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Resumo: A comunicação apresenta alguns resultados de pesquisa desenvolvida sobre o pensamento 

religioso em Chiara Lubich sobre a natureza física. Após apresentar o contexto histórico e social — 

Trento ao final da II Guerra — no qual a experiência religiosa dessa católica italiana e fundadora do 

Movimento dos Focolares se desenvolveu, mostraremos os temas teológicos de fundo. Em seguida 

analisaremos trechos de seus escritos publicados que têm como objeto o mundo natural indicando 

como os conceitos e temas acima se articulam e como eles se posicionam em relação às ciências 

naturais e à crise ambiental. 

 

Introdução 

Chiara Lubich nasceu na cidade de Trento em 1920 e faleceu em Roma 2006. Foi uma 

personagem conhecida no ambiente cristão europeu e, principalmente, italiano. Fundadora do 

Movimento dos Focolares é, talvez, mais conhecida no Brasil pela idéia da Economia de 

Comunhão e o Movimento Político pela Unidade. Entretanto outros aspectos de sua atividade 

menos famosos serviram de objeto de estudo para a melhor compreensão de uma questão de 

certa forma negligenciada pelas ciências socias no Brasil: o conhecimento religioso da 

natureza e as relações entre a religião, natureza e a ciências naturais.  

O assunto é complexo por haver inerferência, ao nosso ver construtiva, entre diversas 

áreas disciplinares: estudos religiosos, ciências sociais, ciências naturais e, ultimamente, 

tecnologia e ecologia. Isso porque a ciência produz conhecimentos e endendimentos do 

mundo natural que são utilizados pela técnica e a engenharia para produzir artefatos para 

consumo. Os artefatos são produtos com um propósito e, portanto, objetos destinatários de 

uma ato intencional em vista a fins. O problema ecológico nasce da utilização excessiva e 

negligente de recursos para produção de bens e serviços. As religiões como formadoras de 

opiniões e visões de mundo, ao se inserir no debate sobre a tecnociência, poderiam tensionar a 

produção de artefatos em vista a outros fins. Isso poderia ocorrer de dois modos: através da 

alteração do ethos econômico, função da já citada Economia de Comunhão, ou através de um 

novo entendimento da própria natureza.  
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Contexto 

A história do Movimento dos Focolares se funde à de Chiara Lubich. Esta fusão 

acontece de maneira clara nos primórdios, onde o próprio termo Focolare não existia e onde o 

processo de institucionalização junto à Igreja Católica ainda não estava em curso. Neste 

momento, melhor do que em outros, é onde se vê mais nitidamente a experiência genuína de 

Lubich por meio da transparência e imediatez em seus escritos e por meio da espontaneidade 

nas ações tomadas. 

A circunstância que permitiu tal expressão vital foi a cidade de Trento ao final da 

Segunda Guerra. Trento se encontra em um vale da região das cadeias montanhosas das 

Dolomitas e era estratégica. Se situava na rota de fuga dos alemães para o Brennero e sofreu 

um forte bombardeio no ano de 1944. Foi no meio desta situação trágica que Lubich diz ter 

feito a descoberta de que tudo passa e só Deus permanece, um Deus que para ela se 

manifestou como Amor (LUBICH 2003, p.43), e que provocou uma reviravolta na sua vida e 

daquelas que já a acompanhavam. Em uma carta de junho de 1944 a uma amiga ela inicia ―Tu 

foste comigo ofuscada pela luminosidade ardente, por um Ideal que tudo supera e tudo 

resume: pelo Infinito Amor de Deus!‖(idem, p.98). Esse Deus-Amor acompanhará Lubich em 

todo imperativo ético mas também se constituirá um modo específico de interpretar os 

eventos da vida quotidiana: tudo participa do Amor de Deus. 

Na verdade, já antes era possível observar o ardor e o carisma de Lubich que se 

manifestava no seu crescente empenho na Ordem Terceira Franciscana. Esta herança 

franciscana permaneceria mesmo após a distinção dos Focolares do franciscanismo, como 

veremos. 

