. Para o público da época, pagão ou cristão, 

nenhuma Vida de sábio ou de santo podia ter virtude edificante se não tivesse primeiramente 

um poder de assombro, se não obedecesse às leis do romance aretológico, tão rigorosas e 

imperativas quanto as que presidem hoje em dia, por exemplo, o romance-folhetim. 
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   Há em Caminho um elenco diverso sobre todas as virtudes de um bom cristão, 

que inserem o livro nesta tradição aretológica, sem no entanto utilizar o clássico recurso do 

romance, mas do gênero aforístico, a mensagem lembra muito num capítulo que chama-se 

Outras Virtudes, da opção pela vida santificada, como veremos sem meias palavras: 

677 Ouro, prata, jóias..., terra, montões de esterco. – Gozos, prazeres 

sensuais, satisfação dos apetites..., como uma besta, como um mulo, como 

um porco, como um galo, como um toro. 

Honras, distinções, títulos..., balões de ar, inchaços de soberba, mentiras, 

nada. (ESCRIVÁ, p.209) 

   Dito isto, uma vez bem admitida esta ganga fabuladora, esta intenção 

edificante das Vidas dos santos, não se pode concluir, porém, que elas não contenham 

nenhuma parte de história ou de verdade e é ai que se encaixa parte da proposta de Escrivá, 

pois ele crê na força do exemplo dos santos tal qual propõem a Igreja, mas não aceita a idéia 

da santidade estar confinada ao deserto ou monastérios, bem como não aceita a 

impossibilidade de viver em comunidade, formada por leigos e religiosos, tal qual as 

primeiras comunidades primitivas cristãs.  

   Quando se fala hoje de vocação, esquece-se, no mais das vezes, que se trata da 

palavra vocare: "chamar. Uma vocação é uma chamada, uma voz (voix) que nos incita — 

mais freqüentemente ainda, que nos obriga — a seguir um caminho (voie) determinado.  

   Foi bem assim, em todo caso, que Antão, Francisco e também Escrivá ouviram 

a Chamada: durante um sermão na capela de sua aldeia, no encontro fortuito com leprosos, o 

segundo, enquanto o terceiro, teve sua epifania durante o ressoar dos sinos no dia dos Santos 

Anjos da Guarda.  

   De todos precursores, os fundadores que foram os primeiros a partir para o 

deserto, Antão e Pacômio são os únicos a pertencer a um meio relativamente abastado, não 

sendo simples camponeses. Foi decerto por isso que foram sensíveis àquela frase de Jesus: 

vende tudo o que tens. Porque eles tinham justamente alguma coisa para vender. Foi o que fez 

Antão, em todo caso. Vendeu o que possuía (seus pais tinham morrido algum tempo antes), 

distribuiu seu dinheiro entre os pobres, guardando uma pequena soma para a irmã, mais 

jovem que ele, e renunciou ao mundo. 
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   Aqui podemos traçar um paralelo com Caminho: 

902 Por que não te entregas a Deus de uma vez..., de verdade..., agora! 

903 Se vês claramente o teu caminho, segue-o. – Por que não repeles a 

covardia que te detém. 

904  Ide, pregai o Evangelho... Eu estarei convosco... – Isto disse Jesus... e 

disse-o a ti. 

905 O fervor patriótico – louvável – leva muitos homens a fazer de sua vida 

um serviço, uma milícia. –Não esqueças que Cristo tem também milícias e 

gente escolhida ao seu serviço. 

   Renúncia parcial, no início. Antão não parte imediatamente para o coração do 

deserto. Ele se fixa nas proximidades de sua aldeia, onde vive numa cabana com um ancião, 

um idoso que, sem ser, propriamente falando, um eremita, vivia na ascese havia muitos anos. 

Era uma tradição corrente. Era frequente, durante os primeiros séculos, ver homens e 

mulheres praticarem a ascese em sua casa ou na proximidade das cidades e aldeias. Por vezes, 

outras pessoas se juntavam a eles para constituir pequenos grupos ascéticos. Já era assim no 

Egito, no tempo de Antão. Como a ascese era uma disciplina mental tanto quanto um 

exercício do corpo, todo iniciante se punha primeiramente na escola de um ancião. Não 

passava de um costume — e não de uma regra —, mas um costume significativo: era preciso 

obedecer primeiro a outrem antes de obedecer somente a Deus. 

   Aqui, cabe ressaltar a similaridade não só a questão da obediência a Deus e ao 

Evangelho, mas a um intermediário, no caso da Opus Dei, o diretor espiritual, que será o 

responsável por conduzir o fiel ao caminho de privação e fé optado por ele, mais ou menos 

consciente, como nos leva a crer a prelazia, mas há quem defenda a utilização por parte da 

Opus Dei de lavagem cerebral ou condicionamento comportamental, combinando linguagem 

ao manejo da autoridade, tendo como finalidade o pré-condicionamento de juízos, atitudes, 

ações e reações. 

614 Nos trabalhos de apostolado não há desobediência pequena. 

618 O inimigo: -Vais obedecer...até nesse pormenor ridículo – Tu, com a 

graça de Deus: -Vou obedecer ...até nesse pormenor heróico. 
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625 A tua obediência não merece esse nome se não está decidido a jogar por 

terra o teu trabalho pessoal mais florescente, quando quem de direito assim 

o dispuser. 

   Tais palavras vão de encontro ao que sugere Sylbertein (2005), quando relata 

os procedimentos adotados por um professor, que deu origem ao filme A Onda, em 1967, no 

qual são mostrados  os procedimentos para mudar paulatinamente o comportamento grupal: 

Estabelecer um Novo Código de Comportamento 

Instigar a idéia de poder e sucesso através da disciplina e força de vontade 

Implantar a importância desta Nova Comunidade: cada um e parte de algo 

maior, que deve ser visto como sendo muito mais importante que cada 

individuo. (SYLBERSTEIN, p. 219) 

     Antão, portanto, obedeceu por algum tempo a um ancião, e é desta época que 

datam suas primeiras tentações. Tentações bastante banais, insossas mesmo, se comparadas às 

que ele conhecerá mais tarde, no deserto. É que este termo "tentação" abrange realidades 

diversas e possui, de fato, vários sentidos. Por enquanto, observemos somente que essas 

famosas tentações (que são talvez tudo o que sobreviveu de Antão até nós) eram, de toda 

maneira, relatos escritos por Atanásio. Pois não resta de Antão nenhum texto autêntico (com 

exceção de uma carta), e o problema, aqui, é um pouco análogo ao de Platão e de Sócrates. 

Atanásio encontrou-se com Antão pelo menos uma vez, durante sua primeira temporada nos 

desertos da Tebaida, viveu algum tempo com ele, e é provável que Antão lhe tenha falado de 

sua ascese, de seus combates, de suas experiências da solidão. Mas é praticamente impossível 

saber o que resta das palavras de Antão na Vida que Atanásio escreveu a seguir.  

    Sobre a sujeição ao ancião, bem cabe retomar o que Escrivá diz sobre o diretor 

espiritual: 

56 Madeira de santo.Isso dizem de alguns: que têm madeira de santo. – Além 

de que os santos não foram de madeira, ter madeira não basta. 

E necessária muita obediência ao Diretor e muita docilidade à graça. –Porque, 

se não se permite à graça de Deus e ao Diretor que façam sua obra, jamais 

aparecerá a escultura, imagem de Jesus, em que se transforma o homem santo. 

E a madeira de santo, de que estamos falando, não passará de um tronco 

informe, sem talha, para o fogo... Para um bom fogo, se era boa madeira! 
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   Não é difícil entender, que tal processo tende a despersonificar o sujeito, daí 

não é difícil inferir sobre a possibilidade da lavagem cerebral, o que se acentua como vermos 

mais a frente com a conversa fraterna, espécie de confissão a um leigo, que acaba permitindo 

a todo grupo controlar os deslizes dos outros membros. 

   Assim como qualquer membro que apite, Antão sofreu, pois, suas primeiras 

tentações enquanto viveu retirado nos arredores da aldeia. Não rompeu inteiramente com o 

mundo, já que recebe freqüentes visitas e vai, ele mesmo, à casa dos eremitas, o que explica o 

caráter de suas tentações. O Diabo sugeriu-lhe a recordação: 

...dos bens que ele abandonara, do cuidado que devia ter para com a irmã, 

da nobreza de sua raça, do amor das riquezas, do desejo de glória, das 

diversas volúpias que se encontram nas delícias e nos demais prazeres da 

vida. Apresentava-lhe também as extremas dificuldades e os trabalhos que 

se encontram no exercício da virtude, a fraqueza do corpo, o longo tempo 

que lhe restava para viver, em suma, levantou em seu espírito como que 

uma poeira, uma nuvem de pensamentos...(Vida de Antão, por Santo 

Atanásio, tradução de Arnauld cTAndilly.) 

   Tal embate, entre o bem e o mau, e uma constante no discurso de Escrivá, que 

invariavelmente utiliza a palavra guerra e guerreiro, para se referir ao apostolado, ao conflito 

da alma, e para animar o cordeiro de Deus, em meio à nuvem que envolve o asceta como um 

constante remorso, uma saudade do passado: o Diabo não passa, por enquanto, de uma voz 

familiar e lancinante que o eremita ouve ecoar em si mesmo, que se confunde com seus 

próprios pensamentos e o incita a retornar ao mundo. Assim, para melhor lhe resistir, Antão 

abandonará um dia o ancião para mergulhar mais fundo na solidão do deserto. 

482 Que importa que tenhas contra ti o mundo inteiro, com todos os seus 

poderes Tu... para a frente! 

- Repete as palavras do salmo: O senhor é minha luz e minha salvação. A 

quem temerei ... Si consistant adversum me castra, mon timebit cor meum – 

Ainda que me veja cercado de inimigos, não fraquejará meu 

coração.(ESCRIVÁ p.156-157) 
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4.3 A FORMAÇÃO DISCURSIVA E IDEOLÓGICA DA OPUS DEI 

   Uma formação ideológica deve ser entendida como a visão de mundo de uma 

determinada classe social, isto é, um conjunto de representações, de idéias que revelam a 

compreensão que uma dada classe tem do mundo, mas como vimos no discurso religioso 

essas classes sociais se misturam e representam diferentes grupos que hora convergem e ora 

se afastam em função do papel social da Igreja.  

   Como não existem idéias fora dos quadros da linguagem, entendida no seu 

sentido amplo de instrumento de comunicação verbal ou não-verbal, essa visão de mundo não 

existe desvinculada da linguagem. Por isso, a cada formação ideológica corresponde uma 

formação discursiva, que é um conjunto de temas e de figuras que materializa uma dada visão 

de mundo. No caso da Opus Dei essa visão de mundo sugere bastante ortodoxia e uma 

vigilância constante do fiel em busca de santificação, controlando sua leitura, sua forma de se 

expressar, suas receitas financeiras, seu corpo, por meio da mortificação e principalmente sua 

vida sexual. Essa formação discursiva é ensinada a cada um dos membros de uma sociedade 

ao longo do processo de aprendizagem ideológico-espiritual-lingüística. É com essa formação 

discursiva assimilada que o homem constrói seus discursos, que ele reage lingüisticamente 

aos acontecimentos, e no caso da Opus Dei ela será responsável por eliminar a espontaneidade 

dessas reações, tornando todos parte um discurso único e homogêneo, tornado o discurso um 

lugar de mera reprodução ao invés da criação. Assim como uma formação ideológica impõe o 

que pensar, uma formação discursiva determina o que dizer. Há, numa formação social, tantas 

formações discursivas quantas forem as formações ideológicas, no entanto a complexidade de 

formações ideológicas que vimos na Igreja como uma instituição universal é eliminada na 

Opus Dei, pois o processo de seleção e proselitismo dos soldados de Escrivá, ocorre nas 

melhores escolas, sendo estes mais familiarizados como a ideologia dominante e egressos da 

classe dominante mais familiarizados com o discurso a ser reproduzido: o discurso da prelazia 

é o discurso dominante da classe dominante. 

   Mesmo intuindo que as visões de mundo não se desvinculam da linguagem, 

porque a ideologia vista como algo imanente à realidade é indissociável da linguagem, no 

caso da Opus Dei, as idéias e, por conseguinte, os discursos não me parecem expressão da 

vida real, pois o ordo de costumes impostos aos seus membros fetichizam a vida real, 

tornando o discurso um ideal permanente a ser perseguido e com a anuência de seu 

reprodutor vigiado e punido, tal como já vimos em Foucault,  ao menor sinal de flerte com a 
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vida real, e a realidade não real, ou artificial, criada pela Opus Dei, exprime-se pelos 

discursos. 

   Alguns lingüistas e psicólogos julgam que existe um pensamento puro pré-

lingúístico e, ao lado dele, a expressão lingüística que lhe serve de invólucro. Outros afirmam 

que é impossível pensar fora dos quadros da linguagem. 

   Essa problemática me parece fortemente marcante no discurso da Opus Dei, 

pois se aceitarmos a idéia de seus críticos que os acusam de lavagem cerebral, a inferência 

dar-se-ia no pensamento pré-linguístico, mas se aceitarmos que o sujeito seja convencido ou 

tocado pela Verdade, ou Espírito Santo, ou o nome que queiramos chamar, lhe foi necessário 

conceituar todos esses fatores, tornando impossível conceber esse pensamento fora de 

linguagem. O problema começa com o próprio conceito de pensamento. Se imaginarmos que 

pensamento seja a "faculdade de se orientar no mundo", ou o "reflexo subjetivo da realidade 

objetiva", ou ainda "a faculdade de resolver problemas", então podemos concluir que há um 

pensamento verbal e um pré-verbal, pois todos os animais fundam seu comportamento numa 

certa orientação no mundo, num certo reflexo subjetivo da realidade objetiva ou numa certa 

capacidade de solucionar problemas. Mas se dissermos que o que caracteriza o pensamento 

humano é seu caráter conceitual, o pensamento não existe fora da linguagem. 

   Há processos mentais que escapam ao nível puramente lingüístico, mas, a 

partir de uma certa idade, o pensamento torna-se predominantemente conceitual e este não 

existe sem uma linguagem, mas isso pode mudar por meio de técnicas como a da 

mortificação corporal, coerção psicológica por períodos prolongados, isolamento entre 

outras. O cérebro funciona de maneira muito complexa, mas os estudos de psicologia 

genética e das patologias lingüísticas demonstram que a ausência de uma linguagem, 

qualquer que ela seja, impossibilita o exercício do pensamento conceitual. Quando se diz que 

não há idéias independentemente da linguagem, está-se falando de pensamento conceitual. 

   Para Schaff (1962),  o pensamento e a linguagem são dois aspectos de um 

único processo: o do conhecimento do mundo, da reflexão sobre esse conhecimento e da 

comunicação de seus resultados.  

   Segundo Vygotsky (1934) , apesar de o pensamento e a linguagem serem 

diferentes em sua origem, ao longo do processo evolutivo, soldam-se num todo indissociável 
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de forma que, no estágio do pensamento verbal, torna-se impossível dissociar as idéias da 

linguagem. Pensamento e linguagem são distintos, mas inseparáveis. 

   Por causa dessa indissociabilidade, pode-se afirmar que o discurso materializa 

as representações ideológicas. As idéias, as representações não existem fora dos quadros 

lingüísticos. Por conseguinte, as formações ideológicas só ganham existência nas formações 

discursivas, tal como propomos analisar aqui o livro-base de toda a doutrina da Opus Dei.  

   Surge, porém, um problema: se o pensamento e a linguagem são 

indissociáveis, onde fica a consciência individual? 

   Marx e Engels afirmam, em A ideologia alemã, que a "linguagem é a 

consciência real". Bakhtin diz que a "consciência constitui um fato socioideológico", pois a 

realidade da consciência é a linguagem. Segundo esse último autor, sem linguagem não se 

pode falar em psiquismo humano, mas somente em processos fisiológicos ou processos do 

sistema nervoso, pois o que define o conteúdo da consciência são fatores sociais, que 

determinam a vida concreta dos indivíduos nas condições do meio social. A percepção 

bakhtiniana do problema me parece antecipar um fator que ao longo da convivência com 

alguns dos membros pude notar,  grande parte dos membros da Opus Dei com quem tive 

contato pareciam ter uma predisposição em aceitar a autoridade, muitas vezes oriunda de 

formações familiares muito rígidas e outras por identificarem na sujeição religiosa a 

oportunidade de deixar de responder seus grandes questionamentos humanos, invariavelmente 

ligados a sexualidade. 

   O discurso não é, pois, a expressão da consciência, mas a consciência é 

formada pelo conjunto dos discursos interiorizados pelo indivíduo ao longo de sua vida. O 

homem aprende como ver o mundo pelos discursos que assimila e, na maior parte das vezes, 

reproduz esses discursos em sua fala.   

   O pensamento dominante em nossa sociedade reluta em aceitar a tese de que a 

consciência seja social, pois repousa sobre o conceito de individualidade e concebe, assim, a 

consciência como o lugar da liberdade do ser humano. No âmago de seu ser, ele estaria livre 

das coerções sociais. Desses conceitos derivam as idéias de uma liberdade abstrata de 

pensamento e expressão e de uma criatividade, que seria preciso cultivar, pois ela seria a 

expressão da subjetividade individual. A partir deste ponto, podemos inferir que os sujeitos 

mais atraídos por este discurso possuem uma predisposição tácita a sujeição ou em outros 
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casos  buscam um grupo para afirmar sua individualidade a partir da ruptura com os valores 

sociais correntes em eu tempo.  

   A confusão dessas idéias radica-se no próprio conceito de indivíduo, porque o 

homem não é apenas uma individualidade que reside no espírito. É também e principalmente 

produto de relações sociais ativas e inteligentes, ou seja, que dependem, como mostrava 

Gramsci, do grau maior ou menor de inteligibilidade que delas tenha o homem individual. 

Como as relações de que o homem participa são, em geral, necessárias, não há a possibilidade 

de existir um homem livre de todas as coerções sociais. Isso não ocorre nem mesmo no 

interior do ser humano. Sabemos que as normas sociais impõem até que desejos são 

admissíveis e que desejos são inadmissíveis, o que compõem o campo de filiação ao discurso 

do Opus Dei, pois ou o aceito como uma continuidade da vida de coerções as quais estou 

habituado, por meio da escola, da família ou da religião, ou o aceito como uma forma de 

confrontar a coerção do tempo em que vivo, que como vimos tendemos a considerar tempos 

de decrepitude, para reafirmar um valor superior com um grupo sobre a sociedade como um 

todo. A meu ver aqueles que são oriundos do primeiro grupo me parecem mais aptos a 

suportar a vida de privações do que o segundo, mais idealizador, e por isso mais instável ao 

longo do tempo. 

   O discurso, por sua vez, também é determinado por coerções ideológicas. Ora, 

se a consciência é constituída a partir dos discursos assimilados por cada membro de um 

grupo social e se o homem é limitado por relações sociais, não há uma individualidade de 

espírito nem uma individualidade discursiva absoluta. No entanto o que surpreende na 

formação discursiva da Opus Dei é a adesão absoluta a uma coletividade discursiva que 

oprime. 

   Um recurso amplamente utilizado pela Opus Dei é a utilização de um léxico 

próprio, que pode ser considerado um chavão, que assim como se reproduz em todos os 

grupos, níveis da fala, diferentes esferas sociais e categorias profissionais,a prelazia utiliza 

com muita eficácia. Num jogo de linguagem, os chavões têm servido como autênticas peças, 

ao que alguns chamariam de a mais fina forma de reificação do pensamento, volta e meia 

sitiado por ofegantes tentativas de criatividade. Segundo Tognolli (2001, p.19)temos aqui, 

diga-se, um terminus ad quem: palavras-peça que dão respostas imediatas a cada jogo, a cada 

interação, sem que a palavra passe, necessariamente, pelo processo do pensamento, isto é, a 

simbolização. 
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   Em Platão a busca pela verdade pressupunha, por exemplo, um sistema em que 

a verdade — que habita a consciência platônica — fosse fruto de um jogo em que a "idéia" 

procura copiar a realidade, de forma que sejam expulsos os simulacros das cópias (Garcia-

Roza, 1984, p. 10). Num neoplatonismo, diríamos, lugares-comuns não passam de 

simulacros, formas fixas que impediriam a busca dessa "verdade". Qual seria então o 

processo dessa "verdade"? Em nossa leitura, trata-se daquele pelo qual as palavras tornam-se 

unidades verbais e mentais, não apenas de uso prático, urna vindicação postulada no último 

lustro finissecular por gente tão diferente quanto Adam Schaff, Alfred Lorenzer e Jiirgen 

Habermas. (Jorge Luis Borges, o mago da Calle Maipu, cairia bem aqui como o indesviável 

defensor de outros caminhos que não esse: "[...] revivi a tremenda conjetura / de 

Schopenhauer e de Berkeley / que declara que o mundo / é uma atividade da mente, / um 

sonho das almas,/ sem base nem propósito nem volume".) (Borges, 1989) 

   Partindo do Hegel do capítulo 4 de Fenomenologia do espírito (Hegel, 1991, 

p.23), começa a idéia de que a consciência só se encontra quando reconhecida por outra cons-

ciência, que a ela se verga reconhecendo sua "superioridade". O pensamento hegeliano 

postula que o sujeito, portador da consciência, jamais se reconhecerá como mero 

contemplador de um objeto pois, no jogo sujeito—sujeito há o rendez-vous da interação 

social. Se aplicarmos aqui a ideia de que no mundo dos chavões as palavras nada mais são 

que peças verbais, jamais mentais, chegamos ao ponto em que a linguagem, quando recheada 

de clichês, deixa de ser portadora da mínima conscientização, inibe o processo de interação 

social. É óbvia, portanto, a conclusão: a linguagem ganha a condição de objeto material. 

Estamos em pleno mundo do cogito cartesiano (Bodei, 1986, p.110): pensar comporta a 

condição da palavra que, na ótica de Adam Schaff, deveria ser idealmente uma unidade 

verbal e mental. Nem precisamos falar então que, quando enveredamos pelo mundo dos 

chavões, tratamos de formas fixas que prescindem de pensamento e simbolização. Estamos 

agora em pleno terreno do platonismo: talvez o que mais tenha cunhado o pensamento 

platônico sobre o mundo das palavras não seja a briga entre o que nos aparece e o que é, entre 

o modelo e a cópia. O pensamento platônico visa, sobretudo, expulsar os simulacros das 

cópias, feitas ao pé de modelos imitados, e simulacros como perversões ou desvios dos 

modelos. O reinado dos chavões é, portanto, o principado do simulacro, visto como perversão 

ou desvio dos modelos.  
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   De acordo com Silberstein ( 2005, p.21), existe na Opus Dei, uma série de 

termos especiais internos: “são as gírias que só eles entendem”. Com isso, os jovens sentem-

se parte de algo diferente, julgam-se especiais e privilegiados, por pertencerem a um grupo 

seleto. As gírias às quais se refere, chamaremos de chavão no sentido descrito anteriormente. 

Veja a  lista no Anexo 1 -Glossário extraída do livro Opus Dei – A Falsa Obra de Deus, de 

onde foram suprimidas as siglas referentes a instituições fora do Brasil e palavras que 

possuam sentido lexical comum, ou seja, possam ser encontradas no dicionário. 

 

4.4 O CAMINHO DO DISCURSO DA OPUS DEI 

 

   Uma das principais críticas feitas ao discurso e ao "modus operandi" da Opus 

Dei e que ela seria uma seita, uma espécie de igreja dentro da Igreja. No entanto, basta 

tomarmos contato com algumas homilias do próprio Escrivá (2004, p. 21) para desfazermos 

essa idéia:  

Não temamos. A Igreja, que é o Corpo de Cristo, há de ser indefectivelmente o 

caminho e o redil do Bom Pastor, o fundamento robusto e a via aberta para 

todos os homens. Acabamos de ler no Santo Evangelho: Vai até aos caminhos 

e cercados e anima a vir os que encontrares, para que se encha a minha casa 

(Lc XIV, 23.). (ESCRIVA, p.22) 

   O próprio Escrivá (2004) questiona-se retoricamente sobre o que é a Igreja? 

Onde está a Igreja? Segundo o fundador da Opus Dei muitos cristãos, aturdidos e 

desorientados, não recebem resposta segura a estas perguntas, e chegam talvez a pensar que 

os ensinamentos que o Magistério formulou através dos séculos - e que os bons Catecismos 

propunham com toda a precisão e simplicidade - foram superados e hão de ser substituídos 

por outros novos. Uma série de fatos e de dificuldades parecem ter marcado encontro para 

ensombrar o rosto límpido da Igreja. Alguns afirmam: a Igreja está aqui, no empenho por 

acomodar-se ao que chamam tempos modernos. Outros gritam: a Igreja não é mais do que a 

ânsia de solidariedade dos homens; devemos modificá-la de acordo com as circunstâncias 

atuais. 

   Vejamos a resposta dada por ele mesmo: 

 

Enganam-se. A Igreja, hoje, é a mesma que Cristo fundou, e não pode ser 

outra. Os Apóstolos e os seus sucessores são vigários de Deus para o 
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governo da Igreja, fundamentada na fé e nos Sacramentos da fé. E assim 

como não lhes é lícito estabelecer outra Igreja, não podem também 

transmitir outra fé nem instituir outros sacramentos, porque pelos 

Sacramentos que jorraram do peito de Cristo suspenso da Cruz é que foi 

construída a Igreja6 (São Tomás, S.Th.III, q. 64, a. 2 ad 3.). A Igreja há de 

ser reconhecida pelas quatro notas indicadas na confissão de fé de um dos 

primeiros Concílios e que nós rezamos no Credo da Missa: Uma única 

Igreja, Santa, Católica e Apostólica7 (Símbolo constantinopolitano, 

Denzinger-Schõn.,  150 (86).). Essas são as propriedades essenciais da 

Igreja, que derivam da sua natureza, tal como Cristo a quis. E, por serem 

essenciais, são também notas, sinais que a distinguem de qualquer outro 

tipo de união humana, embora nestas outras se ouça também pronunciar o 

nome de Cristo. 

   Sempre a Opus Dei foi cercada de polêmica, muitos a acusam de um anti-

clericalismo brutal, outras como já dissemos de ser uma espécie de calvinismo católico ou 

uma seita, mas o apoio de reiterados papas desde Pio XII, nos parecem apontar para uma 

unidade com a Igreja e os textos utilizados por Escrivá como referências em suas homilias o 

comprovam:        

 A verdadeira Igreja de Cristo constituiu-se e reconhece-se, por autoridade 

divina, pelas quatro notas que no Símbolo afirmamos deverem crer-se, e 

cada uma dessas notas está de tal modo unida às restantes que não pode 

ser separada das outras. Daí que aquela que verdadeiramente é e se chama 

Católica deva brilhar simultaneamente pela prerrogativa da unidade, da 

santidade e da sucessão apostólica 8 (Pio IX, Carta do Santo Oficio aos 

Bisposda Inglaterra, 16- IX - l864, Denzinger-Schön., 2888 (1686). 

 

É este, insisto, o ensinamento tradicional da Igreja, repetido novamente - 

embora nestes últimos anos alguns o esqueçam, levados por um falso 

ecumenismo - pelo Concílio Vaticano II: Esta é a única Igreja de Cristo -

que no Símbolo professamos Una, Santa, Católica e Apostólica —, aquela 

que o nosso Salvador, depois da sua ressurreição, entregou a Pedro para 

que a apascentasse, encarregando-o a ele e aos outros Apóstolos de a 

difundir e governar, e que erigiu para sempre como coluna e fundamento 

da verdade 9(Concílio Vaticano II, Const.  Dogm. Lumen gentium, n.  8.) 
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    De acordo com Escrivá (2004), defender a unidade da Igreja traduz-se em vi-

vermos muito unidos a Jesus Cristo, que é a nossa vida. Aumentando a nossa fidelidade ao 

Magistério perene da Igreja: Na verdade, não foi prometido o Espírito Santo aos sucessores 

de Pedro para que por sua revelação manifestassem uma nova doutrina, mas para que, com a 

sua assistência, santamente preservassem e fielmente exprimissem a revelação transmitida 

pelos Apóstolos ou depósito da fé17 (Concílio Vaticano I, Constituição dogmática sobre a 

Igreja, Denzinger-Schön., 3070 (1836). 

    Sua defesa intransigente da unidade da Igreja nos aponta uma certa estratégia 

discursiva com endereço certo que passa por venerar esta Nossa Mãe (Igreja) sem mancha e 

amar o Romano Pontífice. No entanto, Escrivá não adere ao ecumenismo surgido pós 

Concilio Vaticano II, mostrando um alinhamento teológico discursivo com o atual papa Bento 

XVI: 

A união dos cristãos? Sim. Mais ainda: a união de todos os que crêem em 

Deus. Mas só existe uma Igreja verdadeira. Não é preciso reconstruí-la com 

pedaços dispersos por todo o mundo. E não necessita de passar por nenhum 

tipo de purificação para depois se encontrar finalmente limpa. A Esposa de 

Cristo não pode ser adúltera, porque é incorruptível e pura. Só conhece uma 

casa, guarda a inviolabilidade de um único tálamo com pudor casto. Ela 

conserva-nos para Deus, ela destina para o Reino os filhos que gerou. Todo 

aquele que se separa da Igreja une-se a uma adúltera, afasta-se das 

promessas da Igreja: quem abandona a Igreja de Cristo não conseguirá as 

recompensas de Cristo (São Cipriano) (ESCRIVÁ, 2004, p.26) 

   Para Escrivá, a Santidade, rigorosamente, não significa senão união com Deus. 

A uma maior intimidade com o Senhor corresponderá, portanto, maior santidade. A Igreja foi 

querida e fundada por Cristo, que cumpre assim a vontade do Pai; a Esposa do Filho é 

assistida pelo Espírito Santo. A Igreja é a obra da Santíssima Trindade; é Santa e Mãe. 

   Podemos admirar na Igreja uma perfeição a que chamaríamos original e outra 

final, escatológica. Às duas se refere São Paulo na Epístola aos Efésios: Cristo amou a sua 

Igreja e por ela se entregou a si mesmo, para santificá-la, purificando-a no batismo da 

água, para fazê--la comparecer diante de si mesmo cheia de glória, sem mácula, nem ruga, 

ou coisa semelhante, mas santa e imaculada   (Eph V, 25-27.). 
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   A idéia de uma prática cristã de apostolado defendida por Escrivá é baseada na 

idéia gens sancta (I Pet II, 9.), povo santo. Gens sancta, povo santo, composto por criaturas 

com misérias. Esta aparente contradição marca um aspecto do mistério da Igreja. A Igreja, 

que é divina, é também humana, porque é formada por homens e nós, os homens, temos 

defeitos: Omnes homines terra et cinis (Ecclo XVII, 31.), todos somos pó e cinza. 

   Como resultado disso, o apostolado segue Nosso Senhor Jesus Cristo, que 

fundou a Santa Igreja, espera que os membros deste povo se empenhem continuamente em 

alcançar a santidade. Nem todos respondem com lealdade à sua chamada. E é por isso que se 

notam na Esposa de Cristo, ao mesmo tempo, a maravilha do caminho de salvação e as misé-

rias daqueles que o percorrem. 

O Divino Redentor dispôs que a comunidade por Ele fundada fosse uma 

sociedade perfeita no seu gênero e dotada de todos os elementos jurídicos e 

sociais para perpetuar neste mundo a obra da Redenção. [...] Se na Igreja se 

descobre alguma coisa que manifeste a debilidade da nossa condição humana, 

não deve atribuir-se à sua constituição jurídica, mas antes à deplorável 

inclinação dos indivíduos para o mal, inclinação que o seu Divino Fundador 

permite mesmo nos mais altos membros do Corpo Místico, para que seja posta 

à prova a virtude das ovelhas e dos pastores, e para que em todos aumentem os 

méritos da fé cristã24 (Pio XII, Encíclica Mystici Corporis, 29-VI-1943.). 

   Para Escrivá, se amamos a Igreja, nunca aparecerá em nós o interesse mórbido 

de pôr à mostra, como culpa da Mãe, as misérias de alguns dos seus filhos. A Igreja, Esposa 

de Cristo, não tem por que entoar nenhum mea culpa. Nós sim: mea culpa, mea culpa, mea 

máxima culpa! Este é o verdadeiro meaculpismo, o pessoal, e não o que ataca a Igreja, 

apontando e exagerando os defeitos humanos, que, nesta Mãe Santa, são uma conseqüência da 

ação nela exercida pelos homens. Ação que, aliás, só vai até onde os homens podem, porque 

nunca chegarão a destruir - nem sequer a tocar - aquilo a que chamávamos a santidade 

original e constitutiva da Igreja. 

  O mistério da santidade da Igreja — essa luz original, que pode ficar oculta 

pela sombra das baixezas humanas — exclui todo e qualquer pensamento de suspeita ou de 

dúvida sobre a beleza da nossa Mãe. Nem se pode tolerar sem protesto que outros a insultem. 

Não procuremos na Igreja os lados vulneráveis à crítica, como alguns que não demonstram ter 

fé nem amor.  Tal parágrafo confirma as palavras de Escrivá em Caminho: "945 É má 

disposição ouvir as palavras de Deus com espírito crítico". 
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     No século XVIII, o homem, ou a humanidade, torna-se o tema de um saber 

positivo que é contraposto à barbárie das práticas políticas, fundadas no mundo, na sua 

ordem, nos seres humanos, mas não no homem. Uma vez que o lugar de análise não é já a 

representação, mas o homem na sua plenitude, "trata-se de tornar manifestas as condições do 

conhecimento a partir dos conteúdos empíricos que este veicula" vii. 

   Como conseqüência, esta grande mutação do epistema ocidental rompe a 

unidade de uma história em que o princípio e o movimento de uma finalidade humana se 

estende até as mínimas parcelas da natureza vii. Ela quebra essa unidade em que mundo e 

homem perfazem uma história única. 

   Com efeito, o discurso fortemente unitário da providência cristã, organizado 

em volta do tema da união do homem com Deus, acabava de ser desmembrado, disseminado, 

desmultiplicado numa explosão de discursividades distintas que tomaram forma na história, 

na economia, na filologia, na biologia, etc. . E se é fato que os direitos do homem da 

Revolução consagram a separação entre o homem e Deus vii, isso não quer dizer que o homem 

se converta no objeto intemporal de um saber imemorial, pelo menos no tocante às suas 

prerrogativas. Tal separação não pode ser apreciada no discurso da Opus Dei, como nota-se 

em Caminho (1999, p. 85): "225 Seu pior inimigo é você mesmo". 

   A figura do homem e as reivindicações morais do humanismo são uma 

invenção recente. São o efeito e o instrumento de um dispositivo tecnológico complexo, 

implantado no fim do século XVIII para produzir discursos de verdade na política. Este 

dispositivo tem como núcleo o rito singular da celebração do contrato de aliança, que 

constituiu na Idade Média uma técnica de produção da verdade política. Sob a dupla forma de 

obediência e proteção, o contrato une um vassalo a um suzerano, por um lado pela obrigação 

de fé e homenagem (obediência), por outro pela obrigação de amparo e auxílio (proteção)vii.  

O retorno a essas relações de sujeição é parte importante no discurso da Opus Dei:  

941 Obedecer...Caminho seguro.Obedecer cegamente ao superior...-

caminho de santidade.Obedecer no teu apostolado...-o único caminho, 

porque, numa obra de Deus, o espírito há de ser: obedecer ou ir-se 

embora. (ESCRIVÁ, p.287) 

   A partir do século XVI, este rito não pára de se deslocar. Obedecendo sempre 

às formas jurídicas abstratas do contrato e da troca, o rito contratual incide cada vez mais 
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sobre as operações do corpo dos indivíduos, constituindo estes os elementos do contrato. Este 

movimento é acelerado, aliás, pelo desenvolvimento da economia de acumulação que remete 

os indivíduos para "o sistema fiduciário de um equivalente geral, a moeda". Com efeito, ao 

intensificar a sua relação analógica com este sistema, o dispositivo da representatividade 

popular, que traduz a nova sistematização do espaço e do corpo, vai sobrepor-se ao ritual 

feudal, isto é, aos mecanismos de constrangimento que o asseguram e ao saber muitas vezes 

complexo para que remete. Vale a pena ao falar sobre essa percepção do corpo nesse mundo 

imanente, como o homem e visto por Escrivá (1999, p188): "592 Não te esqueças de que és... 

o depósito do lixo... humilha-te; não sabes que é a lata do lixo." 