Em seu livro sobre a história de Lubich e dos Focolares sob o título Un Popolo Nato dal 

Vangelo, Michele Zanzucchi, jornalista, e Enzo Fondi, médico e um dos primeiros 

colaboradores de Lubich, assim comentam este período:  

Entre as duas guerras mundiais, a Igreja trentina vivia uma renovada 

vivacidade associativa, que se concentrava principalmente na Ação Católica 

e na Ordem Terceira Franciscana, em particular aquele capuchinho, mas 

também nos frades menores. Não é, portanto, um caso fortuito que Chiara 

tenha crescido justamente nestes dois ambientes associativos, mesmo que em 

um segundo momento distinguiu-se nitidamente. (ZANZUCCHI 2003 p.43)  

 

Silvia Lubich, seu nome de batismo original, era a segunda de quatro filhos de Luigi e 

Luigia Lubich. O pai era comerciante de vinhos, ex-tipógrafo, antifascista férreo e socialista. 

A mãe também trabalhava em uma tipografia sob a direção de Cesare Battisti, revolucionário 

marxista. Ela era católica fervorosa e inabalável de um catolicismo no qual muito 

provavelmente Silvia foi educada. Seu irmão Gino, que era médico e trabalhava em um 
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hospital em Trento, se empenhou como partigiano na resistência por meio das Brigate 

Garibaldi, uma guerrilha comunista, e depois se tornou redator do jornal l’Unità aderindo, 

muito mais tarde, ao catolicismo, possivelmente por influência de Silvia (ibidem, p.44).  

Após tentativas frustradas de ingressar na universidade católica para seguir estudos de 

filosofia, sua paixão original, Silvia se viu obrigada a lecionar para ajudar a família, atividade 

que desenvolveu em diversos colégios da região entre 1938 até 1943. Foi neste período e 

contexto que ela se empenhou cada vez mais no acompanhamento dos jovens da Ação 

Católica, mas principalmente, aumentou seu envolvimento na Ordem Terceira Franciscana. 

Em 1943 administrava aulas no orfanato Obra Seráfica em Trento e era mestre das noviças. O 

então padre capuchinho Casimiro Bonetti a acompanhava como diretor espiritual. No retorno 

de uma viagem a Loreto, cidade de peregrinação popular por conter uma suposta casa da 

família de Nazaré, Silvia diz ter entendido que Deus a chamava a um tipo de consagração 

diverso daqueles disponíveis como modelo na época (ibidem, p.49), uma outra via que se 

definiria como sendo a própria dos focolares. Na ocasião de se tornar terciária franciscana, ela 

escolhe por nome Chiara. Este ano foi decisivo para a jovem Lubich, pela decisão de doação a 

Deus por meio de um voto de consagração.  

Ao redor de Lubich já se formava um pequeno grupo, que em parte eram suas amigas e 

em parte alunos que ela continuava a se corresponder, atraídos pelo magnetismo de sua 

personalidade carismática, afetiva e contagiosa, e devido às suas atividades na Igreja local. 

Zanzucchi comenta: 

Chiara, pelas responsabilidades assumidas há tempos na Ação Católica e na 

Ordem Terceira franciscana da cidade, se encontrava em aproximar jovens 

mais ou menos de sua própria idade. Aconteceu assim que algumas dessas 

quiseram em pouco tempo seguir a sua mesma estrada: Natalia Dallapiccola, 

depois Doriana Zamboni e Giosi Guella; em sequencia Graziela De Lucca e 

as duas irmãs Gisella e Ginetta Calliari, Bruna Tomasi e Aletta Salizzioni; e 

outro par de irmãs, as Ronchetti: Valeria e Angelella... Tudo acontecia não 

obstante a estrada do focolare fosse completamente indefinida, a não ser o 

―radicalismo evangélico absoluto‖ proposto por Chiara (ibidem, p.51) 

 

Algumas dessas seriam as suas companheiras para a constituição da primeira casa dos 

focolares em um pequeno apartamento ocupado por elas, situado na Piazza Cappuccini em 

Trento. Foi durante este início comunitário que começaram a aparecer as primeiras intuições 

do que viria posteriormente a se estruturar em uma espiritualidade: uma particular forma de 

compreender o cristianismo que se traduz em uma forma de vida. Durante esse período o 

pequeno grupo se viu envolvido pelas dificuldades próprias da guerra. Naqueles tempos, a 

ação era imperativa e a espiritualidade nascente lhes servia como combustível. Em poucos 
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meses era um grupo de mais de quinhentas pessoas circulavam ao redor desse primeiro grupo 

e o vaivém de víveres para os desalojados preenchiam os corredores do pequeno apartamento. 