   Em Surveiller et Punir — Naissance de Ia Prison, Michel Foucault escreve 

que a vassalidade estabeleceu "uma relação de submissão altamente codificada, mas muito 

distante e que incide menos sobre as operações do corpo que sobre os produtos do trabalho e 

as marcas rituais da fidelidade" vii. Todavia, à medida que os processos econômicos e as 

estruturas políticas deixavam de encontrar nas injunções da aliança feudal um instrumento 

adequado ou uma relação satisfatória, o sistema representativo da soberania popular articulou-

as com as técnicas polimorfas de poder, que estão na origem de uma extensão crescente dos 

domínios e das formas de controle social. Dois trechos de Caminho  confirmam essa 

percepção sobre o desacerto entre o discurso religioso e esse novo homem:  594 Não és 

humilde quando te humilhas, mas quando te humilham e o aceitas por Cristo. (Escrivá, p.188) 

936  No Apostolado, estás para te submeteres, para te aniquilares, não para impor o teu 
critério pessoal. (Escrivá,p286). 

   O que é pertinente no dispositivo da aliança de vassalidade, é a ligação entre 

parceiros de estatuto definido. No dispositivo da representatividade popular, pelo contrário, o 

que acontece é uma intensificação da vida política, que é valorizada como objeto de saber e 

como elemento nas relações de poder. 

   Por outro lado, o dispositivo da aliança tem como função manter a homeostasia 

do corpo social. O dispositivo da representatividade soberana do povo, esse, tem como razão 

de ser a proliferação, a anexação e o controle das populações, de uma maneira cada vez mais 

global. 

   Podemos dizer, finalmente, que o dispositivo da aliança está estreitamente 

articulado com a economia, devido ao papel que pode desempenhar na transmissão e 

circulação das riquezas. Mas o dispositivo da representatividade não o está menos. 
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Acontecem, sobretudo, através dos conceitos de liberdade e igualdade formais, abstratas (que 

se associam ao conceito de riqueza abstrata, de valor), e através do conceito de escolha livre 

(que se associa aos conceitos de iniciativa e propriedade privadas, de livre concorrência, de 

mercado de trabalho, de oferta e procura). 

   Existe de duzentos anos para cá um sistema complexo para produzir discursos 

de verdade na política: um dispositivo de larga amplitude histórica, uma vez que imbrica a 

velha injunção da aliança com os métodos da representação soberana do povo. Por outro lado, 

este novo dispositivo dá conta do processo pelo qual a burguesia se tornou, no decorrer do 

século XVIII, a classe politicamente dominante. Através dele, pôde aparecer a democracia 

como a verdade da política: a democracia, isto é, "a implantação de um quadro jurídico 

explícito, codificado, formalmente igualitário e a organização de um regime de tipo par-

lamentar e representativo" vii. 

   No entanto, não é simplesmente ao nível da consciência, das representações e 

daquilo que se crê saber, mas ainda ao nível daquilo que torna possível um saber, que se faz o 

investimento político. Se o indivíduo é agora "o átomo fictício de uma representação 

ideológica da sociedade», nem por isso deixa de ser também «uma realidade fabricada por 

essa tecnologia específica do poder que se chama disciplina"vii. Torna-se o alvo de uma 

intervenção normativa, o objeto que ela pretende corrigir e transformar. 

   A forma jurídica geral que garante um sistema de direitos formalmente 

igualitários apoia-se em mecanismos minúsculos, quotidianos e físicos, apoia-se em todos 

esses sistemas de micro-poder essencialmente não igualitários e dessimétricos que são as 

disciplinas vii. E se, formalmente, o regime representativo permite que, direta ou 

indiretamente, com ou sem mecanismos de substituição, a vontade de todos seja a instância 

fundamental da soberania, as disciplinas, por seu lado, dão, na base, a garantia da submissão 

das forças e dos corpos. 

   Sob este ângulo de enfoque, a democracia traduz de alguma forma uma 

tecnologia de poder sobre os corpos. Quer isto dizer que a democracia não torna o corpo 

nacional em termos globais, como se fosse uma unidade indivisível ou uma massa indistinta 

de pessoas. Toma-o antes como um objeto de análise intensiva e pormenorizada, exercendo 

sobre ele uma coação e garantindo o controle da sua mecânica — movimentos, gestos, 

atitudes, rapidez. 
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   Por esta razão, podemos dizer que os caracteres fundamentais da prática 

democrática não relevam de uma representação da política mais ou menos inquinada pela 

ideologia, nem de uma denegação induzida de interditos. Os seus caracteres fundamentais 

correspondem, pelo contrário, às exigências funcionais do discurso que deve produzir a 

verdade. A democracia tem uma realidade específica, realidade essa permanentemente 

produzida à superfície, no interior pelo funcionamento de um poder que se exerce sobre 

aqueles que controla, vigia, amestra ou corrige. É pela encenação disciplinar, jogo de 

constrangimentos sobre os corpos, gestos e comportamentos, que a verdade democrática é 

produzida. E compreende-se que o poder normativo funcione facilmente dentro do sistema da 

igualdade formal. No interior de uma homogeneidade, que é de regra, ele introduz como 

imperativo útil e como resultado de uma medida, a gradação das diferenças individuaisvii. 

   A disciplina democrática é, deste modo, um engenho de poder que esquadrinha, 

desarticula e recompõe o corpo humano. Esta mecânica define o modo como se pode colocar 

as mãos sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para 

que operem como se deseja, com as técnicas, a rapidez e a eficácia que se determina. "Poder 

infinitesimal sobre o corpo ativo", dirá Michel Foucault vii. 

   Enquanto a finitude passava a ser pensada, com Kant, numa referência 

infindável a ela própria, assim se constituindo a figura do homemvii, a Igreja desenvolvia a 

dogmática, a catequese e a apologética. Invertendo o pensamento de Michel Foucault, 

podemos dizer, com verossimilhança, que a análise de tudo o que geralmente pode oferecer-

se à experiência do homem parece tornar-se na analítica daquilo que o homem é na sua 

essência vii. 

   Conhecemos a exigência de verdade professada desde o século XVIII pelo 

poder jurídico-político: a lei penal deve representar unicamente aquilo que é útil a uma 

sociedade vii. Garantindo, com efeito, um sistema de direitos formalmente igualitários, as leis 

positivas elaboradas pelo poder jurídico-político já não deviam transcrever em termos 

positivos a lei natural nem a lei religiosa ou moral. 

   No plano representativo do poder jurídico-político tudo se passa como se a 

religião deixasse de ser um poder autônomo (o poder espiritual) e a política se tornasse 

religiosa. Daí que Michel de Certeau veja no surgimento da idéia de democracia "a vontade 

de gerir uma multiplicidade de convicções que se substituem à fé que fundara uma ordem" vii. 
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   Com a ruína do poder eclesiástico, as crenças refluíram para o domínio 

político. A democracia exprime, nesse sentido, um poder que já não vem de Deus, mas da 

sociedade, um poder que vem do mundo, de baixo e não de cima. E assim se produz um 

regresso do recalcado "pagão": Rousseau denomina-o a "incarnação" ou a historicização de 

uma "religião civil" vii. Foram subalternizadas, controladas, as Igrejas, e manipulados os 

valores divinos ou celestes. 

   Mas por aí se insinuou a indisciplina moderna: aos olhos da Igreja o sistema 

jurídico-político aparece, desde o século XVIII, como um domínio de reconhecida fragilidade, 

uma vez que é permeável, ou corrompido mesmo, pelo pecado. Superfície onde se repercutem 

os pecados filosóficos, este sistema constitui a matriz de uma teratologia própria: a da sua 

constituição, natureza, concepção e práticas. Quer isto dizer que lhe são congênitos o 

naturalismo (pelo recurso ao estado natural), o agnosticismo (com a promulgação dos direitos 

fundamentais), o laicismo (pelo estabelecimento do pacto social: soberania da vontade geral e 

individualismo de Estado), enfim, o anti-clericalismo vii. E depois, caso não fosse controlada, 

a prática política tanto podia transmitir monstros como criá-los para as gerações futuras: 

aanarquia e o socialismo — a barbárievii. Para  a Igreja retornar seu controle sobre o homem, 

seu inimigo declarado é o corpo: "180 Onde não há mortificação, não há virtude" 

(Escrivá,p.74),. 

   A modernidade representa, de fato, para a Igreja a origem de um desvio 

teratológico do humanismo e da razão: dir-se-á que não há mal-estar ou perturbação social 

para os quais não tenha sido imaginada pelo menos uma parte de etiologia religiosa. Das lutas 

operárias à desumanidade do trabalho nas fábricas e nas minas, da mendicidade à perda 

desprestígio da realeza e às crises políticas, de tudo se faz rede para uma densa teia de 

causalidade religiosa.  

   Antes de mais, a tecnologia da recristianização vai constituir um conjunto de 

táticas de objetivação da indisciplina e dos indivíduos a disciplinar: uma arte das energias que 

se combatem, das imagens que se associam, uma fabricação de ligações estáveis que desafiam 

o tempo. A prática política foi constituída como objeto moral e desse modo separada do grupo 

dos bárbaros, que foi preciso exorcizar como perigosos, porque cheios de vícios e causadores 

das maiores desgraças. Expurgar esses perigos, vícios e desgraças para o Opus Dei só é 

possível por meio do sacrifício corporal, comum aos Padres do Deserto e a Igreja Medieval: 
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"208 Bendita seja a dor. Amada seja a dor. Santificada seja a dor...glorificada seja a dor!" 

(Escrivá,p.81). 

   Para a indisciplina moderna (naturalismo, agnosticismo, laicismo, anti-

clericalismo) vai-se assim encontrar o castigo adequado. O pecado, "a crise espiritual", "a 

decadência moral", a irracionalidade, a mentira e a degenerescência constituem um jogo de 

signos-obstáculos que submetem o movimento das forças sociais a uma relação de poder. 

Emile Poulat fala a este propósito do «sonho de uma razão cristã marcada pela recordação de 

ter sido a norma de toda a razãovii.Vejamos um outro ponto de Caminho, que mostra que 

passa pelo castigo ao corpo a volta a essa era: "175 Nenhum ideal se torna realidade sem 

sacrifício. Negue-se a si mesmo. É tão lindo ser uma vítima! "(Escrivá,p.73). 

   Parece-nos, pois, indubitável que a arte da vigilância e do controle católicos 

assenta numa tecnologia da representação. No entanto, ainda que aí encontre a sua 

justificação, este sistema de autoridade e de poder não pode derivar exclusivamente de opções 

morais. É que o investimento político não se faz apenas ao nível da consciência, das 

representações ou do que se julga saber; faz-se também, e sobretudo, ao nível daquilo que 

torna possível um saber. Neste sentido, podemos dizer que os caracteres fundamentais do 

catolicismo social correspondem menos à reativação dos restos de uma ideologia ou a uma 

denegação induzida de interditos do que às exigências funcionais de um discurso que deve 

produzir a verdade. 

   O catolicismo social é produzido pelo jogo desses rituais de verdade em que 

consistem a "sã filosofia" (philosophia perennis) vii e a ciência política "verdadeira" 

(democracia cristã) vii. Funcionam tais rituais pelo recurso ao dispositivo da confissão, uma 

das técnicas habitualmente mais valorizadas para produzir a verdade. Michel Foucault 

assinala-a "ao lado dos rituais da prova, dos testemunhos, das cauções dadas pela autoridade 

da tradição, e também dos processos científicos da observação e da demonstração" vii. 

   Os domínios da ciência e da prática política não são, de fato, colocados pela 

Igreja sob a alçada exclusiva da obediência. Também o registro da confissão exerce sobre 

eles alguma jurisdição. Os tempos modernos tinham-se constituído numa fonte geradora de 

indisciplina. Por essa razão devia o homem confessar a sua fé ocidental e cristã e o seu 

pecado. Através de tal mecanismo, aproximamo-nos, com efeito, dessa zona turva, desse 

extremo limite em que se enuncia a confissão de se ser culpado. Exigida pela Igreja, 

necessária para o diagnóstico (confessar a fé é reconhecer-se culpado do ateísmo), a 
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confissão produz ela mesma a salvação: mediante uma palavra de amor, obtém-se a 

libertação do mal vii. 

   A Igreja consagra, portanto, a interferência de duas modalidades de produção 

da verdade, ou seja, de duas formas de fixação da crença, a saber: a prática da confissão e os 

processos da discursividade científica. Esta, por sua .vez, é corrigida pela apologética vii, 

sendo as suas regras ajustadas à antiga prática da confissão. 

   Pela pressuposição de uma verdade geral e difusa, a pastoral cristã (a 

dogmática, a catequese e a apologética) atribui-se como dever fundamental a tarefa de fazer 

passar pelo crivo incessante da palavra (crente) tudo o que esteja em linha com a 

espiritualização da sociedade. Nisso consiste a confissão. 

   Ter que dizer a "palavra", poder dizê-la em todo o lugar e a propósito de tudo, 

funda a sua justificação no princípio de que a religião é dotada de uma verdade inesgotável e 

polimorfa, o que nos situa bem portas adentro da idade da "confissão infinita" e da 

"objetivação constrangente", para utilizar expressões habituais em Michel Foucault vii. O 

catolicismo social, enquanto palavra levada até aos confins da sociedade e aí dita em toda a 

minúcia, reencontra o conceito de disciplina, concebida esta como "anatomia política do 

pormenor". 

   Tenhamos em atenção, no entanto, que a disciplina das técnicas do dispositivo 

de recristianização é diferente das "disciplinas" de tipo monástico, que de há muito recorrem a 

uma prática do detalhe. Estas últimas têm como função assegurar renúncias em vez de 

acréscimos de utilidade. Além disso, muito embora as "disciplinas" ascéticas impliquem a 

obediência a um outro, a finalidade principal que têm em vista é o aumento do domínio de 

cada um sobre o seu próprio corpo. Há duas passagens que colocam em xeque a afirmação, 

uma vez que todos somos chamados a ser santos, veja o que propõe a Opus Dei: 

 

143 Para defender sua pureza, São Francisco de Assis rolou na neve, São 

Benedito atirou-se em espinheiros, São Bernardo mergulhou num lago 

gelado... Você... o que fez? (ESCRIVÁ, p.63-64) 

227 Se você compreender que seu corpo é seu inimigo, é um inimigo da 

glória de Deus desde que é um inimigo da sua santificação, por que você o 

trata tão delicadamente? (ESCRIVÁ, p.227) 
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   Na tradição moderna da eminência do pormenor vão entretanto alojar-se, sem 

dificuldade, todas as minudências da educação cristã, das associações e dos partidos cristãos, 

todas as formas afinal de exercício cristão. Para o homem disciplinado, como para o 

verdadeiro crente, nenhum detalhe é indiferente, menos, sem dúvida, pelo sentido que aí se 

esconde, que pela amarra que o poder nele encontra. 

   Sob este ângulo de análise, os sonhos da "philosophia perennis" e da 

reinstauração de tudo em Cristo, no século XIX, não passam da réplica católica ao sonho da 

sociedade perfeita visionada pelos filósofos e moralistas novecentistas vii. No entanto, a sua 

referência fulcral não estava tanto no estado de pecado quanto nos mecanismos 

meticulosamente subordinados de uma máquina ou de um aparelho administrativo (os 

manuais neotomistas e os grupos católico-sociais). O ponto de aplicação da norma disciplinar 

não é a representação. É o corpo, o tempo, os gestos e as atividades de todos os dias. E se é 

certo que ela também se aplica à alma, é só na medida em que esta é uma sede de hábitos. 

   A referência fundamental destes sonhos de cristandade, por outro lado, não 

estava tanto na aliança com Deus, quanto nas coerções permanentes. Não se tratava tanto da 

soberania de Cristo-Rei, quanto de uma manipulação refletida do indivíduo crente, através de 

exercícios e de um adestramento infinitamente progressivo. E se tivermos em atenção os 

instrumentos utilizados, podemos dizer que não são já os jogos de representação que são 

postos a circular ou que saem reforçados, mas as formas de coerção, os esquemas de 

constrangimento aplicados e repetidos. 

   Enfim, a restauração cristã não se subordinava antes de mais à vontade de 

Deus, mas à docilidade automática dos homens, à sua sujeição a uma coação imediata. Aquilo 

que se procura reconstituir através desta técnica normativa, através desta técnica de correção, 

não é sobretudo o estado de graça da civilização ocidental cristã, contido nos interesses 

fundamentais da aliança com Deus. Procura-se reconstituir, sim, o sujeito obediente, o 

indivíduo submetido a regras, a ordens e hábitos, o indivíduo submetido a uma autoridade (a 

autoridade da Igreja), que em si deve funcionar automaticamente. 

   É isto, no fim de contas, a confirmação daquilo que Michel Foucault define 

como "o sonho militar da sociedade", que desde o século XVIII se impõe a todo o sonho 

político e religioso. Enquanto os juristas, os filósofos e os teólogos procuram, quer no pacto 

social quer na aliança com Deus, um modelo para a construção ou reconstrução da sociedade, 

os militares, e com eles os técnicos da disciplina, fabricavam as técnicas de coerção indi-

vidual e coletiva dos corpos. 
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   As disciplinas reais e corporais, em que consistem as técnicas do dispositivo de 

recristianização, constituíram o subsolo da espiritualização da sociedade, ou seja, da 

reinstauração de tudo em Cristo. De pouco valia a aliança com Deus ser concebida como 

fundamento ideal do direito e do poder políticovii. O panoptismo confirmava-se por todo o 

lado como o processo técnico da coerção. Em contraposição aos quadros formais que a 

sociedade se dera, ele trabalha incessantemente e em profundidade as estruturas jurídicas da 

Igreja e da sociedade, para aí fazer funcionar os mecanismos efetivos do poder. O catolicismo 

social aprendia a democracia no Evangelho vii, mas recorria também às disciplinas que 

garantiam a obediência católica na base. 

   Dizer a verdade, dizer a "caridade"  é, com efeito, o termo correlativo de uma 

tecnologia de poder sobre os corpos. Através de tal processo faz-se funcionar, numa prática de 

tipo moral, a exigência de uma obediência total e minuciosa. É essa a presunção da Igreja: se 

a verdade é dita por todo lado, acabará por se fazer obedecer. Ou seja, formar-se-á um sujeito 

obediente, vergado à forma simultaneamente geral e meticulosa do poder católico. 

   Uma palavra íntegra deve pois se fazer ouvir na integralidade: do indivíduo à 

família, da classe operária ao Estado e às leis. É que, se por um lado, os perigos ilimitados em 

que a prática política nos pode induzir justificam o caráter exaustivo do exame a que é 

submetida (integralidade das aplicações do dogma), por outro, a utilização da religião como 

uma palavra a proclamar torna possível que os mecanismos da obediência venham a funcionar 

na formação de um discurso apologético (integridade do dogma). 

   O discurso de verdade é ainda, enquanto princípio de ação, o discurso precioso 

e desejável, a "negação, a indiferença, a dúvida apenas criam o vazio . Parafraseando Pierre 

Legendre, digamos que a dúvida "não deixa andar". Quer dizer, se é inegável que há poder 

nas palavras vii, é de um poder ritualizado que se trata. Com efeito, as palavras retiram o seu 

valor exclusivamente das Instituições ou dos rituais institucionais vii. 

   Respondendo ao desejo e exercendo o poder, o discurso de verdade da Opus 

Dei é, deste modo, o oráculo de uma revelação. É um discurso que se investe de sagrado pela 

sua vontade transistórica e militante, a qual nas suas formas extremas se deixa possuir por 

todas as verdades, a da religião e a de que todos fomos chamados a ser santos. 

   Uma vez que a ordem discursiva de Escrivá está arraigada numa providência 

pré-discursiva, a onipotência e a onisciência do discurso não só não podem explicar-se pelos 

meios habituais da razão humana, como também haverá toda a vantagem em não as 

interrogar muito. Enraizada num além-discurso, a vontade de "fazer crer" desenvolve-se 
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como um germe e não como uma linha; manifestando uma essência e ameaçando com o 

segredo, é uma contra comunicação, é uma vontade que intimida vii. 

   Interrogar o discurso da Opus Dei sobre o que ele faz, ler a sua produção, ou 

seja, a sua prática, por outros mecanismos que não o comentário autorizado e a glosa, 

problematizar o fundamento da sua autoridade, é duvidar, é insinuar a suspeita de falsidade 

no discurso de verdade, é expor-se, em conseqüência, às suas medidas de exclusão, ao seu 

anátema.  

   Instaurando um retorno do saber à sua parentela com a "divinatio", o discurso 

analisado vive a realidade da ancoragem do saber na “verdade”.  

   A relação do homem e do infinito dá-se como anterior à empiricidade do 

homem e ao conhecimento que desta ele possa tomar; pouco importando que tal relação seja 

concebida como criação ou queda, ligação da alma e do corpo, determinação no interior do 

ser infinito, ponto de vista singular sobre a totalidade, conexão da representação e da 

impressão. 

   Uma verdade prévia é assim projetada e posta a funcionar como lei do 

discurso, como regra a que o discurso obedece. O discurso de verdade é o discurso ancorado 

na "natureza humana", sendo esta uma "realidade imutável e eternamente verdadeira", isto é, 

uma realidade em que são inscritas as verdades, as significações prévias que constituem a lei 

do seu funcionamento: ordem, bem, verdade, justiça. 

   Toda a crença supõe simultaneamente atos de fidelidade auto-implicativos (os 

credos, as orações litúrgicas), e atos de abjuração (as renúncias). Por outras palavras: "a 

doutrina liga os indivíduos a certos tipos de enunciação e interdiz-lhes, por conseguinte, 

todos os outros; mas, em contrapartida, ela serve-se de certos tipos de enunciação para ligar 

os indivíduos entre si e diferenciá-los de todos os outros" . 

   Por outro lado, e ao mesmo tempo que é definida a ordem, é excluída a 

desordem: é esconjurado todo o pensamento que não queira submeter-se .a esta lei (natural) 

— uma natureza imutável e eternamente verdadeira — nem deseje pensar o sentido já 

murmurado nas coisas. Pois como afirma o fundador da Opus Dei em Caminho: "620 Se a 

obediência não te da paz, é porque é soberbo". (Escrivá, p.194) 

   Por necessidade apologética, a verdade é um acato de enunciação ritualizado, 

eficaz e justo, que "essencializa" a política, a ideologia, a ordem. E assim se nos depara o tipo 

de disciplina e de controle que esta vontade de verdade determina: um sistema de intermitente 

constrangimento na sua trilogia eugênica, ética e aretológica. 
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CONCLUSÃO 

 

  A distinção entre clérigos e leigos é um dos fundamentos da sociedade 

medieval e de sua ideologia. A Opus Dei rompe um paradigma da Igreja Católica ao propor, 

assim como na Igreja Primitiva, um convívio fraterno entre clérigos e leigos. No entanto, a 

leitura do Evangelho nos primeiros séculos permitia diferentes interpretações, coisa ao que 

acredito pudemos demonstrar não encontra eco na proposta de evangelização presente no 

discurso da Opus Dei, que se centra no cânon à revelia de qualquer acontecimento recente, 

como os Evangelhos de Tomé, Judas entre outros, isso sem falar do surgimento e 

consolidação da crítica textual bíblica.  

De natureza inicialmente religiosa, já que ela se refere aos diferentes estatutos 

e funções no interior da eclesia entendida como a reunião de todos os cristãos, esta distinção 

atinge na realidade todo o funcionamento da sociedade: ela concerne estatutos jurídicos, 

formas de cultura, modos de vida distintos. Ao romper com essa lógica, a Opus Dei tende a 

acentuar no espírito humano uma divisão bem mais profunda que caracteriza todas as 

representações do mundo cristão: entre espiritual e temporal, sagrado e profano e, em suma, 

entre Deus e os homens. 

   Assim, os conversos que antes dependiam de um mosteiro, onde eram 

submetidos a uma regra que os tornava monges, não precisam de nada além da disciplina, 

muita disciplina, fé e um tanto de mansidão para santificarem sua vida. Talvez os eremitas, às 

vezes monges ou clérigos que partiram para o "deserto", outras vezes leigos que fizeram voto 

de solidão conciliam-se na proposta de apostolado da Opus Dei, pois podem ser inflexíveis 

com sua fé, usarem métodos contínuos de mortificação do corpo e ainda assim estar entre os 

seus revigorando a fé dos homens imersos na modernidade, o que ao meu ver exige redobrada 

disciplina, garantida por métodos que podemos sem sombra de duvida concordar em dizer que 

são anacrônicos e inumanos, não só pelo sofrimento físico que impõem ao seguidor, mas 

principalmente pela destruição psicológica de um indivíduo que, muitas vezes, é um  idealista 

e ao encontrar-se institucionalizado sofre continuadamente uma série de humilhações, todo 

tipo de segregação e delações de seus pares por meio das chamadas conversas fraternas.  

   Entretanto, discordo de muitos críticos da Opus Dei que a consideram, muitas 

vezes, uma seita, uma excrescência  na doutrina católica, pois não o é, como consideramos ter 

demonstrado por meio da análise de seu discurso e do entendimento de sua formação 
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discursiva e ideológica, ao que tudo indica a prelazia pessoal, asseverada pelo direito 

canônico, goza do prestígio do poder central da Igreja, entre eles quatro papas 

sucessivamente, o que demonstra essa ligação inexorável. Culturalmente, acredito que esse 

distanciamento deve-se aos anos em que vivemos sob a influência de grande parte de padres e 

bispos cuja formação estavam mais alinhadas à Teologia da Libertação, daí a necessidade de 

ao ver uma Igreja com que muitos de nós não nos identificamos, automaticamente colocamo-

nos na defensiva afirmando que não é Igreja. 

   A problemática legal enfrentada pela Opus Dei até o status de prelazia pessoal 

não é nova na história da Igreja e remonta o problema das cidades, em particular no norte da 

Europa, no final da Idade Média, com as beguinas cujo "estado intermediário" 

(Zwischenstand) causa imensas dificuldades à autoridade eclesiástica: elas são plenamente 

leigas, mas pretendem viver coletivamente seguindo uma "regra", ou melhor, um regulamento 

próprio ao seu estabelecimento ou às beguinarias de sua cidade. 

   A duplicidade dos teólogos fica evidente no contexto em que vivemos, pois o 

que é pecado hoje. A definição do pecado, ou o modo de o definir, liga-se à do 

arrependimento. Terem descoberto a "negação da negação" pareceu-lhes tão tentador que a 

foram aplicar ao arrependimento, fazendo, desse modo, do pecado uma negação. — Seria 

interessante de resto, ver alguém mais bem preparado esclarecer se esta lógica pura, que 

lembra as primeiras relações da lógica com a gramática — duas negações valem uma 

afirmação — ou com as matemáticas, se esta lógica pura vale na ordem do real, no mundo das 

qualidades, se a dialética das qualidades não é uma outra dialética. Se a "passagem" não tem 

aqui uma outra função. Sob a aparência de eterno, à maneira de eterno etc.... o sucessivo não 

existe, logo tudo é, e não haverá passagem. "Por" neste médium abstrato é pois ipso facto o 

mesmo que "anular". Todavia considerar deste modo o real frisa na verdade a loucura. Muito 

in abstracto também se pode dizer que o perfeito se segue ao imperfeito. Mas, em realidade, 

se alguém daí concluísse, como conseqüência automática e imediata, que um trabalho que não 

chegou a concluir (imperfectum) está concluído, não seria esse alguém um louco? De outro 

modo não se procede com essa pretensa posição do pecado, quando o médium em que 

exposto é o pensamento puro. 

   Deixando de lado todos estes problemas, sérios, pois via de regra tem sido o 

pecado, ou a ausência de virtude que tem ditado as modernizações da Igreja, atenhamo-nos 

apenas ao princípio cristão de que o pecado é uma posição — não todavia como a um 
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princípio inteligível, mas como um paradoxo no qual é necessário acreditar. Revelar a 

contradição de todas as tentativas de compreender, é já colocar o problema na sua verdadeira 

perspectiva, tão claro se torna então que é necessário deixar à fé o saber — se se deve ou não 

crer, ou ainda algo que não pretendemos de maneira nenhuma fazer aqui foi tentar determinar 

a maneira correta de crer. Entendo — o que de modo algum é demasiado divino para ser 

compreendido —, se se quer por força compreender e que não se possa achar bom senão 

aquilo que se dá ares de tudo compreender, que se considere estéril a minha atitude. No 

entanto, se o cristianismo só tem vida se for objeto de crença e não de compreensão, se for 

necessariamente "ou um ou outro", objeto de fé ou de escândalo: onde estará então o mérito 

de procurar compreender? Não se tratará antes de insolência e leviandade, em querer 

compreender aquilo que não quer ser compreendido?  

   Para mim, numa época tão especulativa, na qual todos "os outros" tanto se 

agitam para compreender, é um dever profundamente ético, e que talvez exija muita 

abnegação, confessar que não temos o poder nem tampouco o dever de compreender. Por 

conseguinte, a necessidade provável da nossa época, dos cristãos de hoje é precisamente um 

pouco de ignorância socrática pelo que toca ao cristianismo. É bem "socrática" que eu digo e 

minha crítica à Opus Dei deve-se ao fato de considerá-la uma nova sociedade dos filósofos, 

proposta por Platão, que não por acaso foi classificada por Popper como um inimigo da 

sociedade aberta. No entanto, não podemos esquecer que a ignorância de Sócrates era uma 

espécie de receio e de culto de Deus, que confesso permeou todo o desenrolar deste trabalho. 

Ela transpunha para grego a idéia judaica do terror de Deus, começo da sabedoria. Era por 

respeito da divindade que ele era ignorante, e, tanto quanto o podia um pagão, que guardava 

como um juiz a fronteira entre Deus e o homem, tratando de reforçar a diferença de qualidade 

entre eles por um fosso profundo, a fim de que Deus e o homem não se confundissem, como 

os confundiram philosophice, poetice etc. Essa é a causa da ignorância de Sócrates. Eis 

porque a divindade nele reconheceu o mais alto saber. Porém o cristianismo ensina-nos que 

toda a sua existência não tem outro fim senão a fé. Por isso seria uma piedosa ignorância 

socrática o defender por ignorância a fé contra a especulação, velando por reforçar com um 

profundo fosso a diferença de natureza entre Deus... e o homem, como o fazem o paradoxo e 

a fé, a fim de que Deus e o homem, pior ainda do que no paganismo, não se confundissem, 

como se fez na filosofia e na poesia. Caminho representa o ideal religioso da Opus Dei, 

Josemaría Escrivá é Igreja por isso.   
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Tendo proposto como objetivo geral desta tese entender como um discurso aparentemente 

anacrônico e sua enunciação mantêm-se como elemento de ligação de inúmeras pessoas 

durante tantos anos, espero ter demonstrado que o discurso da Opus Dei reproduz modelos 

consagrados de discursos arquetípicos religiosos , que não só retomam questões centrais do 

cânom católico, mas dialogam com ele e o atualizam trazendo a luz da teologia questões 

atuais ainda que de maneira periférica como a união civil de pessoas do mesmo sexo e o 

aborto, aproveitando essas oportunidades toponímicas como maneira de angariar a simpatia 

de parte das pessoas mais conservadoras e identificadas com um poder central e habituadas à 

sujeição pacífica aos discursos “de verdade”. 

   Os objetivos específicos deste trabalho ao tentar compreender as bases deste 

discurso e sua enunciação, eu creio, foram alcançados uma vez que discorremos largamente 

sobre os fundamentos filosóficos e teológicos nos quais o discurso se baseia, bem como foi 

amplamente identificado o discurso da Opus Dei como o discurso dominante da classe 

dominante, responsável pelas vozes que lhe são constitutivo e professam-no. També considero 

um importante exercício dissertativo ter estudado a forma como esse discurso vem se 

estabelecendo, a reboque da figura de seu idealizador, São Josemaría Escrivá, e estabelecendo 

inúmeras relações dialógicas e interdiscursiva com outras fontes da Patrística e do hall de 

santos católicos, tal como São Francisco de Assis e São Tomás de Aquino, legitimando sua 

enunciação para dar resposta a um desejo humano profundo de busca pela “verdade” e como 

essa busca, até hoje insólita e solitária, relaciona-se com essa sociedade contemporânea 

excessivamente materialista e antropocêntrica para alguns de nós.  

                         Diante da hipótese que a Igreja e seu cânon efetivamente corroboraram para a 

construção de discursos como esse, à luz das discussões dos primeiros séculos da Igreja, 

apontados nos debates da Patrística e nas preocupações com um mundo em desequilíbrio 

combatido pelos Padres do Deserto, sempre tendo como referência o livro-base da prelazia 

“Caminho”, pode-se concluir que é ele a obra basilar da Opus Dei, que congrega almas em 

torno da lembrança e dos ensinamentos de seu fundador Josemaría Escrivá, que como vimos 

apesar de não gozar do prestígio de todos os católicos e aparentemente ter tido um processo 

de canonização bastante questionado e criticado é responsável pela primeira e única prelazia 

pessoal do papa, instaurada em 1982 e pelo papa João Paulo II. 

   Ora, se todo discurso é uma prática social e ao mesmo tempo é o reflexo e o 

instrumento de luta, ele é também objetivo da luta, enfim, “o poder de que procuramos 
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apoderar-nos”, no caso do discurso religioso da Opus Dei, apoderar-se de nosso coração, 

mente, corpo e alma. e de todos os conflitos de saber porvir. 

   Mais do que estudar o comportamento dos membros da Opus Dei (procurando 

a origem da sua regularidade numa estrutura social, num inconsciente coletivo, ou numa certa 

atitude moral), procurei questionar se em tais condutas não estava investida de um domínio 

de valor e de utilidade. E aí está a razão por que a nossa análise incide continuadamente  

sobre as relações de poder mais imediatas e mais localizadas que determinam a regularidade 

da prática discursiva da Opus Dei (comportamentos, decisões, conflitos, táticas) e, por outro 

lado, sobre as formas de saber em que consistem os seus sistemas de valores e os seus 

dispositivos de normalização. Uma prática discursiva é, com efeito, uma tecnologia de 

normalização e de controle da vida e dos corpos, isto é, um espaço de distribuição e de 

dispersão de valores, um sistema de normas, um campo de oposições estratégicas onde a 

resultante deste processo é a artificialização da vida dos sujeitos subordinados a esse discurso. 

   A partir das diferentes perspectivas cristãs apresentadas, espero ter sido capaz de 

tornar mais objetivo o entendimento acerca do movimento dialético existente entre os limites 

da razão e o “Caminho” para a fé proposto pela Opus Dei.  

   Há discursos religiosos que procuram legitimar o estado de coisas, no entanto 

outros o confrontam pela força do exemplo e da evangelização. Parece-me demasiado cedo 

especular sobre qualquer que diga respeito ao século corrente, exceção feita a crescente 

importância atribuída à religião na esfera do público e do laico, em temas recentes.  

   A proposta discursiva da Opus Dei pelo que demonstrei tenta harmonizar a 

ruptura espiritual proposta pelos Padres do Deserto, uma vez que seu processo de seleção 

acontece privilegiando os melhores, os mais dedicados alunos, nas melhores escolas, para 

mostrar que se pode ser ótimo no saber, na cultura, na posse de bens e que não ha 

incompatibilidade nenhuma em viver em meio ao mundo com valores espirituais severos que 

não são dispostos de acordo com a platéia ou a conveniência do fiel. 

   O objetivo de Caminho é legitimar uma nova forma de encarar o catolicismo e 

criar para isso um referencial teórico consistente embasado em muitas outras literaturas, no 

entanto a opção estética adotada prima, antes de tudo pela funcionalidade no recrutamento de 

novas almas para a “Obra”, formando uma espécie de Tropa de Elite do catolicismo em todo 

mundo e para isso sua ideologia e centrada em 3 conceitos fundamentais para os quais 

qualquer neófito que pretenda freqüentar a Obra deverá estar atento para manter a pureza da 
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alma sob estrita vigilância do grupo e de um diretor espiritual: a santificação do trabalho, ser 

contemplativo no meio do mundo e alerta sobre a sua filiação divina, tendo como objetivo ao 

que tudo indica formar o homem novo de que fala São Paulo. 

    Vale lembrar que no mundo de hoje, nem o valor da razão é absoluto, nem o 

valor da fé, ambos são determinados pela urgência de ser num dado contexto histórico que 

atualmente desacredita em ambos.  
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ANEXO 1 

GLOSSÁRIO 

 

ACES: Ação Cultural Educativa e Social (Brasil) 

ACTEC: Association for Cultural, Technical, and Educational Cooperation (Associação para 

Cooperação Cultural, Técnica e Educacional): organização de desenvolvimento belga. Sua 

verba para 1993 foi de US$ 867.000 - dos quais 30% vieram de iniciativas privadas e 70% de 

fundos públicos, incluindo a União Européia. ACTEC trabalha em sete países no centro da 

África, assim como na América do Sul também. 