Após aqueles primeiros anos nos quais se redescobriam e se viviam fundamentos do 

cristianismo e se observava o nascimento do movimento para o qual se trabalhava 

intensamente e que pedia uma dedicação crescente, Lubich, por ordem médica, se encontrou 

na necessidade de descanso (ZANZUCHI 2003 p.94). Juntamente com amigas Lubich se 

deslocou para um chalé em Tonadico, na cadeia de montanhas das Dolomitas, recebido em 

herança por uma das companheiras, para repouso durante o verão de 1949. Zanzuchi comenta: 

―Foi após um encontro entre Giordani e Lubich que se abriu o momento carismático mais 

fértil de inspiração para Chiara. Um período de intensíssima comunhão com Deus e entre os 

membros do núcleo mais estreito dos focolares.‖ (ibidem, p.95).   

Igino Giordani era um eminente intelectual, escritor e político do cenário público 

italiano dos anos 40 e que possuía vínculos estreitos com Alcide De Gasperi. Representante 

católico no parlamento, encontrou Lubich pessoalmente durante seu mandato como deputado. 

Giordani foi fulgurado pela limpidez do cristianismo em Lubich e se aproximou ao grupo 

imediatamente.  

Naquele encontro do verão de 1949, Giordani pretendia se vincular a Lubich de modo 

semelhante ao qual os casados faziam com Catarina de Sena. Em resposta, ela propõe um 

pacto de amor recíproco, isto é, que por meio do ―vazio de amor‖, Cristo, presente na alma de 

cada um, realizaria a unidade entre eles, conforme a vida de caridade nos anos anteriores 

vinha sendo vivida. Após a comunhão eucarística, então, é que Lubich confessa ter sido 

surpreendida por uma experiência mística para ela extraordinária. Nos termos de Lubich: ―E 

naquele momento me encontrei no seio do Pai‖ (LUBICH apud ROSSÉ 2009b, p.502). Nos 

dias e meses seguintes se desdobraria a experiência mística em toda intensidade e profusão e 

que se repetiria em menor intensidade nos dois anos seguintes (ZANZUCHI 2003 p.95).  

É nos escritos que se preservaram desse período ou que foram reconstituídos 

posteriormente por Lubich que podemos ler as reflexões e meditações sobre a natureza. 

Escritos, esses, presentes como citações inéditas em artigos na revista Nuova Umanità, de 

colaboradores dos Focolares, e em outras fontes menores. Aquele período ficou conhecido 

como ―Paraíso de 49‖ e se espalhou gradativamente também para o resto do movimento 

nascente em virtude do caráter coletivo de sua espiritualidade. 

 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
_________________________________________________________________ 

Considerações Metodológicas 

Pode a religião produzir conhecimentos? O que a religião conhece? Como estes 

conhecimentos se articulam?  Estas perguntas devem ser respondidas em dois tempos. O 

primeiro é o empírico, que implica em tomar como o fenômeno religioso concretamente se 

apresenta na sua objetividade histórica, algo que se procurou fazer na seção anterior. Um 

segundo momento é o analítico, no qual determinada teoria do conhecimento religioso é usada 

para interpretar o fenômeno. Os dois momentos estão intimamente relacionados: não é 

possível compreender o fenômeno sem uma teoria e não há validade em uma teoria se não 

representar algum fenômeno.  

Quando o sujeito faz uma experiência religiosa na qual a natureza está envolvida, ele se 

encontra em determinados estados mentais que posteriormente são inevitavelmente 

exteriorizados. O modo dessa manifestação se dá naturalmente através da linguagem 

específica do grupo religioso ao qual o sujeito pertence. Assim, se quisermos entender como 

se deu a experiência da natureza em Lubich, temos que levar em conta a teologia que estava 

por trás dos textos místicos. É possível notar que o conhecimento religioso da natureza se 

apresentou sob a forma de um particular ―realismo‖. O sentido do termo quer dizer que a 

religião fala de como as coisas realmente são e não como elas se apresentam. Esse realismo, 

entretanto, caracterizamos como ―crítico‖, para diferenciá-lo de, talvez, um realismo ingênuo. 

Crítico porque contém uma consciência de não conseguir esgotar por completo a própria 

realidade de que fala.
i
 Ainda, Lubich atribuía um status epistêmico positivo às ciências 

naturais, o que era coerente com esse realismo: se a realidade é uma só a ciência é um modo 

de apreensão dessa mesma realidade, ao lado da religiosa – e, nós acrescentaríamos, a 

estética.  