ADEF: Associação do Desenvolvimento da Família - ministra cursos dados por 

"orientadores familiares pós-graduados pelo Instituto de Ciências da Educação, da 

Universidade de Navarra, Espanha". 

Administrações Extraordinárias: locais onde se encontram numerárias auxiliares morando, 

um oratório, porém não têm um Conselho Local. 

Admissão: uma vez escrita a "carta ao Padre", solicitando a incorporação ao Opus Dei, a 

"admissão à experiência" é aceita pelos superiores. A admissão não implica em nenhum 

vínculo legal: apenas um compromisso moral em relação à Obra. Isto quer dizer que, durante 

esse período de provação-teoricamente! - os superiores podem aconselhar a alguém que vá 

embora, assim como qualquer pessoa tem o direito de mudar de idéia e sair do Opus Dei, sem 

desrespeitar nenhuma regra. Após no mínimo cinco anos, a admissão pode ser definitiva. 

Ad monitiones: repreensões oficiais feitas a membros do Opus Dei, em ocorrências graves. É 

necessário um mínimo de três "ad monitiones" para demitir um associado. 

Ad jumentum: como um burro (Escrivá fazia coleção de burrinhos). No livro É Cristo que 

Passa, Ponto #181, encontra-se esta homilia, feita por Monsenhor Escrivá, na festa de Cristo 

Rei (22 de novembro de 1970). "... quanto a mim, não me humilha reconhecer-me aos olhos do 

Senhor como um jumento: sou como um burrinho diante de Ti; mas estarei sempre a teu lado, 

porque me tomaste pela tua mão direita, Tu me conduzes pelo cabresto". 
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Adscritos: membros do Opus Dei, que, geralmente por motivos familiares, de saúde ou 

trabalho, não moram em Centros da Obra. Corno os numerários, comprometem-se a viver 

como se efetivamente tivessem feito votos de pobreza, castidade e obediência. 

Ad usum nostrorum: para nosso uso = expressão em latim, utilizada para se referir a 

documentos ou livros que não se encontram nos arquivos oficiais da Igreja Católica e, muito 

menos, em qualquer livraria apostólica, bibliotecas em geral, ou especializadas. Emprega-se 

este termo também para especificar documentos, ou livros, somente utilizados dentro da Obra, 

normalmente designados como documentos internos. 

Assessoria Regional: grupo de mulheres, que governa toda a Seção Feminina em uma 

"região"; por exemplo: no Brasil, a /Assessoria Regional fica no Centro Jacamar, da Rua 

Maestro Cardim, 1.074 (Bela Vista). 

AFESU: Associação Feminina de Estudos Universitários (Brasil): sediada em São 

Paulo, Capital (Av. Prof. Alfonso Bovero, 153 - Sumaré) é a mantenedora oficial da maior 

parte dos Centros da Seção Feminina, assim como Escolas de Hotelaria (destinadas a moças de 

baixa renda), "excelentes, locais para captação das numerárias auxiliares". 

Ajudar na casa: termo utilizado apenas para as numerárias "novatas", na Seção Feminina da 

Obra.-Consiste em fazer o trabalho de "administração" na Residência, ajudando e aprendendo 

com as numerárias que já estavam encarregadas dessas obrigações: resume-se a limpar, lavar, 

passar, cozinhar, jardinagem e tarefas manuais em geral, independentemente do nível social ou 

acadêmico da numerária. 

Amigos: membros do Opus Dei são encorajados a fazer muitos amigos, com a única intenção 

de trazer "vocações" para a Obra. Estes "amigos" serão descartados assim que "apitarem", ou 

decidirem - definitiva e sabiamente! - que não vão ingressar na Instituição. 

Amizades Particulares: dentro da Obra, isto é traduzido como homossexualismo . 

Anel de Fidelidade: após realizar a cerimônia de "fidelidade", numerárias 

auxiliares,numerários e adscritos farão uso de um anel - custeado por suas famílias!!! - no dedo 

anular da mão esquerda, como símbolo de um compromisso definitivo.  

Angelus ou Regina Coeli: na Igreja Católica, tradicionalmente, a oração "Angelus" 96 é 

recitada ao meio dia, e às seis horas da tarde. Faz parte do "plano de vida" do Opus Dei, rezá-lo 

                                                 
96 "Angelus": esta oração está disponível no site www.loreto.org.br/angelus.asp. 
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o mais próximo possível do meio dia. Durante a época pascal (Domingo de Páscoa, até 

Pentecostes), membros substituem esta oração por "Regina Coeli".  

Anticlericalismo Santo: oposição ao clero ou hierarquia da Igreja, especialmente em se 

tratando de assuntos públicos. Uma postura de laicismo extremo, promovida pelo próprio 

Fundador da Obra.  

 (os) Antigos (ou os Primeiros): homens e mulheres que entraram na órbita do Opus Dei 

durante a década dos anos 40 e 50. 

Apitar: termo que se refere ao momento que o jovem escreve a "carta" ao "Padre",solicitando 

incorporar-se ao Opus Dei, ocasião comemorada em meio a grande júbilo e entusiasmo, com 

todos os integrantes do Centro reunidos. A partir daí, o jovem passa a ser tratado como 

membro da Instituição,  

Apitáveis: candidatos mais próximos a "apitar".  

Apostolado de amizade e confidência: essência do apostolado da Obra: técnica de 

recrutamento, denominada "a trajetória da amizade e confidência", conforme ensinamentos 

pelo próprio Fundador: "Os membros da Prelazia deverão estar entre os representantes mais 

seletos de sua própria classe social, exercitam seu apostolado particularmente entre seus 

companheiros, principalmente através do poder de amizade e confidência." E para isto ficar 

ainda mais claro e incontestável, vejam a Máxima  973, de Caminho: 

"Essas palavras que - tão a tempo - deixas cair ao ouvido do amigo que vacila; 

a conversa orientadora que soubestes provocar oportunamente; o conselho 

profissional que melhora o teu trabalho universitário, e a discreta indiscrição 

que te faz sugerir-lhe imprevistos horizontes de zelo... Tudo isso é 'apostolado 

da confidência" ( ESCRIVÁ, p. 295). 

Apostolado do"não-dar": membros do Opus Dei acreditam que esta é uma virtude cristã, o 

que significa, na prática, que eles não têm permissão de dar esmolas à Igreja ou aos pobres, 

exceto os padres-numerários. Dar presentes a qualquer um, até mesmo a casamentos 

familiares, é uma atitude extremamente desencorajada, embora não expressamente proibida. 

Por outro lado, os membros são pressionados a cultivar amizades com pessoas ricas, para obter 

doações em dinheiro. Máxima  979 de Caminho:  
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"É condição humana ter em pouco, o que pouco custa. Essa é a razão porque te 

aconselho o 'apostolado de não dar'. Nunca deixes de cobrar o que for 

eqüitativo e razoável pelo exercício da tua profissão, se a tua profissão é o 

instrumento do teu apostolado"( ESCRIVÁ, p. 297/298). 

Aspirantes: tendo completado com sucesso o período de experiência, o aspirante pode ser 

incorporado temporariamente à Prelazia, através da Oblação, que deve ser renovada a cada 

ano. Estes futuros numerários (de 14 ou 15 anos) podem, mais tarde, se incorporar, de maneira 

definitiva, pela fidelidade. Sagazmente, o Opus Dei os encoraja, com "argumentos divinos", a 

esconderem essa situação de sua "família de sangue" ou "biológica", pois seus pais "não vão 

entender". Os indivíduos aprendem a usar da chamada "restrição mental": sem dizer uma 

mentira formal, são "apenas" encorajados a induzir aos pais a deduzirem favorável e 

erroneamente fatos, acontecimentos e circunstâncias que giram em torno da Obra. 

Assembléia convés do Centro: teoricamente, são "reuniões de família" ou "reunião familiar", 

quando numerários discutem sobre os recrutas mais promissores, divulgando, inclusive, 

detalhes pessoais dos mesmos ao grupo. Também cantam músicas sobre recrutamento (por 

exemplo: músicas comparando os futuros "apitáveis" a peixes, que deveriam ser pescados com 

um arpão).97 

Assessoria Central: é o Governo Central do Opus Dei, para a Seção Feminina,  sediado em 

Roma; é o equivalente ao Conselho Central, para a Seção Masculina. 

Assessoria Regional: Conselho da Seção Feminina, que faz parte da Presidência de cada 

região da Prelazia. 

Ave-marias pela pureza: 3 ave-marias que todo membro reza antes de dormir: com os braços 

abertos em cruz, pedem pela própria pureza e pela dos demais integrantes da Obra, 

Avó: é como todos os membros do Opus Dei se referem à mãe do Fundador "Maria Dolores", 

assim como "Avô" refere-se à figura do pai do Fundador. Nos Centros, encontram-se fotos de 

ambos, como "fotos de família" (embora os numerários não tenham o direito de ter fotos de 

seus familiares à vista, mesmo em seus próprios quartos), 

Bênção com o Santíssimo: ato litúrgico realizado nas Casas do Opus Dei, onde se abre o 

sacrário e, com o cálice, se dá a bênção aos presentes. 

                                                 
97  A canção "Pesca Submarina"está disponível no site www.odan.org/tw_fishing_for_vocations.htm. 
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Bons Pastores x Maus Pastores: para os membros da Obra, somente os Superiores e 

Sacerdotes do Opus Dei são "bons pastores". Outras pessoas, que queiram dar um 

aconselhamento espiritual (incluindo padres e freiras) são obviamente... "maus pastores". 

BYANET: Baltic Young Assocíatíon Network (Rede de Associação de Jovens do Báltico)!  

Carta: carta escrita pelos jovens, ao Padre, solicitando seu ingresso no Opus Dei. 

Casa: os Centros Culturais que os membros do Opus Dei freqüentam, são por eles chamados 

de "casa", mesmo que não vivam nele. 

Castidade: o compromisso de castidade, feito na incorporação de numerários, numerárias 

auxiliares, adscritos e adjuntos à Obra, é a promessa de celibato. Nas Constituições de 1982, a 

palavra "castidade" - ou "compromisso de castidade" - foi trocada por "celibato apostólico". 

Catecismo: livro onde está contida toda a doutrina do Opus Dei: o Fundador exigia que os 

membros o aprendessem de cor. A todos, era dito que se tratava de um documento interno. 

Dada sua importância, nunca deveria ser mostrado a ninguém, nem se falar a respeito dele às 

pessoas que não pertencessem à Obra. É um documento "ad usum nostrorum". Apresenta-se na 

forma de perguntas e respostas; em cada convívio de formação, curso anual, lhe é dedicado um 

tempo fixo de estudo. 

Centro da Obra / Centro do Opus Dei: local onde moram numerários sob um Conselho 

Local instituído. Nos imóveis onde apenas se desenvolvem atividades, e não são residências 

para membros, não existe Conselho Local (mas, sim, o chamado Conselho de Gestão). 

Exemplo: os "Clubinhos" não são considerados "Centros da Obra". Também não são 

considerados "Centros da Obra", as Administrações Extraordinárias: locais onde se encontram 

numerárias auxiliares morando, um oratório, porém sem um Conselho Local. Por outro lado, 

vários Centros e entidades da Obra podem se reunir numa única construção, ou complexo 

arquitetônico, como é o caso da Rua Alfonso Bovero - 153 (bairro do Sumaré), em São Paulo: 

comporta Centros das 2 seções - há o Centro da Comissão Regional e o Centro de Estudos, 

ambos da seção masculina, e ainda o Centro da Administração (que é da seção feminina). 

Outro exemplo, a imponente sede americana do Opus Dei, em Nova York, um prédio de 17 

andares. 

Centros de Retiro: fornecem formação espiritual para membros da comunidade do Opus Dei. 

Os Centros de Retiro servem também como base de recrutamento àqueles que possuam 

potencial para entrar no Opus Dei. Um ex-numerário afirmou que "crises vocacionais" são 

encenadas, onde os padres são informados pelos Diretores, quais pessoas poderiam estar 

considerando uma vocação à Obra, 
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CEAP; Centro Educacional e Assistencial da Pedreira (S.P) www.pedreira-centro.org.br 

CEU: Centro de Extensão Universitária. Pertence à OSUC. Localiza-se à Rua Maestro 

Cardim-1074 (bairro da Bela Vista), em São Paulo. Promove atividades de aprofundamento em 

estudos profissionais, como meio de aproximar seus membros a pessoas com gabarito 

profissional, a fim de que sejam conhecidos e "tratados". É uma forma de ampliar o "campo 

apostólico", e conhecer "gente nova". Abrange áreas de Medicina, Direito, Jornalismo e 

Capacitação de Professores, 

CEEDUC: Centro de Estudos da Educação www.ceeduc.org.br (Brasil).       

Cilício: instrumento de mortificação corporal, feito de arame metálico, com pontas agudas e 

afiadas, que penetram na carne; durante seu uso, chega a sangrar sim - ao contrário do que tem 

sido veementemente negado e refutado por defensores do Opus Dei, Estes afirmam ser apenas 

mentiras exageradas nos relatos do livro O Código Da Vinci, de Dan Brown. Membros 

numerários são obrigados a usá-los, presos à perna, na altura da virilha, dando a volta toda no 

perímetro da coxa. Seu uso é compulsório por 2 horas, diariamente, exceto Domingos, ou dias 

de festa da Igreja, ou do Opus Dei. São fabricados pelas numerárias auxiliares e vendidos aos 

numerários e numerárias, aos numerários adscritos, às numerárias adscritas e às numerárias 

auxiliares98. 

Círculo Breve: importante meio de formação para os numerários: todas as semanas, em dia e 

horas fixos, os membros numerários se reúnem nos respectivos Centros do Opus Dei. Esta 

atividade costuma ser aos domingos, no fim da tarde, ou na 2a. Feira, na primeira hora da 

manhã, em uma sala do Centro. O Diretor (ou outro numerário que conduz o "círculo", ocupa a 

cabeceira da mesa, ladeado pelos cerca de 12 assistentes (os numerários residentes). O Diretor 

entra, todos se levantam. Alguém fecha as cortinas para que os vizinhos não vejam a sala. O 

Diretor se ajoelha; todos se ajoelham para as orações iniciais (em latim). Os assistentes ficam 

em absoluto silêncio; nunca podem perguntar nada durante o "círculo". Questionar, discutir, 

discordar, nem pensar! (Aliás, NUNCA, em nenhuma atividade interna da Obra). Como se 

estivessem em uma Igreja, não podem, por exemplo, fumar, nem sequer cruzar as pernas 

(mesmo quando o "círculo" é realizado numa sala e todos se sentam em poltronas). É "de bom 

espírito" que todos tomem notas enquanto o Diretor fala. O "círculo" dura cerca de uma hora e  

                                                 

98 Numerária auxiliar: mulher celibatária do Opus Dei, que realiza somente trabalhos domésticos nos 

Centros e Residências da Obra.  
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segue este roteiro: l - Orações iniciais 2 - Leitura e Comentário do Evangelho da missa do dia 

(dez minutos) 3 - Leitura do Plano de Vida 4 - Comentário sobre alguma norma ou costume do 

"plano de vida" (quinze minutos) 5 - Exame de consciência (dez minutos) 6 - Confiteor99 7 - 

Emendatio100 8 - Palestra sobre algum tema da espiritualidade da Obra (quinze minutos) 9 - 

Avisos e breve tertúlia 10 - Preces da Obra (quatro minutos). 

Círculo de Estudos: estruturalmente, é idêntico ao "Círculo Breve", porém é dirigido a 

supernumerários. Em gera!, são realizados na sede do Centro, sempre às 19h; podem ser 

agendados de 2a a 5a Feira. As orações iniciais são feitas em português, ao contrário do 

"Círculo Breve", feitas em latim, 

Círculo de São Rafael: é similar ao "Círculo Breve", destinado aos jovens que, sem serem 

sócios, freqüentam o Centro. Não há confissão pública, nem lista de "apitáveis". Depois do 

"Círculo", o Diretor fala com cada assistente, para avaliar e incentivar seu "progresso 

espiritual" e viver o que foi explanado na palestra. 

Clube, clubinho: são as atividades e espaços físicos dentro ou fora dos Centros Culturais do 

Opus Dei, direcionadas a crianças e adolescentes - obviamente SEMPRE em locais separados. 

Clubes Masculinos, para meninos, dirigidos por numerários: os mais conhecidos no Brasil são: 

Forja e Náutilos (São Paulo). Clubes Femininos, para meninas, orientadas por numerárias: o 

mais conhecido no Brasil é o Mirante (São Paulo). Seu alvo é selecionar e preparar possíveis 

"vocações" nas crianças dos Clubes, que freqüentam cursos de esportes, computadores, aulas 

de reforço escolar, catecismo, aulas de culinária, teatro, etc. São cuidadosamente examinadas 

pelos numerários, que terão tempo suficiente para sondar questões familiares, econômicas e de 

saúde, além de influenciar e manipular mentes em formação da personalidade. As crianças 

"selecionadas" são acossadas e "levadas a subir o plano inclinado". Em países onde estes 

Clubes estão estabelecidos há muitos anos (como no México), crianças de 12 a 14 anos tinham 

permissão para se afiliarem ao Opus Dei. No Brasil, somente em 1983, a Assessoria Regional  

                                                 
99 Confiteor = Eu me confesso. É uma oração, na qual a pessoa se reconhece como pecador diante de 

Deus. 

 
100 Emendatio: um ritual tipicamente conventual. É uma confissão "pública" de pequenas faltas 

pessoais. Acontece semanalmente, como uma das partes integrantes da norma chamada "círculo". 
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manifestou-se a este respeito, estipulando a idade mínima de 18 anos para participantes de 

"Clubes do Lar". 

Clubes do Lar: clubes para captação de "vocações" de numerárias auxiliares. 

Código de Direito Canônico: conjunto de leis e normas que regulam a Igreja, adotadas pelas 

autoridades eclesiásticas. O primeiro Código de Direito Canônico da Igreja Católica (Codex 

luris Canonici) é de 1917. O atual foi promulgado pelo Papa João Paulo II, em 1983, 

substituindo o anterior. 

Colégio Romano: conjunto de construções e atividades em Roma, onde os numerários não 

falam italiano: falam espanhol. Lá, não desenvolvem trabalho profissional externo, nem "labor 

apostólico". São sustentados por doações vindas de Centros do mundo todo. Permanecem no 

Colégio Romano no mínimo por 3 anos, para serem doutrinados mais profundamente no 

"espírito da Obra". 

Comissão Regional: grupo de homens, sacerdotes e leigos que governam toda a Seção 

Masculina em uma "região". No Brasil, a Comissão Regional fica no prédio da Rua Alfonso 

Bovero, 239 (bairro do Sumaré), em São Paulo. 

Compelle intrare (latim): "forçar os novos recrutas a entrarem para a Obra". 

Compromissos: responsabilidades que os membros assumem ao "apitar". Seja qual o nome 

dado a este fato, ou ato (numerários vão jurar de pé junto que não fazem "votos" e de uma certa 

forma, não os fazem formalmente) as implicações atrás desses "compromissos", as exigências 

e cobranças, são exatamente as mesmas, 

Confissão Semanal: trata-se do Sacramento da Confissão; membros da Obra devem se 

confessar, toda semana, só com Sacerdote que seja do Opus Dei. Aqueles que se confessarem 

com párocos que não pertençam à Obra, serão criticados, por estarem - com esta atitude - 

agindo em "mau espírito". As mulheres da Obra são obrigadas a confessar-se apenas em 

confessionários com telas, que impedem a visão entre Sacerdote e penitente. Os Sacerdotes 

Numerários que atenderem mulheres sozinhas, fora de confessionários, estão sob pena de 

suspensão, 
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Conselho de Gestão: existem alguns imóveis utilizados pela Obra, onde só se desenvolvem 

atividades; como não são residências para membros, não existe o "Conselho Local", mas, sim, 

o "Conselho de Gestão". 

Conselho Geral: Conselho de homens, baseado em Roma, que ajuda o Prelado a governar a 

Obra. 

Conselho Local: cada Centro é governado por um "Conselho Local", presidido por um leigo 

(o Diretor), além de, no mínimo, mais dois membros da Prelazia (Sub-Diretor e Secretário), A 

este Centro, a Prelazia também designa um Sacerdote, pertencente à Instituição. Tem relativa 

autonomia sobre as determinações que dizem respeito à vida das pessoas que moram naquela 

Residência, ou que dela são dependentes: supernumerários, adscritos, adjuntos e numerárias 

auxiliares que morem nas "Administrações Extraordinárias".  

Conta de Gastos: prestação detalhada de contas, por escrito, que cada membro celibatário 

deve entregar, mensalmente, ao Diretor que atende a sua "conversa fraterna". O Diretor repassa 

ao secretário que, por sua vez, estuda estas despesas, confrontando-as com as anotadas na 

chamada "Folha de Pessoais". Esta é elaborada pelo próprio Secretário, O assunto é discutido 

uma vez por mês, na reunião do Conselho Local. Aqueles que apresentarem falhas na entrega, 

ou gastos julgados excessivos (como cortar o cabelo todo mês), terão de se explicar 

pessoalmente ao Diretor. Neste relatório econômico, devem constar os mínimos gastos, desde 

R$ 0,20 de um xerox, uma consulta médica (mesmo que previamente aprovada), compra de 

sabonetes, desodorantes ou absorventes higiênicos. 

Conversa Fraterna ou Confidência: conversa oficial com uma pessoa designada pela 

Prelazia; pode ser o próprio Diretor do Centro. É uma das normas semanais que deve ser 

seguida por todos os membros da Obra, sem exceção. Nesta conversa discute-se: 

- o progresso dos esforços de recrutamento do numerário: com o Diretor, irão delinear 

estratégias para cada possível recrutado, tentando aproximá-los mais do Opus Dei; 

- três assuntos são obrigatórios: fé, pureza e caminho (vocação). Escrivã costumava salientar 

que "a confidência é mais importante que a confissão" e que a única diferença entre elas era 

que "a confidência não é um Sacramento"; 

- para os supernumerários, a norma é quinzenal.Além dos tópicos acima, sempre se tocará no 
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aspecto "contribuição financeira", caso a pessoa em questão não esteja sendo "pontual". 

   Nesta conversa, o membro deve se expor totalmente a quem lhe dirige: todos 

seus atos e pensamentos devem ser conhecidos; anotam-se os conselhos; relata-se inclusive a 

confissão sacramental, Embora seja uma verdadeira tortura para o membro, é uma ocasião 

específica para que seus desejos e pensamentos sejam formatados nos moldes da instituição: 

"deixar-se moldar pelo espírito da Obra".  

Convivência de Estudo: vários dias de permanência em sítios ou chácaras de simpatizantes do 

Opus Dei. É direcionada aos jovens que começam a freqüentar os Centros. Esses dias serão 

dedicados a ensinar aos participantes como se concentrarem mais em seus estudos, ou a se 

prepararem para alguma prova na escola. Entretanto, a bem da verdade, esta é mais uma das 

inúmeras estratégias de proselitismo da Obra. 

Cooperadores: simpatizantes, cujo compromisso com a Obra é meramente monetário: em 

espécie, atividades ou serviços prestados (trabalho voluntário para a manutenção dos Centros 

da Obra, seu apostolado e atividades). Não são considerados membros. Ainda que se diga, 

oficialmente, que podem contribuir apenas com sua oração, serviços prestados e mortificação, 

um cooperador que fica "inativo" (não contribui financeiramente) será desligado.. Em contra 

partida, o Opus Dei oferece a eles uma série de indulgências. 

Correção Fraterna: costume no Opus Dei, imposto aos membros, sobre relacionamento entre 

si. Cada um é encorajado a "espionar" seus companheiros, tentando achar quem fez algo 

incorreto ou em desacordo com "o espírito do Opus Dei". Este sistema, informar os culpados 

de "mau espírito", ou falhas contra a "unidade", reforça uma atmosfera de culpa e suspeita; 

membros sentem-se constantemente vigiados. Alguém que note uma falha em outro membro, 

pede permissão ao Diretor para ir"corrigir fraternalmente" a pessoa que cometeu o erro. Essa 

evidência é vista como "zelo". Os Superiores fazem pressão constante para que sejam 

apontadas falhas praticadas pelos companheiros. Aquele que a recebe, deve dizer"Obrigado!"e 

fazer"boa cara". Deve considerar em sua oração esta advertência e falar sobre ela na conversa 

semanal. Os temas abordam desde a vivência do "espírito do Opus Dei", até coisas materiais e 

de higiene pessoal. 

Crises de Vocação: quando recrutas atingem um determinado nível de comprometimento com 

o Opus Dei, e já "subiram o plano inclinado", os numerários, sob orientação dos Diretores, 

encenam uma "crise de vocação": é quando os recrutas são encorajados a considerar sua 
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entrada para "A Obra". A eles, é dito que Deus somente concede graça divina em algumas 

épocas de nossas vidas: se não disserem SIM, jamais estarão cumprindo "a vontade de Deus" e 

"viverão uma vida sem a graça divina". A maior parte dos recrutas fica extremamente ansiosa 

nesta fase: são desencorajados a conversar sobre isto com os pais, amigos, Sacerdotes das 

paróquias, ou qualquer pessoa que não seja do Opus Dei. Em muitos casos, acreditam que a 

única oportunidade de cumprir "a vontade de Deus" será entrar para a Obra. E isto é o que -

infelizmente - muitos deles fazem. A "Crise de Vocação" caracteriza-se por induzir ao 

"candidato" a um clima de instabilidade emocional e temor a Deus.  

   No caso, o "apitar" representa um enorme alívio desta tensão, o que impede o 

uso da Virtude da Prudência: a capacidade de julgar com retidão. 

Crônicas: publicações mensais em forma de revista, reservadas aos sócios masculinos do 

Opus Dei. Incluem, principalmente, informação sobre os trabalhos de apostolado da 

instituição, as atividades e palavras do Prelado. 

Cuadernos: publicação interna da Obra, constituída por uma série de volumes, nos quais estão 

reunidas frases de Monsenhor Escrivã, além de uma mistura de textos anônimos, 

possivelmente elaborados por algum Sacerdote da Obra. Cada "cuaderno" versa sobre um tema 

central, por exemplo: em "Cuadernos 7", o tema é apostolado. 

Curso anual: período de isolamento e reclusão, no qual se participa de curso de formação 

doutrinária, em Filosofia ou Teologia (comumente denominadas "matérias internas") além de 

inúmeras "palestras de formação". A participação anual dos membros do Opus Dei é 

obrigatória. Geralmente, esses cursos se realizam em um CENTRO DE RETIROS, numa casa de 

campo, onde os membros ficam hospedados (e incomunicáveis!). Para os supernumerários, os 

cursos duram uma semana; para adscritos, 15 dias e para numerários, geralmente três ou quatro 

semanas. 

Defensor: cargo no qual o membro da Obra ocupa o 2° lugar na hierarquia de cada País. 

Dia de Guarda: dia fixo da semana, vivido com espírito de sacrifício, rezando por seus 

irmãos. Um dia por semana, cada numerário se sente responsável, espiritualmente, pelo resto 

das pessoas da Obra e, por eles, tem que fazer uma mortificação especial, além de rezar mais 

do que o habitual. Na noite de guarda, numerárias usam como travesseiros listas telefônicas! 

Na noite deste "dia ufanoso", numerários e numerárias auxiliares dormem no chão. (As 

numerárias já dormem diariamente em tábuas, e não em colchões). 
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Dia de Recolhimento: uma das normas do Opus Dei: todo mês, seus membros participam, 

obrigatoriamente, de um dia (ou uma noite) de retiro espiritual, para preces pessoais e reflexões 

sobre assuntos relacionados à vida cristã. Consiste em várias - geralmente quatro - 

"meditações", conduzidas por um padre; uma palestra curta feita por um membro leigo 

(previamente escolhido) sobre virtudes ou outro tópico (exemplo: "Como usar bem seu 

tempo!"); bênção, confissão; tempo para orações pessoais; reza do terço; leitura e preces da 

Obra. Estes "recolhimentos" são direcionados apenas a membros da Obra: os temas focados 

giram em torno da vocação ao Opus Dei. Atividades semelhantes, com duração bastante 

reduzida, também são designadas a membros supernumerários, cooperadores e pessoas 

(inclusive jovens) que sejam apenas freqüentadores do Opus Dei. 

Dia de Vela: nos Centros em que há moradores em número suficiente, faz-se um rodízio de 

pessoas, com escalas de horários. Aos pares, os membros adoram o Santíssimo Sacramento 

exposto num ostensório, no altar do oratório do Centro. Revezam-se por toda  madrugada da 

primeira quinta feira, para a primeira sexta feira do mês. 

Defensor: cargo ocupado por membro da Obra; é o 2° lugar em hierarquia de cada país. 

Delegação: nível de governo abaixo da Comissão (Seção Masculina) e da Assessoria (Seção 

Feminina). Embora sua autoridade seja mais restrita que a Comissão, ou  a Assessoria, seu  

poder é mais amplo que o dos Conselhos Locais.   

 Diretor: cargo de governo dentro da organização, que pode ser no âmbito local,  regional, ou 

mundial (governo geral). No âmbito regional, recebe, às vezes, 

a denominação "Vogal": "Vogal de São Rafael", "Vogal de São Miguel", etc.      Tem, sob sua 

jurisdição, estabelecer e garantir o cumprimento de uma política nacional na sua pasta. 

Diretor Espiritual: cada membro tem um Diretor Espiritual, designado para atender sua 

conversa fraterna. A ele, os numerários devem TODAS as explicações, sobre TODOS os seus 

atos E pensamentos, que não podem ser escondidos em hipótese alguma. Os numerários 

depositam integralmente seus salários na conta bancária do seu Diretor Espiritual, se o 

Secretário assim estipular,  

Diretor Local: raramente desenvolve trabalho profissional fora da organização; não tem 

salário por isto, e é sustentado pelo salário dos demais numerários do Centro onde reside, Não 

tem registro em carteira de trabalho, ou FGTS.  
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Diretor Regional: nunca trabalha fora. É sustentado pelas doações dos demais Centros, 

desenvolvendo seu apostolado com aqueles que considera ser "a nata da sociedade". 

Disciplina: instrumento de mortificação, semelhante a um chicote, feito de corda trançada, 

com várias pontas. É utilizada pelos membros numerários, para se auto-flagelarem nas nádegas 

nuas, uma vez por semana.  

Discrição ou Santa Discrição: significa guardar total silêncio público a qualquer coisa 

referente ao Opus Dei. Em outras palavras, sinônimo de "segredo" e / ou "mentiras", ainda que 

disfarçadas sob o nome de "restrição mental".  

Disponíveis para a Obra (disponibili): significa que os membros não têm disponibilidade 

para nenhum outro tipo de atividade, especialmente as familiares, o que é seguido à risca, para 

implementar o isolamento dos afiliados à Organização. Toda prioridade é para as atividades e 

interesses 

Documentos internos: documentos ou livros usados somente dentro dos Centros da Obra: 

diversos Vademecum 31, De Espiritu, Catecismo da Obra, notas, etc... 

Emendatio: ritual tipicamente conventual. É uma confissão "pública", de pequenas faltas 

pessoais. Acontece semanalmente, como uma das partes integrantes da norma chamada 

"círculo". Todos em pé, curvados em sinal de humildade, rezam uma oração e batem no peito 

pedindo perdão. Aquele que - previamente - combinou com a pessoa que estiver dirigindo o 

"círculo", ajoelha-se, pronuncia uma oração, acusando-se publicamente, pedindo perdão e 

penitência: esta, imposta pelo Diretor, será cumprida depois, oferecida por uma intenção 

determinada. Exemplo: Fulano ajoelha-se: - "Coram Deo Domino Nostro confiteor" (na 

presença de Deus Nosso Senhor confesso,,.) não ter me levantado imediatamente da cama, no 

instante que bateram na minha porta. "Propter hás culpas peto véniam et poeniténtiam" (por 

estas culpas peço perdão e penitência), O Diretor dá uma penitência, como: "-Reze a oração da 

"estampa"33 e oferece-a pelos frutos do próximo Retiro de Jovens deste Centro." Espera-se que 

cada membro se confesse desta maneira, ao grupo reunido, periodicamente, pelo menos duas 

vezes por mês. Serão advertidos, caso não façam isto de tempos em tempos. Esta prática só é 

feita em "círculos" de membros da Obra, nunca para "pessoas de fora". 

Encargos: tarefas repassadas a alguém, pelo Conselho Local; serviços que necessitam ser  

feitos nas Casas e Centros do Opus Dei: desde arrancar mato de grama, pintar paredes, consertar 

coisas quebradas, mexer em encanamentos, lavar carros, organizar uma "biblioteca" [esta, a bem 
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da verdade, é apenas um armário grande, com livros velhos e cheiro de mofo, porém um 

"excelente" motivo para fazer um numerário largar um ótimo emprego, a proximidade da 

família (que, aliás, a esta altura do campeonato... já era, claro!), os amigos de escola, de 

faculdade, do trabalho, da Igreja, mudar de cidade e de estado,.,]. "Encargos" também incluem 

tarefas apostólicas. 

Entrega: uma parte dessa "entrega" refere-se a uma quantia em dinheiro, a esmola. É um tanto 

fixo, que um supranumerário costumava doar a uma paróquia, ou a outro grupo de caridade; 

desde que pediu sua admissão como supernumerário, deixa de auxiliar economicamente 

quaisquer outros grupos de caridade, "repassando" essa doação à Obra. A outra parte dessa 

entrega, será dada de acordo com sua generosidade. Também designa disponibilidade plena dos 

membros, em cumprir aquilo que a organização espera dele. 

Estampa: oração ao Fundador do Opus Dei; refere-se ao cartão da foto de Escrivá com a oração, 

e também à oração em si. Corresponde ao que, no Brasil, costuma-se chamar "santinho". 

Estatísticas: estatísticas apostólicas: quantos freqüentaram o Centro, quantos apitaram, quantos 

confessaram, etc... 

Estilo da Obra: engloba a maneira como os membros da Obra fazem orações, confessam, 

assistem à missa, comungam. Em geral, a pessoa que está comungando recebe a Hóstia do Padre 

na mão esquerda, espalmada; com a mão direita, leva a hóstia à boca. Membros da Obra não 

tocam na Hóstia; o Padre a coloca diretamente na boca do membro do Opus Dei, que fica com as 

mãos firmemente entrelaçadas nas costas. 

Estudos Internos: estudos obrigatórios a todos os numerários, visando um conhecimento 

dirigido às matérias da área de Ciências Humanas, em especial Filosofia e Teologia, conforme o 

"espírito da Obra". Corresponde a 2 anos de filosofia e 4 anos de teologia. 

Exame geral de consciência: antes de ir para a cama, à noite, membros do Opus Dei dedicam 

em torno de 3 minutos para examinar se procederam, durante o dia, conforme a mensagem do 

Evangelho. Têm que fazer uma ou duas resoluções específicas para o dia seguinte. Muitos 

membros anotam como têm vivido seu "plano de vida", para poderem discuti-lo com seu Diretor 

Espiritual. 

Exame particular de consciência: exame específico, particular de sua vida espiritual, feito 

pelos membros da Obra, para analisar se o resultado do dia foi satisfatório. 
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FASC: Fomento da Assistência Social e Cultural, corresponde a uma "AFESU" local para a 

cidade de São José dos Campos (São Paulo). 

Fichas de experiência: fichas feitas pelas numerárias mais antigas, descrevendo, 

detalhadamente, cada tarefa nas casas do Opus Dei (como limpar, como guardar coisas, como 

lavar, passar, etc). Estas fichas eram deixadas para as novatas, como pequenos guias, para 

orientar a execução de cada serviço da casa. 

Fidelidade: incorporação definitiva ao Opus Dei, realizada pelos membros numerários, 

adscritos, numerárias auxiliares e - raramente - supernumerários: isto significa que continuarão 

mantendo os compromissos de pobreza, castidade e obediência. Nesta ocasião, os membros 

celibatários passam a usar o "anel de fidelidade" e fazem seu testamento. 

Filhas pequenas: era como Escrivã chamava às numerárias auxiliares. 

Folha informativa: publicação editada pelo Opus Dei, na qual se oferecem diversas notícias da 

Organização. São também enumerados os feitos - supostamente milagrosos - realizados através 

da foto do Fundador. 

Folha de Pessoais: lista de despesas, elaborada pelo próprio Secretário do Centro. Serve de base 

para ser confrontada com as "contas de gastos"apresentadas pelos numerários. 

Fomento de Centros de Ensenanza (Promoção de Centros de Ensino): empresa educativa, 

vinculada ao Opus Dei, com mais de 70 Centros Educativos espanhóis e estrangeiros. Fora da 

Espanha, esses projetos estão implantados na Argentina, Brasil, Chile, Equador, Guatemala, 

Itália, México, Peru, Portugal e Uruguai.  