 

O Escrito 

Se o primeiro aspecto da espiritualidade de Lubich, como dissemos, é o encontro com 

um Deus de Amor, certamente os outros dois aspectos principais de sua espiritualidade são a 

Unidade
ii
 e Jesus Abandonado. A relação entre esses três aspectos é a seguinte: o Amor de 

Deus se manifesta na Unidade (Jo 17,23) entendida como a presença de Cristo na comunidade 

(Mt 18,20) por ocasião do amor recíproco (Jo 13,34; Jo 15,12; Lc 6,27) sob o modelo e 

medida de Jesus na cruz que grita o abandono de Deus (Mc 15,34 e Mt 27,46 que o segue no 

relato). A articulação concreta na vida se segue, onde ações como atendimento aos pobres na 



6 
 

guerra, escutar os desesperados, e toda a consequência ética derivada foi o modo com o qual 

aquele grupo procurou responder às intuições e experiências iniciais.  

Em Lubich, o pensamento da natureza segue um contínuo com sua espiritualidade. No 

nosso entendimento, as afirmações sobre a natureza são uma extensão do entendimento 

religioso para o mundo físico. Enquanto na origem a experiência cristã se define como um 

encontro com Cristo, as modificações subjetivas que essa experiência produz, que são tanto 

mais intensas quanto mais fortes forem as experiências, se espalharão para os outros aspectos 

da vida. O ―mistério‖ se define, portanto, não como algo que desaparece e é esgotado pela 

mente pensante, mas como origem e moto para o pensamento (BOYER S., 2007). Em Lubich, 

o núcleo fundante de sua experiência, Deus Amor, Unidade e Jesus Abandonado, constituem 

o modo próprio de entender os eventos da história pessoal, da história humana, dos fatos 

contingentes e da própria natureza. As relações entre compreensão intutitiva e ação são 

intimamente relacionadas. 

Vejamos agora um trecho curto, foco principal de nosso trabalho. Deve-se levar em 

consideração o estilo místico do relato do verão de 1949. 

Eu percebi que não era tudo chama somente dentro de mim mas, de certo 

modo, também fora de mim. Tinha a impressão de perceber, talvez por uma 

graça especial de Deus, a presença de Deus sob as coisas. Portanto, se os 

pinheiros estavam inundados pelo sol, se os córregos caíam nas cascadas 

brilhando, se as margaridas e outras flores e o céu estavam em festa pelo 

verão, mais forte era a visão de um sol que estava sob todo o criado. Via, de 

certa forma, creio, Deus que sustenta e rege as coisas. E Deus fazia de tal 

forma que elas não fossem assim como nós as vemos; estavam todas ligadas 

pelo amor, todas, como dizendo, umas das outras enamoradas. Portanto, se o 

córrego acabava no lago era por amor. Se um pinheiro se erguia ao lado de 

outro era por amor. E a visão de Deus sob as coisas, que dava unidade ao 

criado, era mais forte que as próprias coisas; a unidade do todo era mais 

forte que a distinção das coisas entre si.
iii
 (LUBICH apud ROSSÉ 2001, 

p.830). 

 

A primeira referêcia é a da ―chama‖ que Lubich reconhecia estar presente dentro e fora 

de si, nas coisas. Essa ―chama‖ pode ser entendida como uma referência à Palavra de Deus 

que, ao tocar a pessoa, se transforma em amor, fogo, figura recorrente na mística para indicar 

a proximidade de Deus. A interpretação é confirmada pelo teólogo Fábio Ciardi (CIARDI 

2006, p.173), colaborador de Lubich. 

O conteúdo dessa ―chama‖ é a ―presença de Deus sob as coisas‖, que na sequência 

Lubich exemplifica nas coisas naturais: as cascatas, flores, etc., e que, no entanto, era mais 

forte a impressão de um sol que estava sob todo o criado, que equivale a dizer Deus. Em 

seguida há uma distinção entre o aparente e o subjacente: as coisas naturais não são como as 

vemos, mas possuem uma ordem dada pelo vínculo amoroso entre elas. É uma maneira de ver 
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os objetos naturais sob a ótica do Deus Amor. Enfim, aparece a idéia de unidade do criado, 

produzida pelos laços de amor entre as coisas, que apesar de não negar a distinção entre as 

coisas, as une em um plano que é simultanteamente transcendente, porque é Deus, e imanente, 

porque se fala de coisas naturais.  