Gente de valor: pessoas "interessantes" para serem "pescadas", ou seja: de bom nível social, 

financeiro e intelectual, que se enquadrem perfeitamente no"espírito"(e perfil!) da Obra, cujo 

Fundador aconselhava: "A melhor maneira de atingir a todos, é procurar os que mais se 

destacam", Governo: a Prelazia do Opus Dei é governada pelas cláusulas da Lei Geral da Igreja, 

pela Constituição Apostólica Ut sit, e pelos seus próprios Estatutos (ou Código de Leis, 

especificamente aplicáveis ao Opus Dei). O Código de Direito Canônico de 1983 estabelece os 

preceitos a respeito das Prelazias Pessoais, nos cânones 294-297. 

ICU: Instituto per Ia Cooperazione Universitária, da Itália. Organiza os encontros anuais da 

UNIV.    
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IEF: Instituto de Ensino e Fomento (Brasil)  

Imprimatur: palavra latina, que significa: imprima-se. Com ela, se expressa a autorização 

para imprimir livros ou outros documentos de caráter religioso. Quem a concede é o bispo (ou 

seu representante) e, para os religiosos, também seu superior maior. 

In aeternum!: expressão latina que significa "Para Sempre!". Os membros do Opus se 

cumprimentam com a expressão "Pax"( = > Paz), A esta saudação particular, se responde "In 

aeternum!", que significa "eternamente". 

Inativo: cooperador que pára de contribuir financeiramente com a Obra 

Informes: nota, espécie de relatório, ou dossiê, sobre a vida espiritual, apostólica e 

profissional do membro que vai se incorporar à Obra (admissão, oblação e fidelidade] ou 

mudar de Centro, E preparada pela pessoa que atende a "conversa fraterna ou confidência". 

Apenas numerários que participam de "Conselhos Locais" sabem da existência deste 

"informe", que é enviado à "Comissão Regional" (Seção de varões!!!) ou "Assessoria 

Regional" (Seção Feminina), Em caso de mudança de Centro, o "informe" é repassado ao 

Centro para o qual a pessoa foi designada. 

Inscripti: numerários "inscritos" formam a camada seleta de líderes numerários, escolhidos 

pela Prelazia para cargos de direção. 

Institutos Seculares: grupos de pessoas que, conservando sua identidade laical, procuram 

viver uma forma de vida consagrada no mundo secular. Cada membro age no próprio 

ambiente, na própria profissão e dentro da sua comunidade, conforme aptidões, 

possibilidades, formação profissional, exigências e apelos.  

Isca: todo ardil elaborado para "pescar" novas "vocações", seguindo um "plano inclinado". 

Máxima  978 de Caminho:  

"Venite post me, et faciam vos fíeri piscatores hominum" - vinde atrás  de 

Mim, e farei de vós pescadores de homens. - Não sem mistério, emprega o 

Senhor estas palavras; os homens - como os peixes -é preciso apanhá-los pela 

cabeça. Que profundidade evangélica não encerra o "apostolado da  

inteligência!" ( ESCRIVÁ, p. 297) 

ISE: Instituto Superior de Empresas, em São Paulo, cujo principal vínculo acadêmico é o 

IESE da Universidade de Navarra. 
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Laicismo (do latim: laicus, leigo): rejeição do clericalismo, rejeição anticlerical, secularismo 

anticlerical. Administração exclusiva dos assuntos da Igreja por leigos.  É uma concepção 

prevalecente da separação da Igreja e Estado e a abstenção de interferência religiosa nos 

assuntos governamentais (e vice-versa).  

Lanterna: último membro captado que tenha "apitado". Leitura do Novo Testamento: 

membros do Opus Dei dedicam - diariamente - 3 a 5 minutos lendo o Novo Testamento. Isto 

possibilita que eles o leiam na  íntegra várias vezes.  

Leitura Espiritual: membros do Opus Dei dedicam entre 10 a 12 minutos – todos os dias a 

um livro espiritual, tipicamente um dos clássicos de literatura espiritual. Naturalmente são 

encorajados a ler, preferencialmente, os escritos do Fundador da Obra. 

 Lista de São José: dia 18 de março, véspera do dia de São José, tem-se o costume,nas casas 

da Obra, de se fazer uma lista. Nela, o Diretor escreve três nomes dados por cada membro: 

pessoas por quem rezarão e se mortificarão durante o ano, para que elas "percebam" que têm 

"vocação" e se tornem numerários. Manifestação de "Mau Espírito" (da Obra): qualquer 

expressão de opinião em público, que demonstre estarem desacordo com o que a Obra prega, 

significa ter "mau espírito", portanto " Proibido!" 

Maria-mole: possível novo membro que não apresenta estrutura humana física 

mínima (conforme critérios da Obra) e considerado meio "molengão". 

Matérias Internas: Filosofia e Teologia, dois dos importantes tópicos que fazem 

parte do (obrigatório) Curso Anual, e do programa do Centro de Estudos. 

Meditação: oração pessoal dos membros, dirigida pela pregação de um Sacerdote do 

Opus Dei, no oratório do Centro (duração: 30 minutos). Os assuntos giram em torno 

da abordagem que o Fundador dava para virtudes, etc. 

Minuto Heróico: todos os membros são obrigados a pular da cama e beijar o  chão, assim 

que batem à porta do quarto, pela manhã. Quando beijam o chão,exclamam "Serviam", 

palavra em latim, que significa "Servirei!". 

Monsenhor: título honorário eclesiástico, concedido pelo Papa, a sacerdotes de 

algumas dioceses. 
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Murmuração: crítica interna. É considerado pecado grave quando um membro manifesta a 

outro sua discordância com um superior, ou questiona alguma indicação ou ordem. 

Netfilter: empresa que é a ramificação, em São Paulo, da empresa Speedy.com, do Rio de 

Janeiro. Através da Netfilter, foram instalados nos computadores dos Centros da Obra, filtros 

para sites de drogas, sexo, pornografia E sites ou e-mails dos "ex-membros". Assim, aqueles 

que permanecem na Obra, podem cumprir "com maior facilidade" a proibição explícita de não 

falar mais com "aqueles infiéis mal-agradecidos"', evita-se também que "os de casa" não 

sejam corroídos, ou afetados, por menor contacto que seja, destes -agora considerados pelo 

Opus Dei - "meros pecadores mortos". 

Nihil Obstat: o termo completo é Nihii Obstat Quominus Imprimatur, que significa: nada 

impede sua publicação. São palavras usadas por um censor da Igreja Católica, para indicar que 

o livro a ser publicado não contém nada moralmente ofensivo ou contrário à fé. 

Normas: práticas específicas do "plano de vida""; 

Nosso Padre/ O Padre: Monsenhor Escrivá 

Numerária auxiliar: (antigamente denominada numerária servente) Membro feminino da 

Obra, celibatária, que vive de modo semelhante às numerárias. Seu trabalho .profissional 

sempre gira em torno das lidas domésticas dos próprios Centros do Opus Dei, tanto da Seção 

Feminina, como a Masculina (também conhecida como "Seção de Varões"). Recebe ordenado, 

é registrada na Carteira Profissional como doméstica, copeira, cozinheira, etc. (como as 

numerárias, não chegam a ver nem a cor do dinheiro). Eventualmente, podem trabalhar nas 

oficinas gráficas da Obra, ou portarias dos Centros. NÃO existe cargo correspondente a este na 

ala masculina da Obra. 

Numerários: classe de elite dentro do Opus Dei. Realizam compromisso contratual, 

denominado "fidelidade", assumindo compromissos de pobreza, castidade (celibato) e 

obediência. São os únicos membros que se entregam plenamente à Instituição: vivem nos 

Centros da Obra; dedicam todo seu tempo à Prelazia, para quem entregam também todo seu 

dinheiro, salário, carro, herança ou quaisquer presentes recebidos. 
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Oblação: compromisso de pertencer à Obra, renovado contratual e verbalmente, todo dia 19 de 

março, Festa Onomástica101 de São José. 

Obra: outra denominação do Opus Dei. 

Obra de São Gabriel ou Labor de São Gabriel: trabalho de "apostolado", que o Opus Dei 

realiza com aqueles que, por motivo de idade, por serem casados, ou com perspectivas de 

casamento, não ingressarão para a "Obra de São Rafael". O conjunto das atividades e esforços, 

desenvolvidos neste grupo, focaliza aproximar da Organização pessoas que possam 

"desenvolver" a vocação de supernumerários, ou tornarem-se cooperadores, ou até mesmo 

supernumerários, apesar de já terem apitado anteriormente como numerários. 

Obra de São Miguel: grupo ao qual se passa a fazer parte, a partir do momento que se escreve 

"a carta", pedindo para ser admitido como membro numerário, numerário adscrito, ou 

numerária auxiliar. Elabora atividades e esforços de formação para membros deste mesmo 

grupo. 

Obra de São Rafael ou Labor de São Rafael: trabalho de "apostolado"realizado para 

aproximar da Obra, jovens, em geral estudantes, que freqüentam os Centros de São Rafael e 

que ainda dão esperanças - para quem "os trata" -de poderem, um dia, apitar como 

numerários. O trabalho de São Rafael é muito organizado: mantém-se um fichário com 

nomes, telefones e endereços de rapazes e moças que freqüentam este grupo, com detalhes de 

suas vidas: seu caráter, preferências, observações pertinentes ao seu gosto ou personalidade, 

suas confidências, etc. A partir daí, para se falar com qualquer nova "vocação", estuda-se com 

afinco sua ficha (Formulário de Recrutamento). Discute-se cada item, meticulosamente, com 

o Diretor, para chegar a um consenso de quais pontos deverão ser "explorados" a favor da 

Obra, claro! Obras Corporativas: atividades promovidas por membros do Opus Dei, em 

colaboração com outras pessoas ou entidades sócio-culturais, como Colégios e Fundações. A 

Prelazia fica responsável ao que for relacionado ao caráter cristão do empreendimento.  

Oferecimento do Dia: membros do Opus Dei têm que acordar na hora certa, levantando-se 

bem cedo, toda manhã, e oferecer o dia a Deus,  

                                                 
101 Festa Onomástica: é o dia em que a pessoa comemora o dia do santo do qual recebeu seu nome; 

nem sempre coincide com a data de nascimento da pessoa. Na Espanha, o Dia Onomástico é mais 

celebrado que o verdadeiro aniversário. 
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O Omnia in bonum: (expressão Latina que significa: "tudo para o bem"). É a jaculatória48 

para ser dita em momentos difíceis. Manifesta também a abnegação dos membros diante das 

coisas desagradáveis e de exigências abusivas dos Diretores.  

Oração espiritual: passar o tempo em conversa íntima com Deus. O "plano de vida"exige 30 

minutos diários de oração espiritual pela manhã, e 30 minutos à noite, perfazendo um total 

obrigatório de uma hora por dia.  

Oratório: capela dos Centros e Casas do Opus Dei 

Orientação de leituras: sinônimo rígido de "censura do que se pode ler". 

OSUC: Òbras Sociais Universitárias e Culturais. É a principal mantenedora dos Centros da 

Seção Masculina; correspondente à AFESU (Associação Feminina de Estudos 

Universitários), na Seção Feminina.  

Padres / Sacerdotes: muitos padres do Opus Dei vêm da classe de numerários. Todos 

pertencem à Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz 102, Além das diversas funções de Direção, 

os Padres Numerários dedicam seus esforços,primeiramente,à formação espiritual e 

eclesiástica dos outros membros. 

Pax: (em latim "Paz") saudação particular dos membros da Obra, à qual se responde “ In 

aeternurn" (pronuncia-se in eternum'). 

Período de experiência: período pelo qual todos os (futuros) membros da Obra devem 

passar, sob a orientação do Diretor Local, após feita a admissão. Deve durar - pelo menos - 

um ano antes da sua incorporação. 

Pescar: o Opus Dei se refere a "recrutar" ou "conseguir novos membros" com a palavra 

"pescar". Uma das músicas da Obra é "A Pesca Submarina": a letra é especialmente 

preocupante. Fala sobre membros em potencial do Opus Dei, como se fossem "peixes" 

irracionais, que precisam ser "fisgados" por membros da Obra. Ao cantar essa canção, os 

participantes são encorajados a submergir na água, no mesmo nível do "peixe". A última linha 

do refrão fala em "não esperar pelo peixe morder", mas "ir atrás do peixe com o arpão, ao 

invés de usar anzol e linha para pescar". Esta linha - a mais repetida e enfaticamente cantada 

- é especialmente perturbadora, pois sugere que não se deve permitir que os"peóces", ou 

                                                 
102 In aeternum: expressão latina, que significa eternamente, para sempre. 
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recrutas, mordam ou mordisquem dentro do seu próprio tempo. Ao invés disso, a carga é 

novamente colocada sobre os ombros dos membros da Obra, os recrutadores, que devem 

mergulhar nas águas e agarrar os "peixes" com sua própria força. Os melhores "peixes" são 

encontrados nos melhores lagos. Líderes do Opus Dei admitem, espontaneamente, que o 

grupo tenta atrair ou dirigir-se aos membros mais influentes e poderosos da sociedade. 

PDE: Programa de Desenvolvimento para Executivos, dado pelo ISE (Instituto Superior de 

Empresas, em São Paulo) 

PICs: Programas de Iniciação Científica, organizados especialmente nos Centros Culturais, 

de acordo com os interesses específicos de cada possível futuro numerário. 

Plano Apostólico: meta semanal para cada numerário, feita por escrito. É apresentada para o 

Diretor, antes de ser levada à prática. Afinal... "não se deve passar um dia sem fazer 

apostolado". É escrito e executado com visão profissional e empresarial; são aprovados ou 

corrigidos pelos Diretores dos Centros. Cada meta proposta é verificada, para analisar e 

discutir os motivos de falhas. 

Plano de Vida: plano de práticas espirituais, estabelecido pelo Fundador. Membros do Opus 

Dei comprometem-se a viver este plano específico diariamente, pelo resto de suas vidas. 

Contudo, significa muito mais do que isso: serve para subjugar indivíduos, tornando-os 

humildes, obedientes e dóceis. Através das inúmeras sessões de doutrinas, "as correções 

fraternas'', controle rígido do meio ambiente, etc,, numerários começam a assumir como 

pensamento próprio, uma ordem ou Máxima;'da Organização, Os numerários são 

engenhosamente, com muita sutileza, ensinados a NÃO pensar,., e a agirem de maneira igual 

uns aos outros, como robozinhos, em uníssono com tudo o que a Obra prega. Discordâncias, 

divergências são tratadas de maneira rápida e incontestável, esperando-se aquiescência 

imediata. A "verdade", conforme exposta pelo Opus Dei, é (completamente!) aceita; assim, 

numerários acabam por se tornar marionetes nas mãos de seus Diretores. As práticas 

específicas do "plano de vida" são chamadas "normas", que consistem praticamente nos 

mesmos hábitos efetuados pela maioria dos católicos (exceto pelas "Preces"), Com certeza, 

todos esses itens não são cumpridos diariamente pelos fiéis "normais", pois esta exigência 

(que nem a Igreja Católica faz) é extremamente fora de propósito. A quantidade de 

obrigações impostas aos numerários é excessiva; geralmente, é um extraordinário desafio 

executar todos esses pontos diariamente que, por sinal, só dizem respeito à parte "espiritual" 

do dia. Ainda devem ser adicionados à lista que se segue: o trabalho de cada um, os estudos, o 
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proselitismo e A VIDA a ser vivida. Esta última... fica em último lugar nesta lista e - com 

certeza - não tem como ser inserida na complicada agenda de um membro do Opus Dei: 

Oferecimento do Dia / Missa Diária / Terço / Oração Mental / Angelus ou Regina Coeli / 

Exame Particular de Consciência / Leitura Espiritual / Retiros Espirituais / Ler o Novo 

Testamento / Visita ao Santíssimo Sacramento / "Preces" / Exame Geral de Consciência / 

Confissões Semanais / Dias de Recolhimento / Dia de Guarda / Encargos Surpresa / Tertúlias.  

Plano Inclinado: Quando surge um recruta em potencial, e o assunto "vocação" vem à baila, 

uma programação individual é cuidadosamente elaborada, de acordo com cada novo recruta. 

Os numerários e Diretores elaboram estratégias para cada novato, para aproximá-los mais da 

Obra. Os recrutas não sabem que estão sendo discutidos e que, até revelações confidenciais, 

que - desavisadamente - comentaram com os "amigos", são relatadas ao Diretor. Alguns 

exemplos de metas semanais, para "fisgar" estes jovens incluem: competes para Retiro 

Espiritual; Meditação; estudos de fim de semana; irá missa com eles; rezarem o terço juntos; 

conversar sobre confissão ou possibilidade de uma 'Vocação"ao Opus Dei; participar de 

eventos patrocinados e organizados pela Obra, como seminários, festas, passeios ecológicos, 

passeios de bicicleta, workshops, pedir dinheiro ou presentes para os Centros da Obra. Desta 

maneira, esse ingênuo cristão está sendo "guiado a subir o plano inclinado" e, 

gradativamente, a ir se adaptando ao "espírito da Obra". 

POCs: Programas de Orientação Científica. É uma atividade de pesquisa com jovens 

estudantes do ensino médio, Consiste na realização de um projeto, orientado por professores 

e universitários, numa das áreas de interesse do aluno. É algo tão importante, que tem página 

na Internet http://geocities.yahoo.com.br/poc_tijuca/tijuca.html inclusive um mapa de como 

chegar ao Centro Universitário da Tijuca. A página  indica .também que diversas atividades 

de formação católica são confiadas à Prelazia do Opus Dei. POC ou PIC, no fundo, são a 

mesma coisa: ambos programas -dirigidos à área científica, com atraentes projetos, para 

cativar jovens interessados em expandir seu conhecimento, em geral, inocentemente 

apoiados e incentivados pelos incautos pais (como nós!). 

PQPC: Programa de Qualificação Profissional e Cidadania. Semelhante ao PIC e POC. 

Preces: é a oração oficiai do Opus Dei que, como norma diária do "plano de vida", todos os 

membros rezam, geralmente em coro. Foi escrita em latim pelo Fundador. Dura em média 6 

minutos, 



 172

Prefeito de Estudos: sua função é dirigir, promover e unificar o trabalho intelectual coletivo 

dos membros; é também quem assegura, através dos Delegados Regionais de Estudos, que 

uma formação científica sólida e profunda esteja sendo oferecida aos membros do Instituto, 

em outros Centros de Estudo. 

Preceito Dulcíssimo: assim denominava o Fundador ao 4° Mandamento do Decálogo Honrar 

Pai e Mãe. Entretanto, do jeito que a Obra trata Pais e Mães, esse preceito é totalmente 

ignorado pela Obra e não tem nada de doce. 

Prelazia Pessoal: nova configuração jurídica da Obra, dentro da Igreja Católica, desde 28 de 

novembro de 1982. É presidida por um Prelado (atualmente Javier Echevarría) e definida por 

pessoas, e não por áreas geográficas (como as dioceses). Não necessitam prestar contas a 

ninguém, exceto ao Papa, através da Sagrada Congregação para os Bispos, a cada 5 anos56, 

Desta maneira, bispos locais têm nenhum, ou pouquíssimo, controle sobre as atividades, 

práticas e associações sobre o Opus Dei. É a única Prelazia Pessoal existente dentro da Igreja 

Católica. 

Preocupação Apostólica: o Opus Dei controla rigidamente a consciência de seus membros. 

Manipula a vontade das pessoas, muitas vezes impondo-!hes metas e atividades que, na 

verdade, não as interessaria. Tudo isso, lógico, "em nome de Deus": a constante e falsa 

asserção explícita da Obra, o que abona todas as atitudes e decisões tomadas pelos seus 

Diretores , como sendo resultado "apenas" de sua constante "preocupação apostólica". 

Procurador: sua função é representar o Opus Dei na Santa Sé. 

Projeto de Canonização do Fundador: expressão usada por alguns Diretores do Opus Dei, 

designando o conjunto de estratégias previamente delineadas, que seriam empregadas no 

processo de canonização de Escrivá. 

Promoção Rural: atividade apostólica, geralmente organizada pela Seção Feminina, para 

conhecer garotas novas. Propõe-se uma agenda de atividades a uma população carente (em 

torno de 50 a 200 pessoas, na maioria crianças). As atividades vão de gincanas e brincadeiras, 

artesanato e culinária para as mães. Há também palestras de cuidados básicos com crianças 

(como dar banho, vacinar), cuidados com saúde e higiene pessoais (ensinando às mulheres 

como devem tomar banho, escovar os cabelos e tirar piolhos). Raramente se conta com uma 

profissional ou estudante de medicina, que tentará fazer diagnósticos, pequenos curativos e 

encaminhamento para o médico local. 
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PROSEC: Promoção Social, Educativa e Cultural => mais um dos nomes simpáticos e 

convidativos de Projetos desenvolvidos nos Centros Culturais. Esses projetos são orientados 

por numerários bem preparados: além de estudantes universitários, há ainda professores 

universitários e pós-graduandos. Até numerários fazendo seus mestrados também se 

envolvem nos Projetos. (Vale a pena frisar que, no caso dos Centros Culturais Femininos, 

embora existam projetos semelhantes, é mais difícil achar numerárias pós-graduadas, 

mestrandas, na mesma proporção da ala masculina da Obra, Além do mais, é pouco provável 

que esse nível de estudo seja necessário para a grande maioria dos projetos femininos, que 

vão se dedicar mais à Culinária, Artesanato, Visitas Sociais aos Pobres, Visita a Hospitais, 

Recreação a Crianças da Periferia, Reforço Escolar... ) 

Proselitismo: significa trazer para Deus, converter, evangelizar, de uma maneira muito 

agressiva. Exige-se dos membros do Opus Dei que façam um árduo proselitismo, propagando 

a interpretação da moralidade católica, segundo o Opus Dei. As Constituições instruem os 

membros a focar seus esforços em pessoas de influência na sociedade civil: intelectuais ou 

aqueles que possuam status elevado, ou cargos de alto nível (Constituições, Regra 116). Isso 

significa arrumar 'Vocações", tentando "pescar" "gente de valor", que se enquadre 

perfeitamente no perfil desta seita. 

Rapaz (ou moça) de São Rafael: jovem que freqüenta com regularidade os "meios de 

formação" (meditação, confissão, etc) e que é "tratado", ou seja, que mantém conversas com 

um membro numerário. A finalidade é aproximar mais o jovem à Obra e - eventualmente - 

propor-lhe vocação.59 

Regime probatório; período de teste (seis meses) pelo qual as "moças ou rapazes de São 

Rafael "passam, a partir do momento que decidem entregar sua vida à causa do Opus Dei. 

Infelizmente, tem caráter mais teórico, uma vez que o interessado é informado - a todo 

momento - que já é um membro da Obra. Por essa afirmação constante, os "recém-apitados" 

não têm conhecimento claro de estar em período de teste, no qual uma desistência seria 

possível, esperada e aceita. 

Regiões: a Prelazia é dividida em áreas ou territórios, Na Presidência de cada região, cujos 

limites podem, ou não, coincidir com aqueles de um país em particular, estão o Vigário 

Regional e dois Conselhos: a Assessoria Regional, para mulheres, e a Comissão Regional, 

para homens. 
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Resenha: sinopse bastante superficial, feita pela Diretoria da Obra, sobre um livro. Mais do 

que um resumo, é uma crítica, explicando o porquê de não se poder lê-lo. 

Restrição Mental: este nome se aplica a uma doutrina, que foi riscada dos ensinamentos 

católicos, sobre mentir. De acordo com a religião católica, é proibido dizer mentiras, até 

mesmo para salvar uma vida humana. Entretanto, se tivermos obrigação de guardar segredos 

fervorosamente, a maneira mais fácil de fazê-lo é dizendo o que não é falso, ou seja... dizer 

uma mentira. É uma artimanha usada pela Obra em todo assunto onde se queira camuflar a 

resposta a uma pergunta direta. Exemplo: uma garota de 14 anos e meio, proibida pelos pais 

de ir ao Centro do Opus Dei para receber as aulas de formação. É instruída, por uma pessoa 

da Obra, a fazê-lo na pracinha próxima ao Centro, Desta forma, caso a mãe lhe pergunte, 

poderá responder sem mentir, porém OCULTANDO A VERDADE: não esteve no Centro do 

Opus Dei, nem sequer passou na frente dele hoje... uma verdade, que oculta outra muito mais 

importante: a garota obteve a seção de doutrinamento prevista no cronograma, dada por um 

membro do Opus Dei, às escondidas. 

Resumo Econômico: documento de movimentação econômica, enviado mensalmente à 

Assessoria Regional, 

Retiro: período de tempo dedicado exclusivamente à meditação e exercícios religiosos, para 

intensificar a formação espiritual, reforçar o sentimento de culpa e a necessidade de 

penitência. Todo ano, membros do Opus Dei devem fazer um retiro. São retiros silenciosos, 

com uma série de "meditações", efetuadas como sermões, com muito tempo para reflexão e 

orações. Os retiros são separados para membros e não-membros. Os Centros de Retiro 

também servem como bases de recrutamento para aqueles com potencial a se afiliarem ao 

Opus Dei: crises vocacionais são encenadas, Os Padres são informados, pelos Diretores, os 

nomes das pessoas que possam estar considerando a possibilidade de terem vocação para o 

Opus Dei, Em geral, os retiros de numerários e adscritos são feitos em cinco dias 

consecutivos; os de supernumerários são menores, podendo ser um final de semana. 

Romana: publicação oficial, periódica, de notícias sobre as atividades e apostolado 

da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz e Opus Dei. Pode ser consultada, ou 

adquirida, pelo público em geral. http://en.romana.org 
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Romaria do Mês de Maio: durante o mês de maio, vai-se visitar um santuário de Nossa 

Senhora e reza-se o rosário: um terço na ida, outro terço dentro do santuário, e o terceiro, ao 

regressar da romaria. 

Rosário: O Rosário completo é formado atualmente por quatro partes. Como desde o século 

XIX o Rosário tinha três partes, cada parte é tradicionalmente chamada de "terço". Cada terço 

é composto por cinco mistérios de nossa Redenção. Cada mistério, por sua vez, é 

contemplado com uma meditação própria e a recitação de: um Pai-Nosso, dez Ave-Marias e 

uma Glória ao Pai. Termina-se com a ladainha de Nossa Senhora. No Opus Dei, o terço é 

rezado como proposto pelo Fundador e não conforme os costumes locais do país. Por 

exemplo: no Brasil, são omitidas as costumeiras jaculatórias entre os mistérios: "Ó meu Jesus, 

perdoai-nos, salvai-nos, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais 

precisarem", etc. 

Sancta santorum: (expressão latina) santo dos santos. O lugar mais secreto do templo de 

Jerusalém, onde só entrava o sumo sacerdote, quando em funções. 

Santa picardia: santa maldade. É a esperteza para conduzir as almas pelo caminho que o 

Opus Dei lhes traça e propõe. 

São Miguel: a esse arcanjo =e recomenda o trabalho da elite da Obra (=>numerários) 

São Rafael (Rapazes a Moças de): freqüentadores de Centros Culturais, ainda não 

pertencentes à Obra, mais conhecidos como "possíveis vocações". 

Secretário(a): cada Centro ou Residência do Opus Dei tem um Secretário que, na prática, 

não manda nada, pois está sob direção e autoridade do Diretor. Tem como "missão" 

administrar tudo o que se relaciona ao controle das finanças do Centro: cuidado e manejo do 

dinheiro de todas as pessoas do Centro, pagamento das contas e envios de "contribuição" 

para a Comissão ou Assessoria; consertar ou providenciar conserto de coisas quebradas. Faz 

resumos econômicos (documentos de movimentação econômica), enviados mensalmente à 

Assessoria Regional, juntamente com as chamadas estatísticas (estatísticas apostólicas -> 

quantos freqüentaram, quantos confessaram, quantos apitaram, etc). 

Sinceridade selvagem: é o que insistentemente se recomenda a todos os membros do Opus 

Dei. Você tem que aplicar uma "sinceridade selvagem" no seu exame de consciência. Você 

tem que dizer a verdade na "conversa fraterna", na confissão e na "conversa semana/"com o 
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sacerdote e Diretor Espiritual, sem esconder absolutamente nada. É a recomendação Número  

148, de LUTAS, no livro Sulco ( pgs. 65-66), de Escrivã "deves ter uma  sinceridade 

"selvagem" no exame de consciência; quer dizer, valentia. A mesma com que te olhas ao 

espelho, para saber onde te feriste ou te sujaste, ou onde estão os teus defeitos, que tens de 

eliminar." 

Sistema de Camaradagem: no Opus Dei, "amigos" são utilizados para o processo de 

recrutamento. Uma vez que o assunto sobre "vocação" vem à baila, com um recruta em 

potencial, um "amigo" deste novato é apresentado como outro,' "amigo"; sua função é ajudar 

a convencer o recruta que ele REALMENTE tem vocação para o Opus Dei. Todo o processo é 

pré-calculado: um plano individual será cuidadosamente elaborado, de acordo com cada 

recém-chegado, que não estará ciente de estar sendo monitorado ou controlado, enquanto vai 

sendo gradativamente adaptado ao "espírito da Obra". 

Sociedades Auxiliares: eram empresas econômicas, apoiadas, controladas ou dirigidas por 

membros leigos do Opus Dei. Podiam agir individualmente ou através de associações, que 

podiam ser de âmbito cultural, artístico, econômico, etc. As atividades dessas sociedades 

estavam subordinadas à autoridade da hierarquia da Obra. Com os escândalos dos casos 

Matesa, Rumasa, e outros, Escrivá decretou (no final da década de 1960) a supressão das 

internamente conhecidas como"Empresas Auxiliares ou Obras Comuns", que foram 

apressadamente liquidadas. 

Subdiretor: espécie de "sombra" do Diretor, assumindo seu lugar na sua ausência. 

Supernurnerários: são "membros da tropa de choque" do Opus Dei, São considerados como 

classe inferior ao numerário, e podem ou não se casar. Com menos obrigações que os 

numerários, constituem os melhores semeadores destes últimos, já que estão obrigados a 

trazer ao mundo "todos os filhos que Deus lhes mandar". Seus filhos serão criados dentro do 

ambiente do Opus Dei, acabando por ir estudar em colégios da Obra52. Supernumerários não 

têm, em geral, conhecimento, ou informações, no que diz respeito à vida dos numerários, o 

que estes realmente fazem (ou precisam fazer). A Obra não tem interesse nenhum em 

esclarecê-los a este respeito, pois temem espantá-los, correndo o risco de perder a chance de 

recrutar seus filhos e filhas para serem futuros numerários. 

Tertúlia: reunião social com conotações literárias ou artísticas, especialmente na Ibéria ou 

América Latina. A palavra é originalmente espanhola. Na Obra, é um costume que obriga 
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todos os sócios inscritos a um Centro, a se reunirem após uma refeição (geralmente depois do 

jantar) e conversar um pouco, para aperfeiçoar, assim, a "vida de família" que deveriam levar. 

Participantes podem compartilhar suas criações mais recentes, como poemas, histórias, textos, 

ou - se permitido - alguma música. 

Tertúlia geral: reunião pública, na qual participam membros de todas as classes: numerários, 

supernumerários, etc. 

Tia Carmen: irmã do Fundador, a quem todos os membros da Obra chamavam de "Tia 

Carmen". Nos Centros, especialmente nas Administrações, costumam espalhar fotos dela, 

com seu cachorro. 

Tempos de silêncio: tempo da tarde e tempo da noite: durante estes períodos de tempo, os 

membros se abstêm de falar. O tempo de silêncio da noite dura desde que se conclui a tertúlia 

após o jantar, até o fim da eucaristia matinal do dia seguinte. O tempo de silêncio da tarde, 

dura desde o fim da tertúlia de sobremesa do almoço, até a meditação da tarde. 

Totus tuus: (latim) "totalmente teu"; lema do Papa João Paulo II, referindo-se a "Sou 

totalmente teu, Oh, Maria". Estes dizeres, estampados em letras gigantes em inúmeras faixas 

e cartazes, indicam a localização dos membros do Opus Dei, no meio das alegres multidões 

que aplaudem o Papa, nos grandes eventos públicos. 

Trabalho Corporativo de Apostolado: atividades promovidas pelo Opus Dei, o qual garante 

serem atividades autenticamente católicas. Torna-se responsável por tudo o que for 

relacionado ao caráter cristão do empreendimento. Os aspectos profissionais do trabalho 

corporativo são de responsabilidade pessoal dos indivíduos que dirigem a Instituição. 

Tratar: fazer apostolado corn as classes dirigentes do país, as que movem dinheiro e poder 

(pessoas do mundo das finanças, da ciência, etc.); exercer influência sobre a pessoa. 

Trato de amizade e/ou confidência: técnica de abordagem e relacionamento com as pessoas 

que se deve "tratar", à medida se aproximam dos Centros, tornando-se passíveis de um 

possível recrutamento. É a essência do trabalho apostólico do Opus Dei, exercido de maneira 

silenciosa e individual, ou através da ação conjunta de uns poucos. 

Tutores: numerários que dão aulas e/ou palestras; fazem acompanhamento de estudo nos 

Centros Culturais, ou colégios, sob orientação do Opus Dei. Os cursos oferecidos são 

escolhidos (e especialmente preparados) baseados em assuntos que possam ser mais 
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interessantes e cativantes para os jovens. Além de cursos ou aulas suplementares de reforço 

escolar, os tutores reúnem-se com 4 a 5 estudantes por vez, semanalmente, encorajando-os a 

se esforçarem para se aperfeiçoarem acadêmica, social e espiritualmente. Dão pequenas 

palestras sobre caráter, sugerindo maneiras práticas de utilizarem mais virtudes no dia-a-dia. 

Unidade: ausência de crítica às coisas da Obra. As indicações do Fundador sobre qualquer 

coisa, tudo quanto proviesse do "Padre" (=Escrivã), tinha que ser aceito tal e qual, sem 

pestanejar. Afinal, "Deus lhe permitira ver - com muita nitidez - como queria que Sua Obra 

fosse". Já que os projetos de Deus não podem ser corrigidos por ninguém, deve-se, portanto, 

aceitar e defender tudo isto, mantendo-se, assim, o "espírito de unidade da Obra". "Temos de 

amar a Obra com paixão. E uma das mais claras manifestações desse carinho é amar a 

unidade mais do que a própria vida, porque, onde não existe unidade, há decomposição e 

morte." 

UNIV: congresso universitário internacional anual, em Roma. Todas as atividades formativas 

são promovidas e organizadas pela Prelazia do Opus Dei. 

Vademecum (=vai comigo): livros de conteúdo prático e útil, em formato pequeno. 

Vida de família: é como os membros denominam seu relacionamento e trato, nas 

Residências do Opus Dei, através do convívio diário entre eles. 

Vigário Regional: sacerdote que faz parte da Presidência de cada região da Prelazia 

Visita aos pobres: estratégia de apostolado (ou seja, PROSELITISMO!), que consiste em ir 

com um amigo (subentende-se POSSÍVEL VOCAÇÃO) visitar um pobre enfermo. Deve 

culminar com um convite a este "amigo" para que ele freqüente mais o Centro. 

 Visita ao Santíssimo: membros fazem uma visita ao Santo Sacrário a qualquer hora do dia, 

mesmo que seja apenas uma genuflexão, ou uma rápida oração. Nos Centros da Obra e, 

também, nos Retiros, ou Recolhimentos, a visita é feita logo depois do jantar: consiste em 

rezar 3 Pai-Nossos, 2 Ave-Marias, e 3 Glórias, além de uma comunhão espiritual. 

Vogal de São Gabriel: tem por objetivo aproximar da Obra pessoas que por algum motivo 

(idade, casamento) possam - pelo menos!!! - "desenvolver" vocação de supernumerários, ou 

se tornarem cooperadores. 

Vogal de São Miguel: equivalente a ministros dos assuntos de numerários. 
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Vogal de São Rafael: tem por objetivo instigar supostas vocações de numerários, numerárias 

e numerárias auxiliares. 

Zelador(a): supernumerário(a) que, por sua conivência com "o espírito da Obra", pode 

fazer a "fidelidade" (incorporação definitiva). Pode assumir o encargo de dar círculos a outros 

supernumerários(as) e inclusive atender "conversas fraternas ou confidências". 

Zenit. Agência Internacional de Notícias, membro da RIIAL (Rede de Informática da Igreja 

na América Latina). Fazem reportagens jornalísticas de eventos, divulgam documentos e 

assuntos relativos à Igreja Católica, em publicações por todo o mundo, abrangendo a 

imprensa escrita, rádio, TV e Internet. 
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