O estilo do texto é característicos das descrições místicas. O conteúdo é teológico e não 

panteísta como uma leitura superficial poderia indicar. Isso se justifica por duas razões: a 

primeira é que a tradição teológica a partir da qual Lubich fala é a do cristianismo clássico, 

em particular a tradição franciscana que vê o mundo natural inscrito no projeto de Deus, na 

história da salvação. A referência aqui é a de São Boaventura e sua idéia de circularidade: 

saímos de Deus, cumprimos uma trajetória – hoje diríamos histórico-evolutiva – e retornamos 

a Deus
iv

.  

É possível mostrar que a percepção de Deus sob as coisas está intimamente associada às 

concepções da espiritualidade de Lubich apresentadas de Unidade e Jesus Abandonado. A 

Unidade do criado é o modo com o qual o Deus de Amor mantém a ordem natural, e a razão 

profunda da existência e do ser. Isso é possível somente porque o aspecto cruciforme, na 

figura de Jesus Abandonado, também se apresenta no mundo natural. Através do Abandono a 

potencialidade ao amor presente em cada sofrimento se atualiza e aquilo que aconcece em 

escala antropológica passa a se perceber em escala cósmica e microscópica: a relação de cada 

coisa e evento natural com outra coisa se dá porque uma se ―esvazia‖ por amor a outra
v
. Em 

termos teológicos diríamos que a relação kenótica-amorosa do evento-Cristo fundamenta a 

existência natural conferindo o ser às coisas tanto em sua permanência e mudança. A 

concepção ontológica do mundo se modifica em virtude da estrutura religiosa experimentada. 

Isso acontece tanto no indivíduo que faz a experiência mística em primeira pessoa quanto no 

grupo restrito que confirma a validade do fato místico. Ainda, se a empiria religiosa do 

mundo natural se traduz inicialmente em um nível intuitivo, progressivamente se tornará 

reflexivo.
vi

 

Ao final do período místico, Lubich confessa ter entendido que Deus havia se adaptado 

aos seus olhos. Isso nos indica, em parte, a consciência da inadequação da mente mística em 

compreender o que Deus é em si, de certo modo resgatando o sujeito de concepções ingênuas 

sobre o que viu, característico do realismo crítico. Mesmo assim, aquilo que foi visto não é 

considerado como falso pelo místico, pois reconhece que são dons independentes de seus 

méritos, isto é, provindos gratuitamente de Deus. Isso o coloca em uma tensão tal que o 

impulsiona a corresponder eticamente e intelectualmente às contemplações observadas. 
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Uma vez que a religião experimenta e conhece a natureza sob forma própria, como ela 

se relaciona com as ciências naturais e, em última instância, com o problema ecológico? 

Somente é possível esboçar um problema que se delineia aqui como programa de pesquisa. 

Vejamos, então, a situação da ciência na contemporaneidade e qual a relação do 

conhecimento religioso com o conhecimento científico. 

 

Inflação tecnocientífica e conhecimento religioso 

 

É quase auto-evidente para a sensibilidade contemporânea que a última palavra para o 

mundo natural é dada pelas ciências naturais, em especial a física e, mais ultimamente, a 

biologia. A questão se existe uma pertinência de um discurso religioso sobre a natureza que se 

confronte com o conhecimento científico é atual. Para se ter uma idéia, uma breve notícia no 

jornal Folha de São Paulo de 2 de setembro deste ano anunciava um novo livro do físico mais 

famoso do mundo, Stephen Hawking, com o título ―Stephen Hawking dispensa Deus na (SIC) 

origem do Universo‖. A matéria sobre o novo candidado a best-seller citava o ilustre: ―Dado 

que existe uma lei como a da gravidade, o Universo pôde criar-se e se cria a partir do nada‖ 

(HAWKING), e ainda: ―A criação espontânea é a razão por que há algo em lugar do nada, de 

por que existe o Universo e por que existimos.‖ (HAWKING) 
vii

. Primeiramente notemos que, 

ao afirmar que o universo se cria em virtude de uma lei, ocorre uma inversão lógica de um 

quase consenso em filosofia da ciência o qual diz que leis nascem por inferência e 

generalização a partir de dados observados, com a confirmação de pares. Isso é um exemplo 

do que chamaremos de inflação tecnocientífica: a expansão de explicações científicas para 

espaços culturais que vão além do que é estritamente científico, colaudados pela 

transformação pragmática da vida efetuada pela tecnologia.  

A inflação tecnocientífica é o primeiro componente do atual interesse na reedição do 

debate entre ciência e religião que se nota através da publicação crescente de livros e artigos 

sobre o assunto, na maioria traduzidos do inglês onde esse debate é acirrado. O segundo é o 

crescente literalismo bíblico. O terceiro componente é a impermeabilidade do mundo 

ordinário e contingente da vida às explicações estritamente científicas. Em outras palavras, o 

cidadão comum não absorve a explicação científica em termos científicos, mas de um modo 

tal que possui ela também um traço religioso. A inflação tecnocientífica se apresenta e é 

absorvida como uma nova weltanchauung, uma visão de mundo, uma explicação total. 

Ao aproximar a visão da natureza conforme experimentada e confessada por Lubich 

com a inflação tecnocientífica notamos que elas são explicações concorrentes. Por parte de 
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Lubich, no entanto, há o reconhecimento de que o conhecimento científico diz uma parte da 

verdade, entendida como aproximação da mente à realidade, conforme a concepção da 

epistemologia realista crítica. O conhecimento religioso como pode ser observado em Lubich 

é consciente da condição provisória do conhecimento humano. Ele entende que a produção 

científica também participa deste mesmo caráter de verdade intrínseco.  

Isso fica claro em um texto dos anos 70 sob o título ―Reflexões após os vôos espaciais‖ 

em que ela diz: 

Não é verdade que a ciência e a fé caminham cada uma por conta própria. A 

fé ilumina a ciência e a ciência pode ser de ajuda à fé.  

Tanto uma quanto a outra têm, de fato, um único objeto: a verdade, que para 

uma pode ser aquela mais transcendente e invisível, que sustenta todo o 

criado; enquanto para a outra aquela visível, que não esgota perfeitamente a 

sua tarefa se não descobre a causa do todo. (LUBICH 1978, p.129). 

 

Notemos o retorno à ideia da transcendência, entendida como a realidade última, que 

―sustenta todo o criado‖. O importante notar na concepção religiosa da natureza que vemos é 

que a tomada de posição em relação às ciências é a do diálogo e um respeito em relação aos 

próprios métodos disciplinares. Mas há também uma tensão de fundo, no qual uma busca pela 

―verdade‖ se apresenta como telos às duas.  

 

Conclusão 

Podemos dizer que a crise ambiental contém o aspecto econômico, entendido como 

trocas de bens, serviços e capital; o cultural, entendido como trocas e competição de ideias; o 

comportamental, entendido como os atos comuns dos indivíduos na vida quotidiana. O 

aspecto comportamental é influenciado diretamente pelo econômico e o cultural. Uma vez 

que é inegável que as religiões influenciam a ação individual e dos grupos, então uma 

interferência na ação humana proveniente das religiões produziria uma modulação no uso 

ambiental. Talvez possamos arriscar a dizer que no caso de Lubich a consciência da crise 

ecológica nasce não somente da constatação científica mas de uma consciência do que está 

em jogo, pois o mundo natural, conforme a experiência religiosa mostra, está pleno da 

presença de Deus. A modulação religiosa aqui se traduz em prudência e responsabilidade. 

Para essa lógica religiosa, a alteração do curso natural dos eventos em virtude da ação humana 

mais ou menos livre se inscreve no círculo da trajetória histórico-cósmica da natureza, do qual 

o homem faz parte, que vê as relações intrínsecas como portadoras de um significado 

transcentende que supera o do uso pragmático. Esse tipo de pensamento religioso procurará o 
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conhecimento científico que lhe estiver à disposição para harmonizar a relação homem-

natureza de acordo com as concepções daquela ontologia religiosa contemplada. Conforme 

vimos, para a reflexão religiosa, a orientação é o desejo da verdade também para as ciências.  

Evidentemente, quando se desce ao plano individual e particular, as dificuldades do 

reconhecimento dos impactos ambientais e uma crescente pressão da cultura instaurada que 

pede resultados denotam alguns aspectos da situação em que os indivíduos se encontram na 

tomada de decisão para uma vida ecologicamente responsável e, consequentemente, para 

escolhas de políticas consequentes. Certamente, a religião é um potente inculcador de 

disposições e motivações (GEERTZ 1978, p.105) e se a ação ecológica estiver vinculada a 

essas concepções, então uma nova potência explicativa atualmente negligenciada poderia ser 

utilizada. Parece claro que para uma mente religiosa que concebe a natureza de outra forma 

que o atual mainstream, a possibilidade de cinismo e hipocrisia na discussão ecológica é 

certamente menor. E de cinismo e hipocrisia já temos em abundância. 

Notas

                                                 
i
 A ideia de um realismo crítico usado como enquadramento epistêmico entre ciências naturais e religião poderia 

ser atribuída a Ian Barbour (1997). Para uma apresentação sucinta e crítica sobre o realismo assim entendido ver 

artigo de Andreas Losch (2009). 
ii
 Lubich afirma: “A unidade é nossa vocação específica” (LUBICH 2003, p.55), ela é a “palavra síntese”, “esta é 

a finalidade para a qual nascemos, o escopo para o qual ele (Deus) nos suscitou” (LUBICH 2003, p.59). Esta 

centralidade da unidade teve um início histórico na leitura de João 17,11-21, por ocasião de uma fuga daqueles 

bombardeios na cidade de Trento (LUBICH 2003, p.42) e com o passar do tempo se definiu cada vez mais 

central até se tornar a “vocação específica”: “Essas palavras constituem a „carta magna‟ da nossa vida e de tudo 

o que está por nascer em torno de nós” (LUBICH 2003, p.56). 
iii

 “Io avvertii che non era tutto fiamma solo dentro di me [riferimento alla Parola del Vangelo] ma, in certo 

modo, anche fuori di me. Avevo l'impressione di percepire, forse per una grazia speciale di Dio, la presenza di 

Dio sotto le cose. Per cui se i pini erano inondati dal sole, se i ruscelli cadevano nelle loro cascatelle luccicando, 

se le margherite e gli altri fiori ed il cielo erano in festa per l'estate, più forte era la visione d'un sole che stava 

sotto a tutto il creato. Vedevo, in certo modo, credo, Dio che sostiene, che regge le cose. E Dio faceva sì che esse 

non fossero così come noi le vediamo; erano tutte collegate fra loro dall'amore, tutte, per così dire, l'una dell'altra 

innamorate. Per cui se il ruscello finiva nel lago era per amore. Se un pino s'ergeva accanto ad un altro era per 

amore. E la visione di Dio sotto le cose, che dava unità al creato, era più forte delle cose stesse; l'unità del tutto 

era più forte che la distinzione delle cose fra loro.”  

As traduções do italiano e do inglês são livres.  
iv
 Para uma introdução ao pensamento de S. Boaventura, ver Ilia Delio (1999; 2001; 2008) 

v
 Uma interessante discussão teórica sobre o componente antropomórfico presente na religião, que em certa 

medida pode ser verificado em Lubich na idéia de Deus sob as coisas e da projeção do cristianismo sobre o 

mundo natural, se encontra em Faces in the Clouds: a new Theory of Religion, de Stewart Guthrie (1993). 
vi
 Aqui deveríamos fazer uma seção sobre as ciências cognitivas da religião e a distinção entre conhecimento 

intuitivo e conhecimento reflexivo. Pode-se dar um exemplo simples não religioso: uma criança ao operar um 

brinquedo possui um conhecimento intuitivo da mecância física. O conhecimento intuitivo é imediato ao sujeito. 

Quando nos estudos ela se deparar com representações abstrações e cálculos, aquele conhecimento intuitivo se 

torna um conhecimento reflexivo. 
vii

 O primeiro capítulo do livro, sob o título “The mystery of being”, não é uma discussão filosófica sobre o ser, 

contrariamente ao que o título sugere. De fato, ele diz “How can we understand the world in which we find 

ourselves? How does the universe behave? What is the nature of reality? Where did all this come from? Did the 

universe need a creator? (...).” E sentencia: “Traditionally these are questions for philosophy, but philosophy is 

dead. Philosophy has not kept up with modern developments in science, particularly physics. Scientists have 

become the bearers of the torch of discovery in our quest for knowledge. The purpose of this book is to give the 
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answers that are suggested by recent discoveries and theoretical advances.” Uma clara evidência da inflação 

tecnocientífica.  
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